
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 1 
 

Stenografický záznam 

30. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  MČ  PRAHA  1 

 
9. – 10. listopadu  2021                                 Zapsala: Ing. Kopečková 

Obsahový rejstřík: 

 

Str. 2 – 11 Úvod a Program 

Str. 11 – 12 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

Str. 12 – 19  Žádost o uzavření splátkového kalendáře u nebytového prostoru v 1. a 

2. nadzemním podlaží domu č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28, 

Praha 1  

Str. 19 – 22 Žádost o splátkový kalendář u nebytové jednotky č. 764/102 v domě  

č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannovo nám. 4 (28. října 8), Praha 1  

Str. 23 - 25  Prominutí dluhu SVJ domu Štěpánská 629/59, Praha 1    

Str. 25 – 35 Dohoda o zrušení spoluvlastnictví 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 

Str. 35 – 57 Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. 

č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město Praha 1  

Str. 57 - 62 

 

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, na pozemcích parc. č. 

66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1  

Str. 63 - 69 Přístupnost bezbariérových toalet  

Str. 69 – 73; 

84 – 104 

Nebytový prostor v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny  

Světlé 17, Praha 1 

Str. 73 – 76 Dotazy a interpelace z řad občanů 

Str. 76 - 84 Dotazy a interpelace z řad zastupitelů  

Str. 104 – 106 Prodej pozemku parc. č. 1026/7 a pozemku prc. č. 1026/8,  

ul. Haštalská, oba v k. ú. Staré Město, obec Praha, které jsou 

vymezeny geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1026/1, k. p. 

Staré Město, obec Praha  

Str. 109 – 118 Vyhotovení IV. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových 

jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1  

Str. 119 – 134 Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MČ Revoluční -  

parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v 

souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího 

stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019  

Str. 134 – 136 Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z 

usnesení rady a ZMČ Praha 1 od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021  

Str. 136 – 140 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro r. 2022  

Str. 140 – 145 Etický kodex člena ZMČ Praha 1  

Str. 145 – 161 Změna v Kontrolním výboru ZMČ Praha 1  

 

 

 

 



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 2 
 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, všechny vás srdečně zdravím. Zahajuji 30. zasedání zastupitelstva 

naší městské části. Konstatuji, že jsme v usnášení schopném počtu a tím může naše jednání v 

souladu s jednacím řádem být zahájeno. 

 Konstatuji omluvu od pana zastupitele Davida Skály, který bude přítomen 

prostřednictvím dálkového přístupu, řeší nenadálou rodinnou záležitost. Dále eviduji pozdní 

příchod od paní kolegyně Počarovské, která se dostaví prezenčně. 

 Účast videokonferenčně v souladu s jednacím řádem jsme umožnili panu zastupiteli 

Pavlovi Nazarskému a paní zastupitelce Jitce Nazarské. Zdravíme je na dálku.  

 Pan zastupitel Skála má též připravený dálkový přístup, ale z citovaných důvodů není 

jasné, kdy se v průběhu dne připojí.  

 Prosím přistoupit  k ověření zápisu z minulého 29. zasedání, které se konalo dne 13. 

10. letošního roku. Zápis ověřil pan radní Bureš a pan zastupitel Bodeček. Máte nějaké 

připomínky? Neeviduji. Tím prohlašuji zápis z 29. zastupitelstva za ověřený.  

 Ověřovateli dnešního zápisu si dovolím navrhnout pana zastupitele Filipa Kračmana 

(souhlasí), jeho náhradníkem pana zastupitele Tomáše Herese (souhlasí). 

 Druhým ověřovatelem navrhuji pana zastupitele Petra Kučeru (souhlasí), jeho 

náhradníkem pana zastupitele Vladana Brože (souhlasí). 

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

Caban, dále paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz. 

 Návrhový výbor bude fungovat též v obligátním složení: předseda pan radní Bureš, 

dále pan zastupitel Brož a pan zastupitel Kračman. 

 Připomeneme si návrhy na změny programu. V pondělí 8. 11. vám byl do kanceláří a 

schránek v informačním centru městské části rozdán a v elektronické podobě na extranet 

vložen do bodu různé materiál pod pořadovým číslem 24, číslo tisku 2193, pod názvem 

Milostivé léto, který předkládá pan zastupitel Vladan Brož a paní zastupitelka Eva Holá. O 

jeho zařazení je nutné požádat ze strany předkladatelů a bude o tom hlasováno. K tomuto 

tisku byla rozdána informace od vedoucího oddělení vnějších vztahů Petra Bidla.  

 Dále vám bylo na stůl rozdáno usnesení z 27. jednání Kontrolního výboru ze dne 8. 

11. od předsedy Kontrolního výboru Davida Bodečka.  

 Dále vám bylo rozdáno stanovisko k vyřizování žádostí  o poskytnutí informací 

adresované Kontrolnímu výboru ZMČ. Toto si vyžádal předseda Kontrolního výboru David 

Bodeček a nechal rozdat k bodu č. 22. Týká se to utajování informací. Předkládá to pan 

zastupitel Pavel Čižinský.  

 Dále jste obdrželi informaci o průběhu plnění úkolu ve věci budování hasičské stanice 

pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1. 

 Tím jsme upozornili na veškeré podklady, které byly rozdány k dnešnímu jednání. 

Dovolím si otevřít rozpravu k návrhu programu. První má slovo pan zastupitel Brož. Máte 

slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Dobrý den, vážení kolegové. Mám technickou poznámku. David Skála měl rovněž 

doma podezření na pozitivitu, ačkoli je očkován a neměl by být v karanténě, zůstal doma. Jde 

o to, zda se nezamyslet nad revizí jednacího řádu, kde máme striktně uvedeno, že jen ti, kteří 

mají nařízenou karanténu či izolaci, nemohou se účastnit jednání osobně. Tato situace se 

může týkat mnohých z nás. Přestože jsme očkovaní, můžeme být přenášeči. Pokud se to stane 

některým z vás, vidím, že paní Valíčková se na to netěší. Jde o to, zda se zamyslet nad 

změnou. Může se to stát mnohým z vás, že můžete být přenášeči, vy byste to věděli, ale 

zákony vás nenechávají doma.  
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 Dovolím si vás požádat o schválení zařazení bodu č. 24 – Milostivé léto. Jsem rád, že 

poté, co jsem odeslal tento tisk, objevila se na webových stránkách informace o tom, že 

dlužníci, kteří dluží firmám, které jsou vlastněny státem, samosprávou nebo jejich firmami, 

mohou požádat od 28. října do 28. ledna o zaplacení pouze jistiny a zaplacení necelé 

tisícikoruny exekutorovi a bude jim odpuštěno veškeré příslušenství dluhu. Vím, že se to v 

případě MČ Praha 1 nebude asi týkat dlužníků, kteří by dlužili některé z organizací městské 

části, ale tato informace je důležitá, aby vstoupila ve všeobecnou povědomost. Děkuji, že tato 

informace byla zveřejněna na webových stránkách a beru příslib, že bude zveřejněna v obou 

periodicích městské části. Děkuji panu Bidlovi za tento příslib. 

 Návrh počítá ještě s usnesením k bodu 3, který ukládá zajistit včasné a přímé 

informování relevantních dlužníků MČ Praha 1, to znamená těch dlužníků, kteří dluží z nájmu 

městské části. Myslím, že ani tímto přípisem nebyla nebylo naplněno usneseni č. 3. Prosím o 

podporu jeho zařazení. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí, bude o tom hlasováno.  

 Rychlá reakce na technickou část. Samozřejmě, že jsme to umožnili panu zastupiteli 

Skálovi. Byl v kontaktu s Vlaďkou Valíčkovou, která s ním všechno projednala. Myslím, že i 

současný jednací řád nám toto umožňuje. Samozřejmě, musíme se přizpůsobovat situaci a 

snažíme se vyjít každému vstříc, pokud řádně svůj stav zdůvodní. Bylo tak už provedeno.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo, pane starosto. Dámy a pánové, nyní vystupuji ke dvěma bodům 

navrženého programu. Nejprve k bodu č. 16, jehož předkladatelem je Tomáš Vích. Bod má 

název Změna v Kontrolním výboru. Mimo ataků na práci Kontrolního výboru se to týká mé 

osoby, kdy v navrženém usnesení je uvedeno mé odvolání z funkce předsedy a dosazení do 

této funkce zastupitele Pavla Nazarského. V rámci projednávaného programu vznáším po jeho 

schválení procedurální požadavek, abych měl stejně podmínky při projednávaném bodu jako 

má předkladatel, to je abych měl při prvním vstupu možnost vyjádřit se komplexně k této 

záležitosti, k čemuž mi pět minut rozhodně nestačí, a dále abych měl možnost reagovat na 

předřečníky a mít závěrečné slovo. V případě, že to bude akceptováno, mohlo by se o tom 

hlasovat až po schválení programu. 

 Dále chci vystoupit k bodu programu č. 21, jehož předkladatelem je zastupitel Pavel 

Čižinský a který je pojmenován Zneužívání Kontrolního výboru k šikanování opozice. Tady 

navrhuji, aby Pavel Čižinský bod stáhl, a to ze čtyř důvodů. Materiál jednak obsahuje přílohy, 

které se netýkají podstaty uvedené ve zprávě. Jedná se o obrácení pozornosti od prověřování 

Pavla Čižinského Kontrolním výborem. Tady je evidentní, že došlo k pochybení. V toto chvíli 

neříkám, že ze strany zastupitele Čižinského se jednalo o velké či malé pochybení. Bude-li 

třeba tuto mou informaci více rozvést, tak při otevření bodu, pokud bude součástí schváleného 

programu. 

 Důležité je, že předkladatel materiálu nepracuje s fakty. Pro prověřování možného 

pochybení Pavla Čižinského, na které sám v důvodové zprávě upozorňuje, hlasovali 11. října 

všichni členové Kontrolního výboru, tedy i zastupitel Petr Kučera, jehož jméno není obsaženo 

v usnesení navrženém Pavlem Čižinským.  

 Zatřetí. Dalším důvodem pro stažení materiálu je aktuálně prověřovaná záležitost 

Kontrolním výborem. Chci všem zastupitelům říct, že je běžné, že Kontrolní výbor prověřuje 

podněty členů zastupitelstva, kdy tato záležitost byla předložena jako podnět Kontrolnímu 

výboru a je povinností Kontrolního výboru na tento podnět aktivitou reagovat. 
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 Na závěr upozorňuji, že pokud bod bude projednáván, navrhnu protinávrh k 

navrženému usnesení, jehož obsahem bude obrácené pořadí. Aby Mgr. Čižinský odvrátil 

pozornost od svých pochybení z minulosti a ze snahy, aby za tato možná pochybení nebyl 

prověřován, postupem připomínajícím šikanu se snaží destabilizovat Kontrolní výbor 

znevažováním jeho práce. Dámy a pánové, toto není možné a jako předseda Kontrolního 

výboru důrazně proti tomuto protestuji. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Musím reagovat na poznámku, že Davidovi Skálovi bylo umožněno jednání na dálku. 

To jsme samozřejmě rádi, ale jednací řád s tímto nepočítá, pouze karanténa, izolace v době 

nouzového stavu nebo jiná opatření na základě krizového nebo pandemického zákona. 

Děkujeme, že to umožňujete nad rámec jednacího řádu. Nemyslím si ale, že by to mělo být 

standardem. Děkuji.  

 

P. H e j m a : 

 Můžeme se na jednací řád podívat a třeba něco vymyslíme.  

 Prosím pokračovat dále. 

 Předkládám dva návrhy. Zaprvé k bodu 19, kde se pan zastupitel Čižinský snaží opět 

desinterpretovat informace i lživě a v tomto směru chce uvést zastupitelstvo v omyl tím, že 

předkládá usnesení, ve kterém máme konstatovat, že stávající vedení nesplnilo úkol přijmout 

opatření s cílem realizovat zřízení hasičské stanice pro jednotku dobrovolných hasičů. To je 

fatální nepravda. Za tím účelem máte poskytnutou písemnou informaci, máte tam jednotlivé 

kroky, co bylo pro to učiněno.  

 To, že tady máme takový předklad, je poplivání práce všech odborníků, kteří se od 

začátku na tomto záměru podílejí, včetně odborníků nominovaných ze strany ředitelství 

Záchranného hasičského sboru hl. m. Prahy, členů krizového řízení hl. m. Prahy a dalších. V 

tomto směru odmítám takový tisk tady otevírat a žádám hlasovat o jeho vyřazení.  

 Druhý tisk je pod poř. č. 23, číslo tisku 2155, kde pan zastupitel Čižinský chce opět 

projednávat věc, která tady byla několikrát projednaná a kde k tomu zastupitelstvo přijalo 

jednoznačné stanovisko. Je to otázka tolerance k výherním hracím přístrojům. Myslíme si – 

tlumočím koaliční stanovisko – že není nutné tento bod otevírat a trávit hodiny jeho 

projednáváním jen proto, aby bylo umožněno v tomto směru nějak exhibovat. Jsme 

samozřejmě pro co nejpřísnější postup a budeme postupovat v souladu s hl. m. Prahou, 

konkrétně ve spolupráci s paní Hanou Marvanovou a s dalšími.  

 V tomto směru na základě dohody v koalici předkládám návrh  na vyřazení bodu 23 z 

programu dnešního jednáni. 

 Prosím dalšího přihlášeného pana radního Bureše.  

 

P.  B u r e š : 

 Je smutné, že se pan Čižinský probere před konáním Zastupitelstva MČ Praha 1.  

V mezidobí jsme mohli komunikovat, Praze 1 pomáhat, vědět, co se děje a nemuseli jsme zda 

mít takové tisky.  

 Cílem tisků asi není nějakou problematiku řešit, ale jen se zviditelnit, šikanovat a 

urážet ostatní zastupitele.  
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 Navrhuji vyřadit bod 18 a 20 a připojuji se k návrhům na vyřazení ostatních bodů. 

Myslím si, že ani jeden z nich není veden nějakou snahou řešit problém. U elektrokoloběžek a 

parkovacích oprávnění v zóně placeného stání jsme závislí na Magistrátu. U koloběžek např. 

řešíme odkládací místa před vchody, u parkovacích oprávnění byly odeslány návrhy, ale 

nebyly ze strany Magistrátu vyslyšeny, navrhovala se změna ceníku, ve které byly promítnuty 

různé věci, ale na Magistrátu bylo bohužel řečeno, že na základě politického jednání 

Magistrát nenašel politickou dohodu, rok a půl trvající práci zahodil a řekl, že to do konce 

volebního období nebude řešit. To všichni vědí a zároveň vědí, že Praha 1 má dávno 

připravenou aplikaci na on-line kontrolu a čeká jen na zřízení přístupu.  

 Body jsou nadbytečné a nejsou vedeny snahou řešit nějakou problematiku, ale víme, 

čím jsou vedeny. Navrhuji vyřadit body 18 a 20. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

  Návrh beru na vědomí. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rád bych navrhl vyřazení bodů 5 a 7, které se týkají společnosti Meltex s. r. o. 

Předklad považuji za naprosto skandální v tom smyslu, že se zásadně lidí od praxe, která zde 

byla. Začnu třeba jen tím, že tady předkladateli, zřejmě nikomu z koalice a ani Davidu 

Bodečkovi vůbec nevadí, že nevíme, komu firma Meltex patří. Víme, že v registru majitelů je 

napsáno, že povinnost uvést majitele nebyla splněna. Víme, že za firmu vystupovala paní 

Ivana Tykačová jako vlastník. Jednala tak i se mnou, ovšem na papíře nic z toho nemáme. 

Nevíme, kdo za firmou stojí a můžeme se domnívat,  že je to paní Ivana Tykačová. Už to činí 

tento tisk neprojednatelný. 

 V prvním tisku jsou naprosto kusé informace, jediný podklad je tam dopis protistrany, 

advokátky firmy Meltex. Nemáme tam původní smlouvu, která asi byla vadná, nevíme, v 

jakém stádiu rozestavěnosti byly změny provedeny. V tisku se říká, že paní Tykačová koupila 

dva byty a pak se zjistilo, že každý byt je o 50 m2 větší. Teď to nějak zlegalizujme a 

upravme, oni si potom udělají nějaký znalecký posudek.  

 Není tam nic o tom, zda došlo nebo nedošlo k nějakému porušení zákona tím, že to 

takto dopadlo. Nevíme, jak má vypadat nová smlouva o výstavbě, k jejímuž uzavření dáváme 

jako člen SVJ souhlas. Ani nechápu, jaký právní význam schválení tisku bude mít. 

 V přílohách je uvedeno precedenční rozhodnutí ohledně Růžové ulice, které prosadil 

pan Městecký, je tam jen nastíněno a není tam k tomu nic dalšího. Máme se domnívat, že 

tímto je přiznáváno, že oba byty jsou nebo byly užívány ke krátkodobému ubytování, nebo je 

to přiznání Jana Votočka, že to paní Tykačová používá k AIRBNB a tak to bude dál? Proč 

tam není v tisku uvedeno např. to, že podmínkou souhlasu je, aby bylo i soukromo-právně 

garantováno, že byty ke krátkodobému ubytování používány nebudou?  Je to základní odklon 

od toho, jako praxe se už tady etablovala. Nedávno říkala paní předsedkyně Sitár Baboráková, 

že zavedla, že se dává do majetkových tisků klausule o tom, že byty nebudou užívány ke 

krátkodobému ubytování, tady to ale není. Chápu to tak, že když jde o paní Tykačovou, tak 

končí veškeré zábrany a jede se ve prospěch toho, co si ona nebo některá z jejích firem 

nadiktují. 

 Ještě je tady ten faktor soudního řízení z r. 2009, kdy od tohoto roku firma nebo paní 

Tykačová žalují Prahu 1 u Obvodního soudu pro Prahu 1 o částku, která je také trochu 

nejasná. Myslím, že se většinou uvádí částka 136 mil., ale byly tam i nějaké rozdíly. To tady 

také vůbec není zmíněno. Jak mám dávat souhlas někomu s něčím, a vůbec není zmínka o 

tom, že nás žaluje o obrovské peníze? 

 (P. Hejma: Pane kolego, dodržujte čas.) 

 Proč není součástí tisku nějaké narovnání? 
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 Navrhuji oba body vyřadit.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. S technickou se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, jako předsedajícího bych vás chtěl požádat, abyste směřoval na 

předsedkyni zastupitelského klubu Praha sobě, aby usměrnila zastupitele Pavla Čižinského. 

Nerozumím tomu, proč u jeho příspěvku teď zaznělo mé jméno. Prosím, aby se toho příště 

vyvaroval.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní předsedkyně Amálka Počarovská jistě zavnímala tuto námitku a bere si slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zavnímala jsem, ale nemohu ovlivnit to, co říkají jiní zastupitelé, ať z klubu, kterému 

předsedám, nebo nějakého jiného. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat dál v rozpravě. Pan místostarosta Burgr má slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Snesu se do reálných vod. Vyjádřím se k navrženému bodu pana Brože č. 24. Je vidět, 

že jeden materiál se dá nazvat více jmény. Pan Bidlo ho nazývá Poděkování za podnět, já ho 

mohu nazvat Vlamování se do otevřených dveří, protože pracujeme v oblasti sociálních 

služeb, které městská část zajišťuje. Pokud tento materiál urychlil podněty k vytištění v 

periodikách městské části, je to jen dobře. Myslím, že kolega Brož v odůvodnění řekl 

všechno, co se k tomuto materiálu dá říct. Jen popisuji situaci a dopředu říkám, že kdyby 

někdo náhodou zpracoval materiál v oblasti ochrany především seniorů, v oblasti záloh na 

energie, také by to bylo nadbytečné, protože s těmito lidmi, kteří to potřebují, jak Středisko 

sociálních služeb, tak lidé, kteří jsou zaměstnáni na sociálním odboru městské části, na tom 

pracují a řeší jejich problémy, pokud občané chtějí od městské části problémy řešit. Je také 

mnoho občanů, kteří si to řeší sami a s městskou částí to nechtějí řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Předávám slovo paní kolegyni Sitár Baborákové. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Ráda bych navrhla na vyřazení bod č. 17 – Nečinnost Prahy 1 ke krátkodobému 

ubytování. Jeden z důvodů je, že není pravda to, co se v materiálu píše. Praha 1 je činná a je 

škoda, že je práce znevažována. Obecně ani nevím, když se napíše, že Praha 1 je nečinná, na 

koho je to směřováno. Pokud ne na mne, tak asi na státní správu. 

 Další věc, kterou bych k tomu ráda řekla. Lidé, kteří v této problematice žijí, opravdu 

se trápí. V současné době se také stává, že jsou třeba napadeni – lidé se bojí. Když se na nás 

obrátí – teď konkrétně řešíme pět případů, tak je škoda, že takovým slátaným materiálem, kde 

se jedná asi o šesti věcech dohromady – pane Čižinský, všimla jsem si, že často spojíte deset 

věcí dohromady - není možné se věcí zabývat. Je škoda, že je potom naše práce znevažována 

a lidé nám potom také nemusí věřit. Byla bych rád, kdybyste nám spíše držel palce, protože se 

lidem snažíme pomoci. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Dámy a pánové, chtěl bych vyřadit č. 21 – Zneužívání Kontrolního výboru k 

šikanování opozice, který předkládá pan Mgr. Čižinský. Dlouhodobě se snaží zakrýt svou 

neschopnost manažera, kvůli které byl odvolán tímto zastupitelstvem. K šikanování opozice – 

je to právě pan Mgr. Čižinský, který chodí na Kontrolní výbor a říká, že nebude respektovat 

mlčenlivost k průběhu diskuse, ve které je vyzván. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude o tom hlasováno. Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Když se navrhuje vyřadit všechny populistické tisky, navrhuji k tomu přidat  

i bod č. 22. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude o tom též hlasováno.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 S předřečníkem nesouhlasím. Myslím si, že by bylo vhodné tady odprezentovat body 

21 a 22, aby se veřejnost dozvěděla pravdu. Stejně tak bod 23, který se týká hazardu. To 

souvisí i s bodem, který se týká mého odvolání. Mám připraveny materiály o hazardu z Úřadu 

hospodářské soutěže, neboť jsem tady už rok osočován, že jsem podporovatelem hazardu, což 

není v žádném případě pravda. Dostanu se k tomu v rámci projednávaného bodu č. 16. 

Myslím, že materiály, informace a komunikace mezi příslušným úřadem a Magistrátem jsou 

velmi důležité.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych požádala o vyřazení tisků 6 a 7 z důvodu nekompletních materiálů. Sepsal 

to Pavel Čižinský v dopise, který vám včera večer přišel e-mailem. Jde o základní informace, 

které potřebujeme znát než o takových tiscích budeme hlasovat, ať je to vyjasnění vlastníka 

Meltex, tak dílčí smlouvy, kdy bytové jednotky byly prodané apod. Prosím o stažení bodů, o 

přepracování a o předložení na nějaké příští zastupitelstvo. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bylo to již vzneseno panem zastupitelem Čižinským, bude o tom hlasováno.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Všechny moje body jsou ze sta procent vyřazovány. Jan Votoček se ani nesnaží 

předstírat nějaké zdůvodnění – jsme domluveni a věci nechceme veřejně projednávat. Méně 

féroví jsou ostatní, kteří se také nenamáhají k nějakému zdůvodnění, ale předstírají, že to 

nějaký důvod má.  
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 Vezmu to postupně. Nečinnost Prahy 1 ve věci zneužívání bytů ke krátkodobému 

ubytování. Několik měsíců máte precedent, který prosadil pan Městecký, který říká, že 

využívání kolaudovaných bytů ke krátkodobému ubytování z hlediska stavebního práva je 

nelegální. Je to dar z nebe, to, po čem se roky volá, teď přišlo. Dvakrát jsem vám navrhl dávat 

podněty stavebnímu úřadu, aby zahájil řízení, aby se tento precedent aplikoval na Prahu 1. V 

obou případech jste to vyřadili, nebudeme to projednávat, což je opravdu skandální.  

 V tisku jsem naznačoval, že za tím může být to, že když byste opravdu chtěli potírat 

krátkodobé ubytování, šlápnete na kuří oko vašim mocným kamarádům, kteří to dělají. Teď 

se to týká bytů patřících zřejmě paní Tykačové. Chcete to prohlasovat, aniž byste řešili, že 

byty jsou užívány ke krátkodobému ubytování. V jednom tisku to otevřeně přiznáváte, v 

druhém ne. Fingované AIRBNB končí tam, kde začínají zájmy vašich kamarádů, např. paní 

Tykačové. Byt v Jindřišské 18 je proslulý tím, že poskytování krátkodobého ubytování bylo 

drsné. Slyšel jsem, že tam dokonce došlo k nějakému napadení. Myslím si, že tam je to vůči 

lidem velice nefér.  

 Pokud si vezmu elektrokoloběžky, do tisku jsem napsal, že Richard Bureš nedělá nic, 

něco prošvihl, něco nezaregistroval. Ačkoli to bylo v r. 2019 uloženo zastupitelstvem, na to se 

nenavázalo. Chápu, že to nechcete řešit. 

 Hasičská stanice – termín byl do konce r. 2020. Teď v létě bylo něco zadáno na 

základě nějaké objednávky, nevím, co z toho bude, myslím, že termíny jsou do podzimu nebo 

do zimy. Volební období má čtyři roky, být rok nečinný si nemůžete dovolit.  

 Parkovací snahy pro rezidenty. Byl to jasný slib, naši snahu jste přerušili a řekli, že to 

budete dělat jinak. Máme téměř dva roky vašeho vládnutí, a karty nejsou. Tvrdíte, že to 

Magistrát nějak zhatil, a co zbude ubohé Praze 1? 

 

P.  H e j m a :  

 Pane kolego, prosím, držte se času a merita věci. Pokračujeme v diskusi. Chtěl bych 

důrazně vyzvat pana kolegu Čižinského, aby se zdržel osobních útoků a fabulací o nějakých 

kamarádech. Také bychom tady mohli hovořit o řadě věcí pokud jde o nějaké kamarády, což 

by možná bylo daleko zajímavější, ale to sem nepatří. Chovejme se slušně, přestaňte klamat 

veřejnost, přestaňte podsouvat nepravdy. To je důvod proč vyřazujeme ne tisky opozice, ale 

vaše tisky. 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, těším se na dnešní zasedání a doufám, že se neponese v tom duchu, že 

lidé budou dávat absurdní požadavky na změny jednacího řádu, na změnu projednávání bodů 

atd. Chci poděkovat panu kol. Čižinskému, který tady předvádí, jak se dělá opoziční práce. 

To, jak ho napadáte a jak se hněváte dokazuje, že svou práci dělá velmi dobře. Naopak pan 

kol. Bodeček asi netuší, co je opoziční práce, protože se přidává do vašeho šťouchání do pana 

Čižinského, který velmi dobře vytahuje jednu věc za druhou, kterou jste nesplnili, dává vám ji 

na program, nutí vás zvednout zadek ze židle a dělat. Že vyprodukujete nějaké papíry, je 

skvělé, máme informace ihned, nemusíme čekat na interpelace. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, je mi líto, ale jednací řád není o kárání a o moralizování, ale o tom, zda 

zařadit či vyřadit bod programu a to odůvodnit. Velmi se omlouvám, ale nechte to na 

interpelaci. Můžete takové mravokárání tam odrecitovat a rádi to vyslechneme. 

Nezneužívejme ale jednací řád.  
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P.  K u č e r a : 

 Obávám se, že s tím mravokáráním jste začali, když se pouštíte do kol. Čižinského. 

 

P.  H e j m a : 

 To je moje práce, pokud někdo napadá ostatní, tak abych ho umravnil. Udělal jsem to 

velmi jemně.  

 Prosím pana zastupitele Herese s technickou poznámkou. 

 

P.  H e r e s : 

 Chtěl bych upozornit, že porušování jednacího řádu není dobrá opoziční práce, pane 

kolego. Prosím pana předsedajícího, aby řídil jednání. 

 

P.  H e j m a : 

 Již jsem reagoval ještě před vaší poznámkou. Beru na vědomí.  

 Prosím pana Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Přimlouvám se za zařazení všech bodů tak, jak byly předloženy. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také se přimlouvám za zařazení všech bodů. 

 Pane starosto, musím ale reagovat, protože teď mi přišla zpráva, že na facebooku bylo 

zveřejněno, že Čižinský kritizuje Bodečka, že nechal projít tisky Meltexu na program jednání. 

Když ne předsedkyni zastupitelského klubu, tak žádám, aby se k tomu přímo vyjádřil 

zastupitel Pavel Čižinský.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Čižinský byl řádně přihlášen do rozpravy. Máte slovo. Upozorňuji, že vystupujete 

v rozporu s jednacím řádem potřetí. V jednacím řádu máme, že můžeme vystoupit dvakrát. 

Vzhledem k tomu, že jsme to neuhlídali u pana zastupitele Bodečka, tak stručně sdělte, co 

máte na srdci s vědomím všech, že porušujete jednací řád.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začnu otázkou: kolikrát jste nechal vystupovat zastupitele, pana starosto, při poslední 

diskusi o programu 13. října? 

 

P.  H e j m a : 

 Musíte si to sám spočítat, z hlavy to nepovím. Bylo to více než třikrát.  

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Změnu jednacího řádu, která byla naprosto nedemokratická a nesmyslná, jste 

nerespektoval. Rozumím tomu správně, že vy už jste si svoje řekli, samozřejmě v rozporu s 

jednacím řádem, tady jste kritizovali mne a další. 
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P.  H e j m a : 

 Pana zastupiteli, kritizoval vás pan zastupitel Bodeček, proto jsem vám dal slovo, 

abyste na to reagoval. Když vás vyzve v takto závažné věci, tak je slušnost odpovědět.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jen konstatuji, že jednací řád se porušuje pořád, zejména z vaší strany, protože jste 

silnější 

 Nevím, jak zněl dotaz od Davida Bodečka. Nepsal jsem nic v této věci na facebook. 

Tisky týkající se paní Tykačové považuji za velmi skandální. Davide, když programy 

zveřejňuješ, když jsi tady jediný placený zastupitel z opozice, měl bys na to upozornit, což jsi 

neudělal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Nepochopila jsem, jestli jste někdo navrhl vyřazení tisku k Milostivému létu. 

 

P.  H e j m a : 

 Musí se hlasovat o jeho zařazení. 

 

P.  H o l á : 

 Chtěla bych podpořit, abychom to projednali, přestože to na webu Prahy 1 bylo 

zveřejněno. Zároveň bych chtěla podpořit, abyste zařadili tisky 17 a 18. Myslím, že problém 

elektrokoloběžek tady je a jsou neustálé výmluvy na Magistrát. Proč tady máme radního pro 

dopravu, když se nedá nic dělat ve věcech, které trápí občany Prahy 1? 

 Zároveň bych chtěla podpořit tisk, který se týká výboru proti vylidňování. Nějaké 

konstruktivní návrhy z naší strany na to, co se dá dělat po precedentním rozhodnutí 

stavebního úřadu tady padly. Paní Baboráková, nezlobte se, ale žádný tisk jste nepředložila, 

tak se bavme tady o tom, co víc můžeme v této věci dělat. Ráda bych podpořila i toto.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu o programu. Prosím přistoupit k jednotlivým procedurálním 

návrhům. 

 Jako první mám návrh od pana zastupitele Brože, který žádá o zařazení bodu 24, tisk 

2193. Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: pro 8, proti 1, zdrželo se 7, distanční výsledek – 2 

pro. Celkový výsledek. Pro 10, proti 1, zdrželo se 7. Tento návrh nebyl přijat.  

 Hlasujme o mém návrhu na vyřazení bodu 19, tisk 2151. Prezenční výsledek: pro 13, 

proti 6, zdrželi se 2, hlasovali všichni. Distanční výsledek. proti 2. Celkový výsledek: pro 13, 

proti 8, zdrželi se 2, všichni hlasovali. Tento návrh byl přijat. 

 Prosím hlasovat o dalším mém návrhu na vyřazení bodu 23, tisk 2155. Prezenční 

výsledek: pro 13, proti 8, zdržel se 0. Distanční výsledek: proti 2. Celkový výsledek: pro 13, 

proti 10, zdržel se 0. Tento návrh byl přijat. 

 Dále hlasujeme o návrhu pana radního Bureše na vyřazení bodu 18, tisk 2150. 

Prezenční výsledek: pro 13, proti 8, zdržel se 0. Distanční výsledek: proti 2. Celkový 

výsledek. Pro 13, proti 10, zdržel se 0. Tento návrh byl též přijat. 

 Dále hlasujeme o návrhu pana radního Bureše na vyřazení bodu 20, tisku 2152. 

Prezenční výsledek: pro 13, proti 8, zdržel se 0. Distanční výsledek: proti 2. Celkový 

výsledek: pro 13, proti 10, zdržel se 0. Tento návrh byl též přijat. 
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 Pan zastupitel Čižinský navrhuje vyřazení bodů 6 a 7. Prosím hlasovat o vyřazení 

bodu 6. Prezenční výsledek: pro 6, proti 0, zdrželo se 7. Distanční výsledek: pro 2. Celkový 

výsledek: pro 8, proti 1, zdrželo se 7 a 7 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o návrhu pana zastupitele Čižinského vyřadit bod 7. Prezenční 

výsledek: pro 7, proti 1, zdrželo se 8. Distanční výsledek: pro 2. Celkový výsledek: pro 9, 

proti 1, zdrželo se 8, nehlasovalo 5. Tento návrh též nebyl přijat. 

 Nyní prosím hlasovat o návrhu paní Bronislavy Sitár Baborákové na vyřazení bodu 

17, číslo tisku 2149. Prezenční výsledek: pro 13, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl 

přijat.  

 Další je návrh pana zastupitele Ulma na vyřazení bodu č. 21, číslo tisku 2153. 

Prezenční výsledek: pro 13, proti 8, zdržel se 0. Distanční výsledek: proti 2. Celkový 

výsledek: pro 13, proti 10, zdržel se 0, všichni hlasovali. Tento návrh byl přijat.  

 Máme poslední návrh od pana radního Votočka na vyřazení bodu 22, číslo tisku 2154. 

Prezenční výsledek: pro 13, proti 8, zdržel se 0. Distanční výsledek: proti 2. Celkový 

výsledek: pro 13, proti 10, všichni hlasovali. Tento návrh byl též přijat.  

 Prosím hlasovat o návrhu programu po odhlasovaných úpravách. Prezenční 

výsledek: pro 13, proti 4, zdrželi se 4. Distanční výsledek: proti 1, zdržel se 1. Celkový 

výsledek: pro 13, proti 5, zdrželo se 5, hlasovali všichni. Návrh programu byl schválen, 

nyní můžeme podle něho začít jednat. Děkuji vám za rozpravu. 

 Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám procedurální záležitost k bodu č. 16. V momentu, kdy bude schválen program, 

zda mi zastupitelstvo umožní, abych měl stejná práva jako předkladatel materiálu. 

 

P.  H e j m a : 

 Vypořádáme se s tímto procedurálním návrhem v rámci příslušného bodu při otevření 

rozpravy. Poprosím jen o připomenutí. 

 Dámy a pánové, předkládám vám tisk pod poř. číslem 

1, tisk 2037 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Poprosím pana tajemníka, aby nás nejdříve seznámil s nominovanými. Následně 

předám řízení volby našemu předsedovi volebního a mandátového výboru. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, dnes vám předkládáme dvě jména. Je to pan Mgr. Jan Bárta, 

vystudovaný právník, který sice bydlí na Praze 4, ale pracoviště má na Praze 1, na 

xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako podnikový právník. Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 již 

byl. Pan Bárta je ročník xxxx, nevztahuje se na něho lustrační zákon. V materiálech máte jeho 

životopis, který jste si určitě přečetli. 

 Další novou uchazečkou, která ještě funkci přísedícího pro Obvodní soud pro Prahu 1 

nevykonávala, je paní Katrin Tauchmanová, která je ročník xxxx, takže se na ní opět 

nevztahuje lustrační zákon. Paní Tauchmanová bydlí na Praze 10, ale pracoviště má na  

Praze 1 v ulici xx xxxxxxxx. Soudcem ještě nebyla. Je to právnička, takže věřím, že bude pro 

Obvodní soud také přínosem. To je z mé strany všechno, děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Velmi kvituji předložené životopisy, jsou ukázkou. Osoby jsou velmi kvalitní. U paní 

Tauchamanové jsem nevyčetl, kde je koncipientkou, ale dalo by se to zjistit z životopisu. 

 Musím říct, že teď rozumím tomu, co tady kdysi v minulosti opakovaně namítal pan 

radní Votoček. Když je právním zástupcem advokátní kanceláře, která je naším klientem, 

teoreticky by mohla být postavena proti našim občanům nebo proti podnikatelům. To si ale 

musí vyřešit advokátní kancelář a soud. Rozhodně tyto obě osoby podpořím.. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu volebního a mandátového výboru pana 

Michala Cabana, aby se ujal volby.  

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedu vás tajnou volbou, kdy budeme volit dva kandidáty do 

funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Začnu panem Mgr. Janem Bártou. Prosím 

vás o vyjádření zmáčknutím tlačítka pro, proti, zdržel se.  

 Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Pan Mgr. Jan Bárta byl zvolen do funkce 

přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1. 

 Nyní budeme volit do stejné funkce paní Mgr. Katrin Tauchmanovou. Prosím o tajnou 

volbu. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Paní Mgr. Katrin Tauchmanová byla zvolena 

do funkce přísedící Obvodního soudu. Oba kandidáti byli zvoleni. 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za provedení volby. Ještě připomínám, že distančně připojení nemají možnost 

volit tajnou volbou. Z toho důvodu byl počet nehlasujících vyšší. 

 Prosím hlasovat o usnesení k volbě jako celku. Prezenční výsledek: pro 21, proti 0, 

zdržel se 0. Distanční výsledek: Pro 2. Celkový výsledek: pro 23, proti 0, zdržel se 0. Všemi 

hlasy bylo schváleno.  

 Prosím projednat bod číslo 

2, tisk 2131 

žádost o uzavření splátkového kalendáře u nebytového prostoru v 1. a 2. nadzemním 

podlaží domu č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28, Praha 1  

 Prosím předkladatele pány radní dr. Votočka a pana Ing. Grabeina Procházku, aby se 

ujali tisku.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Dovolím si vám předložit materiál ohledně uzavření splátkového kalendáře na  

36 splátek. Jedná se o společnost T-Šperky, která sídlí v Celetné 28, má krásné nájemné  

1850 tis. ročně. Nájemné je jen na papíře, protože jsme za celý rok od této společnosti 

neviděli ani korunu. 

 Podala si žádost o to, aby dostala slevu na nájemném 50 % po dobu 6 měsíců. 

Podmínkou vyřešení této slevy je uzavření splátkového kalendáře nebo doplacení dluhu. 

 Navrhuji, abychom schválili tento splátkový kalendář, protože to je jediná možnost, 

jak získat nějaké podmínky, které by měly být v budoucím případném insolventním řízení 

nám k dobru. Jinak pochybuji o tom, že když společnost neplatí ani korunu nájemného celý 

rok, že bude platit jak nájemné, tak splátkový kalendář. Celková částka je na 1549670  Kč 

plus příslušenství ve výši 48073 Kč a má to být rozčleněno do 36 splátek.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tisku. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jestli jsem správně pochopil, jeden z předkladatelů bude navrhovat variantu A. Chci se 

zeptat, zda tento nájemce má pronajaté i jiné naše obecní prostory? Pokud má, tak jaká je u 

nich platební morálka? 

 Nejsem si jist, do kdy musí naši nájemci, u nichž bylo pokryto nezaplacené nájemné z 

kaucí, doplatit kauci? Myslím, že do konce letošního roku, ale nevím, jestli se to neposunulo 

do června. I s tímto bychom měli potom pracovat, byť si uvědomuji, že součástí tohoto tisku 

teď není řešení záležitosti slevy. Tato záležitost nebude řešena na zastupitelstvu, ale případně 

na radě. Musím říct, že i když jsem pro slevy zvlášť v tuto nelehkou dobu pro podnikatele, 

nepřijde mi fér dávat stejnou výši slevy jako se dávala těm, kteří se v určitém termínu 

přihlásili a splnili veškeré podmínky, které jsme jim jako městská část Praha 1 dali. Na 

některé provozovny nebyla sleva 50 %, ale 30 %.  

 Vím, že v minulostech se při žádostech o slevu předkládala ekonomická čísla, 

abychom měli porovnání. Když nájemce žádá o slevu a odkazuje se na tuto nelehkou dobu, 

tak bychom měli porovnání s předcházejícím rokem nebo dvěma roky. Dávám to ke zvážení. 

 Určitě podpořím variantu A.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jestli tomu dobře rozumím, rada doporučila projednat splátkový kalendář a schválila 

záměr na slevu. Co když neschválíme splátkový kalendář, on dostane slevu, ale nebude 

splácet splátkový kalendář? Slevu si bude užívat třeba čtvrt nebo půl roku. Co z něho potom 

dostaneme? Je to s. r. o. se základním jměním 200 tisíc. Prosím o vysvětlení. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno. Pan radní Votoček si bere slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Poprosil bych pana Mgr. Vaňka, aby doplnil podklady. Pokud je mi ale známo, firma 

T-Šperky se nikde jinde v našich prostorách neobjevuje.  

 Pokud jde o to, že může dojít k tomu, že společnost se položí a dostaneme 10 tisíc, 

toho jsme si také vědomi. Mám rovněž pochybnost, že dokáže platit současně nájemné a 

splátky, ale navrhovaný splátkový kalendář je jediná možnost, jak trochu zlepšit naši pozici.  

 Sleva nebyla ještě dána, protože rada trvala na to, aby byl jako první vyřešen 

splátkový kalendář.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem rád, že rada našla mechanismus, jakým způsobem poskytnout slevu, i když 

dlužník dluží. Je dobré připomenout si to v tisku v hostinci U Rotundy. 
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 Chápu nelehkou situaci rady, majitele nemovitosti, jak přinutit dlužníka, aby se 

rozplatil. Nepřipadá mi to úplně šťastné, abychom poskytovali slevu někomu, kdo dosud 

neplatil. Služby, které poskytuje, lze velmi těžko nazvat občanskou vybaveností, při pohledu 

na to, co obchod reálně prodává.  

 Nejsem si jist, zda jsem připraven tento tisk podpořit, i když chápu nutnost podpořit 

splátkové kalendáře a aspoň nějakou dobytnost pohledávek, které máme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám dotaz. Pro městskou část by bylo určitě zajímavé s dlužníkem držet kontakt, aby 

dluhy uhradil.  

 Na druhou stranu se chci zeptat, jak je to ve smlouvě s městskou částí? Za jakých 

podmínek je možné od smlouvy úplně odstoupit a agonii tam zbytečně neprodlužovat?  

Potřeboval bych to k rozhodnutí, zda s danou firmou nadále vyjednávat a o něco usilovat, 

nebo zda rychlá smrt není jednodušší než se tři roky trápit a mít prostor nevyužitý. Je možné 

odstoupit hned od smlouvy? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Mgr. Vaňka, aby reagoval. 

 

P.  V a n ě k : 

 Odstoupit asi ne, ale máme výpovědní důvod. Souhlasím s vámi, že v některých 

případech je dobré neprodlužovat agonii, ale splátkový kalendář je pro nás důležitý pro 

postavení věřitele. Budeme mít přednostní právo v insolventním řízení, bude se nám to lépe 

vymáhat v rámci nějaké exekuce.  

 Splátkový kalendář a ukončení smlouvy mohou být dvě různé věci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Nepochopil jsem, jak rychle můžeme najít solventního nájemce, když se k tomu teď 

rozhodneme?  Můžeme čekat na to, že začne současný nájemce platit. Mám dotaz, jaký je 

nejrychlejší způsob najít nového nájemce?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk bude reagovat. 

 

P.  V a n ě k : 

 V současné době není jednoduché do těchto prostor sehnat nějakého solventního 

nájemce. Nejrychlejší způsob podle zákona o hl. m. Praze je zveřejnění záměru a výběr z 

nabídek, které nám k záměru přijdou.  

 Druhý postup, možná transparentnější, ale pomalejší je výběrové řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený do rozpravy pan radní Votoček. Jako předkladatel může reagovat 

rovnou, nemusí se hlásit do rozpravy. 
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P.  V o t o č e k : 

 Jsem si vědom toho, že jsme ve velmi složité situaci. Je velmi obtížná doba. Máme 

tam roční nájemné 1800 tis. Když to teď budeme soutěžit, můžeme také dostat 300 tisíc za 

rok. Pro nás je lepší doufat, že návratem turistů, který může být krátkodobý, se situace 

nájemce trochu zlepší. Jak jsem říkal, splátkový kalendář zlepšuje naši pozici v dalším řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Nedostali výpověď, přestože dluží?  

 (Odpověď: Ještě ne.) 

 Plánuje se na dalších půl roku sleva 50 %. Ve své žádosti uvádějí, že v den podpisu 

dodatku ke smlouvě nabízejí jako akt dobré vůle z poslední rezervy zaplatit těch 300 tisíc. 

 Už to zaplatili, nebo až ve chvíli, kdy se jim schválí jejich požadavky?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk bude reagovat. 

 

P.  V a n ě k : 

 Zatím nezaplatili nic.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabein Procházku, druhého předkladatele. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Zkusil bych tuto věc dát do širšího kontextu, abychom lépe pochopili situaci, která 

dnes na trhu je. V současné době centrum, které je covidovou situací postiženo nejvíce, do 

budoucna určitě zažije celou řadu velkých změn co se týká trhu s komerčními a bytovými 

prostory. Je to jedno, jestli to jsou prostory u soukromých majitelů nebo jsou majetkem MČ 

Praha 1. V žádném případě nechceme, abychom tuto situaci jen sledovali a reagovali na 

konkrétní jednotlivé případy – to samozřejmě musíme, ale zároveň v současné době 

připravujeme komplexní řešení, jak do budoucna na tuto situaci reagovat. Pokud bychom to 

neudělali, může se nám stát, že výnosy z ekonomické činnosti se nám do budoucna výrazně 

sníží. 

 Jsou tady dvě věci. Jedna je, jak řešíme současné problémy. U řady podnikatelů je to 

jen oddálení jejich konce, u někoho to znamená určité nadechnutí a možnost, že se mu do 

budoucna začne dařit a bude schopen nájmy splácet. V současné době je to jediná možnost 

městské části, jak si vylepšit pozici v nájemním vztahu, když by došlo k situaci, že nájemce z 

prostoru odejde.  

 Nepřipravujeme kompletní řešení, protože dnes máme vysoký počet splátkových 

kalendářů, máme poměrně vysoké pohledávky za jednotlivými subjekty. Kolega Vích se ptal 

na to, jak co nejrychleji pronajmout. Podívejte se na to, jak se nám daří nebo nedaří 

pronajmout některé prostory, jak dlouho nám to trvá. Dnešní náš systém není zcela optimální 

a musíme na to nějakým způsobem reagovat. 

 Máme představu, že bychom do majetkové komise do jednoho měsíce předložili 

návrh, jak do budoucna s touto problematikou nakládat. Netýká se to jen městské části, dělají 

to i společnosti, které jsou na trhu, protože všichni se potýkáme s problémem, kdy centru 

chybí 9 – 10 mil. turistů, kdy centru chybí kolem 10 miliard tržeb.  



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 16 
 

Neříkám, že by se to mělo vracet zcela zpátky, ale je třeba si uvědomit, že řada nebytových 

prostor byla vysoutěžena za zcela jiných podmínek – kdy tady byli turisté, kdy tady byly 

tržby. Je možné, že budou požadavky na to, že některé subjekty, které budou chtít dále platit 

nájemné a v prostorech zůstat, budou náš žádat o rozšíření předmětu činnosti, protože i to 

souvisí se změnou na trhu. Myslím, že nebude možné spoléhat na to, že se situace vrátí do 

doby 2019, centrum se tady v každém případě změní.  

 Chtěl jsem doplnit, že kromě konkrétních kroků v tuto chvíli nám jde o to, abychom v 

jednotlivých případech zabezpečili co nejlepší právní i finanční pozici pro MČ Praha 1, a 

zároveň připravujeme komplexní řešení, abychom byli připraveni na to, že v centru dochází a 

dojde k určitým změnám. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jestli tomu rozumím, předložený návrh usnesení se týká pouze dohody o splátkách k 

dlužnému nájemnému, nikoli ke slevě. Při mém výstupu jsem to zmínil proto, protože se 

zastupitelstvo už nedostane k tomu vyjádřit se ke slevě.  

 Teď tady vystupuji jako člen majetkové komise. Pokud má někdo výhrady např. proti 

variantě A, doporučuji, aby dotyčný dal protinávrh, doplnil bod A např. tím, že zastupitelstvo 

ukládá radě vypovědět nájemce. Dotyčný bude odpovědný za to, že prostor neobydlíme, což 

je pravděpodobné. Toto všechno musíme brát v potaz. Znamená to, že u nájemců se ptáme u 

majetkového odboru, kolik je tam finančních prostředků na technické zhodnocení atd. 

 Nikoli jen jako zástupce opozice, ale i jako zástupce majetkové komise podpořím 

variantu A. Nedovedu si představit, že by tady někdo hlasoval pro variantu B. Bavme se o 

tom, zda nájemci s rizikem, že prostor bude prázdný, dáme výpověď.  

 Ještě je jedna důležitá věc – že je tady přímá vykonatelnost. Jestli tomu správně 

rozumím, tak případná sleva bude dána až poté, co podepíše tento dokument. 

 Zastupitel Čižinský tady odkázal na Rotundu. Pokud se nemýlím, byl tam též 

podepsán splátkový kalendář s přímou vykonatelností, a tam úřad selhal. Protože nebylo 

dodržováno splacení, měl úřad konat.  

 Věřím, že v případě, že bude podepsána tato dohoda a nebude nájemce schopen platit, 

tak úřad zakročí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych navrhla pozměňovací návrh a doplnila usnesení, aby ve variantě A) v bodu 

1) bylo uvedeno měsíční nájemné včetně úhrad za plnění ve výši 154967 Kč, aby bylo zřejmé, 

jak je nájem vysoký. 

 V bodu 1) bereme na vědomí žádost o uzavření splátkového kalendáře, ale v žádosti je 

také uvedena žádost o slevu. Navrhuji ještě doplnění, že bereme na vědomí žádost s splátkový 

kalendář a žádost o slevu na nájemném, aby bylo z usnesení jasné, že se s tím pojí i sleva.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit návrh Návrhovému výboru.  

 S žádostí o reakci se hlásil pan Ing. Kovářík, zástupce tajemníka. Máte slovo. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Prosím paní předsedkyni Počarovskou k splátkovému kalendáři, tam musí být uvedena 

částka, která bude předmětem splátkového kalendáře. Měsíční nájemné vzít na vědomí, a ne 

do bodu schválení splátkového kalendáře. Bylo by to možné dát do jiného bodu, protože tam 

by to nebylo možné uzavřít.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Měl bych obecnější otázku: jak vlastně postupujete?  Této firmě v Celetné se dává 

splátkový kalendář. Firmě AMAG v Žatecké 5 jste dali výpověď, firmě pana Pawlowskiho z 

Immovision Praha jste nedali slevu, a dali (nesrozumitelné, možná „nedali“) jste mu výpověď. 

Ptám se hlavně předkladatele, jaká jsou kritéria při tomto rozhodování?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk chce reagovat. 

 

P.  V a n ě k : 

 Postupujeme tak, že v první řadě se snažíme s dlužníkem jednat. Pokud dlužník 

navrhuje splátkový kalendář, snažíme se dostat do pozice, kdy máme vykonatelné rozhodnutí 

o přímé vykonatelnosti. Pokud nájemce jedná, uzavře splátkový kalendář, necháme ho žít a 

kontrolujeme splátkový kalendář. V případě, že se neplní splátkový kalendář, zvažujeme a 

navrhujeme výpověď. V případě, že dlužník nereaguje, splátkový kalendář nedává nebo má 

nerealistická očekávání, tak je výpověď, protože spolupráce potom nikam nevede.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsme ve určitém velmi složitém politickém tlaku. Na jedné straně se snažíme 

zachraňovat podnikatele, i když mnohdy je to zachraňování proti jejich vůli a schopnostem, 

ale snažíme se tím i pomoci občanům MČ Praha 1, kteří jsou u těchto podnikatelů často 

zaměstnání. Na druhé straně jsme si vědomi toho, že je velmi problematické dosáhnout 

nějakého výsledku tam, kde to nelze. To říkal i můj spolupředkladatel.  

 Pokud se týká pozměňovacího návrhu paní Počarovské, chtěl bych ji upozornit, že 

poskytnutí splátkového kalendáře se lhůtou delší než 18 splátek je ze zákona v pravomoci 

zastupitelstva, zatímco otázka řešení nájemních vztahů je ze zákona v pravomoci rady. Tady 

řešíme pouze splátkový kalendář. S návrhem se neztotožňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu krátce reagovat. Ano, je pravda to, co tady zaznělo, že sleva na nájemném není v 

kompetenci zastupitelstva. Z toho důvodu si myslím, že by to mělo být v části bere na vědomí 

pouze uvedeno a že k tomu budeme dávat nějaké usnesení ve formě schvaluje – neschvaluje, 

doporučuje – nedoporučuje.  
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 Na mikrofon bych chtěla ujistit pana Kováříka, že je to návrh do části bere na vědomí. 

Je to proto, aby z materiálu bylo zřejmé, o co se přesně jedná, že tam řešíme i slevu na 

nájemném a hlavně jak vysoký nájem je. Také se obávám toho, že bychom za těchto 

podmínek znovu takového nájemce nenašli. Představa, že prostor bude dlouhou dobu prázdný 

než proběhne výběrové řízení, není dobrá.  

 Chtěla jsem se ujistit, že až se udělá sleva a stanovil by se splátkový kalendář, platil by 

70 tisíc měsíčně a k tomu necelých 50 tisíc slevu. V souhrnu to znamená 120 tisíc po dobu  6 

měsíců, potom by platil 200 tisíc po dobu dalších 30 měsíců. Je to tak? (Souhlas). Jde o to, o 

jak vysokých částkách hovoříme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu Vaňkovi za odpověď. Trochu postrádám odpověď pana Votočka. Zeptám 

se na rozdíl mezi firmou T-Šperky a firmou AMAG? V čem konkrétně spočíval? 

 Jan Votoček hovořil o tom, že firmy zaměstnávají naše občany. Kolik občanů Prahy 1 

zaměstnávala firma T-Šperky?  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o závěrečné slovo předkladatele.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Již jsem to řekl – neztotožňuji se s protinávrhy.  

 

P.  H e j m a : 

 Předávám slovo Návrhovému výboru, aby nás provedl došlými protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 První je doplnění ve variantě A): doplňuje se výše dluhu, veřejně známý údaj 

nájemného za měsíc ve výši 154967 Kč, znamená to, že pod slovo „dlužné nájemné“ píšeme 

„měsíční nájem“. 

 Druhý návrh je, že se doplňují slova „a žádost nájemce o slevu na nájemném ve výši 

50 % po dobu 6 měsíců“.    

 Tyto dvě změny jsou do bodu 1). 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Co je na tom technicky špatně? Ověřovala jsem si to u pana Vaňka, není to špatně.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík gestikuluje, tak abychom se v tom vyznali.  

 

P.  K o v á ř í k :(místy nesrozumitelné) 

 Částka je správná, je ale zařazena na špatné místo bodu bere na vědomí. Proto tady 

vznikl zmatek. Částka nepatří k uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné, ale patří 

až ke konci, kde je napsáno „o slevu na nájemném při výši měsíčního nájemného“. Tam to 

patří, protože dlužné nájemné je v jiné výši.   

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček se hlásí s technickou. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chci vysvětlit, proč jsem proti tomu, aby to tam bylo uvedené tak, jak paní Počarovská 

navrhuje. Kdybyste si všimli, na závěr je uvedeno, že částka bude odpovídat aktuálnímu stavu 

v době uzavření splátkového kalendáře, takže částka ještě poroste. Proto je tam tato formulace 

a nikoli přesná výše nájemného a přesná výše dluhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Tak je to logičtější, jen doplňujeme běžně dostupné informace do usnesení 

 Pane starosto, můžete dát hlasovat o pozměňovacím návrhu na doplnění bodu 1) – 

doplnění o aktuálním nájemném.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegyně Počarovské.  

 Výsledek hlasování. Prezenčně: pro 7, proti 1, zdrželo se 6. Distančně: pro 2. Celkem: 

pro 9, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení ve variantě A). Prezenčně: pro 16, proti 

0, zdrželo se 5. Distančně: zdrželi se 2. Celkový výsledek: pro 16, proti 0, zdrželo se 7. 

Tento návrh byl přijat, usnesení schváleno.  

 Dámy a pánové, přejdeme k bodu číslo 

4, tisk 2131 

(Poznámka zapisovatelky: zřejmě se jedná o bod 3, tisk 2032,  

žádost o splátkový kalendář u nebytové jednotky č. 764/102 v domě č. p. 764, k. ú. Nové 

Město, Jungmannovo nám. 4 (28. října 8), Praha 1 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká obdobné věci jako předchozí bod. Je to záležitost společnosti 

Globe Vision sídlící na Jungmannově nám. 4. Dlužná částka je o něco menší, zato částka 

splátkového kalendáře je až na 48 splátek.  

 Opět navrhujeme variantu A) z důvodů, které byly vysvětleny při minulém bodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tady měl nájemce nárok na 30 % po dobu 6 měsíců. Z materiálu vnímám, že nájemce 

tuto slevu odmítl. Chci se zeptat, z jakého důvodu ji odmítl? To je první dotaz. 

 Vím, že se materiál netýká této záležitosti, bude mu pravděpodobně schválena sleva na 

6 měsíců ve výši 50 %. Zase se dívám na srovnání ekonomických čísel, kdy nemá ve sbírce 

listin závěrku za r. 2020, nikoli za r. 2019 a 2018. Pro mne je důležité, abych věděl, že 

skutečně má pravdu, že došlo k poklesu. Mluvil jsem o tom u předcházejícího bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky se omlouvám, projednáváme bod číslo 3, tisk 2032. 

 Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se předkladatele zeptat na jednu věc. Všiml jsem si, že stanovení 

splátkového kalendáře na 48 měsíců je od 1. 9. 2022. Je to správně, nebo je to překlep?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček se ujímá slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vidím termín 31. 12. 2021. Otázce nerozumím. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Návrh řešení čtu v důvodové zprávě. Je tam 1. stanovení splátkového kalendáře na  

48 měsíců od 1. 9. 2022, 2. slevu na nájemném ve výši 50 %  po dobu 12 měsíců od října 

2021. Rozum mi to nebere. Slevu by chtěl od října 2021, ale splátkový kalendář bude až od 

1.9.2022? Nerozumím tomu.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel zareaguje. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to požadavek žadatele, který nemusí být akceptován.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za vysvětlení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím pana předkladatele, zda by bylo možné doplnit bod 1), že bereme na vědomí 

žádost, kterou nájemce zaslal, což v této variantě není.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Potěší vás, když bude uložena v OVO? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Potěší mě, když tam bude v bodu 1), že ji vezmeme na vědomí.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme to tak, že je to akceptované doplnění usnesení ze strany předkladatele. Kývá, 

že ano. Prosím, aby to bylo provedeno. 

 Pan zastupitel Brož má slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 K tomuto bodu mám stejné připomínky jako k bodu předchozímu. Je tady jen ta 

rozdílnost, že oni nevyužili nabízenou slevu z nájmu. Chtěl bych se zeptat na důvod, jestli se 

sami nediskvalifikovali s možností získat slevu. 



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 21 
 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk bude reagovat. 

 

P.  V a n ě k : 

 Domnívám se, že sleva 30 % byla vždycky podmíněna tím, že pokud bude nájemce v 

prodlení s jakoukoli splátkou zlevněného nájemného, ztrácí právo na slevu. Znamená to, že se 

to celé stornuje a on to bude muset doplatit. Podle mne nedokázal zaručit, že těch 30 %  bude 

dostatečné k tomu, aby mohl platit řádně a včas. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Chci se zeptat, kdo rozhodne, od kdy splátkový kalendář se bude platit? Někde je, že 

od 1. 9. 2022 to chce žadatel, ale co my jako zastupitelstvo? Nemáme tady, od kdy chceme, 

aby to platil. To vám nevadí po právní stránce, že není konkrétní datum, od kdy má člověk 

začít platit?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V návrhu usnesení je uzavření splátkového kalendáře do 31. 12. 2021. O žádném 

odkladu splátek o rok není v usnesení ani slovo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přihlásil jsem se na to, co tady připomenul kolega Brož a na co odpovídal vedoucí 

majetkového odboru. Říkal jsem to také u jednoho předcházejícího bodu. Nevím, jestli si toho 

všímáte. Naši nájemci, kteří se přihlásilo do projektu, který vyhlásila MČ Praha 1, nedlužili a 

jsou řádnými nájemci, dostali v tomto odvětví maximálně 30procentní slevu. Teď tu máme 

někoho, kdo věděl, že nedodržují povinnost a že v momentu, kdyby v budoucnu nesplnil v 

době 18 měsíců, musel by doplatit rozdíl. Rada teď bude pravděpodobně v budoucnu 

rozhodovat o tom, že ten nájemce, který měl obavu, že to nesplní, bude moci dostat slevu až 

50 % po dobu 6 měsíců. Upozorňuji na to, protože si myslím, že to není fér.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Brože.  

 

P.  B r o ž : 

 Chápu naši nevýhodnou pozici, nevíme, jestli nájemce neodejde. Rovněž musím 

zmínit to, co říkal kolega David Bodeček. Počká si, nechce 30procentní slevu, počká si rok, 

neplatí vůbec nic, pod výzvou k podepsání notářského zápisu a splátkového kalendáře s 

okamžitou vymahatelností dostane slevu 50 %. Podmínky mi nepřipadají úplně fér vůči 

ostatním nájemníkům. Zároveň si myslím, že v této úvaze by měla rovněž hrát nějakou roli 

občanská vybavenost, zda tito provozovatelé a tyto obchody splňují to, že chceme mít tady 

nadále tento sortiment, protože to přináší našim občanům prospěch. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, omlouvám se, ale zajdu trochu do minulosti a budu se snažit osvětlit, 

proč tento program tady vznikl. Vznikl tady v době covidové. Někdo tomu říká podpora 

podnikatelů na Praze 1, ale je to hlavně podpora našim stávajícím nájemcům, abychom byli 

schopni si je udržet, aby přežili a aby ti, co nám dlouhodobě platili, mohli dál fungovat na 

Praze 1. Proto byly schváleny podmínky pro poskytování podpory, která by nám garantovala 

to, že nám tito nájemci nebudou dlužit. Kdo nám dlužil, měl možnost uzavření splátkového 

kalendáře tak, aby dluh jakoby neměl, protože byl rozložen ve splátkách, a mohl požádat o 

slevu jako takovou. Ten, kdo chtěl uzavřít tento splátkový kalendář, mohl ho uzavřít na dobu 

18 měsíců. V případě, že jde o delší splátkový kalendář, podléhá toto rozhodnutí 

zastupitelstvu. Proto je to tady v zastupitelstvu. Rada nemohla odsouhlasit delší splátkový 

kalendář, a proto mu nemohla být poskytnuta sleva.  

 Nevidím to tady jako něco naprosto strašného, naopak chápu, že problémy podnikatelů 

na Praze 1, kteří jsou v našich nebytových prostorech, v rámci covidové doby jsou. To, že jim 

můžeme vyjít vstříc ve chvíli, kdy nám zaručí, že budou platit nájem, to znamená, že podepíší 

splátkový kalendář  formou notářského zápisu – to znamená, když jednou nezaplatí splátku, 

nemusíme se s nimi soudit a můžeme okamžitě vykonávat a starat se o to, abychom splátky 

dle splátkového kalendáře mohli vymáhat – je nástroj, který je dostatečný k tomu, abychom 

mohli rychle v rámci jednotlivého nebytového prostoru jednat. To, že poskytneme slevu 

stávajícímu nájemci v covidové době, když ji předtím nedostal, protože žádá o delší než 

osmnáctiměsíční splátkový kalendář, nevidím jako nic proti ničemu. 

 Doufám, že jsem osvětlil dost otázek.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážení páni magistři, vnímám to, co tady říkáte o otázce slevy, ale chtěl bych vás 

upozornit, že tady řešíme výhradně problematiku splátkového kalendáře. Rada při případné 

úvaze o slevách v budoucnu bude vnímat to, co jste tady říkali.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s 

případnými došlými protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 S návrhem se předkladatel ztotožnil, takže se stal součástí původního návrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upravené variantě A). Prezenčně: pro 15, proti 0, zdrželo se 6. 

Distančně: zdrželi se 2. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, zdrželo se 8. Návrh byl 

schválen.  
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Pojďme přistoupit k projednání bodu číslo 

4, tisk 2131 

prominutí dluhu SVJ domu Štěpánská 629/59, Praha 1  

 Prosím předkladatele.  

 

P.  V o t o č e k : 

 K tomuto bodu prosím paní Mgr. Dubskou, aby vás jím provedla, protože břemena v 

garážích jsou trochu nad mé chápání – logika této věci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou, aby zaujala místo u mikrofonu. 

 

P.  D u b s k á : 

 Předkládáme zastupitelstvu variantní tisk s odůvodněním, že je zapotřebí rozhodnout o 

prominutí pohledávky, která vznikla SVJ domu Štěpánská 59 z toho důvodu, že s ním byla v 

minulosti uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Předpokládalo se, že věcné břemeno 

bude konzumováno od kolaudace a za stejnou dobu začnou být hrazeny náklady na užívání 

věcného břemene. Bohužel se stalo, že konzumace věcného břemene byla opožděná, protože 

přístupové klíče ke garážím byly SVJ předány o několik měsíců později.  

 Protože bez ohledu na částku, která měla být prominuta a rozhodnutí o prominutí 

pohledávky je v kompetenci zastupitelstva, předkládáme zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda 

promine společenství částku 8266 Kč jako jejich dluh vůči městské části. Opakuji – došlo k 

tomu v důsledku pozdního předání klíčů. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Máme tady tisk k projektu desetiletí naší MČ Praha 1. Teď rozhodujeme o tom, jestli 

odpustíme SVJ částku 8266 Kč. Požadavek je oprávněný, vychází ze smluvní dokumentace. 

 Z vlastní zkušenosti gesčního radního pro majetek musím říct, že SVJ si s námi a s 

projektem užilo až až a v podstatě užívá dosud. Budu to mít jako jednu ze tří interpelací. Není 

to legrace, bavme se o prodeji tohoto projektu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Omlouvám se, že jsem nebyl tak rychlý jako kol. Bodeček. Musím hlásit střet zájmů, 

protože jsem členem tohoto SVJ. Pokud bude mít někdo dotaz na tento problém, jsem ochoten 

o tom hovořit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chápu tento tisk jako drobné vyrovnání nějaké nespravedlnosti. Chci ale poukázat na 

to, že se tady potýkáme a budeme se potýkat s velkým problémem, který jsme zdědili. Osm z 

vás, kteří tady sedíte, jste toho spolupachateli. Je to investice větší než 150 mil. do dvorku na 

výstavbu nesmyslného garážového stání, zničení dvorního traktu ve Štěpánské ulici. 
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Uvědomte si to, až budete přemýšlet o nějaké další vaší investici. Mělo by to být memento, 

které by vás mělo odrazovat od dalších podobných nesmyslných projektů.  

 V této souvislosti bych se zeptal, jak garáže fungují a jaká se platí měsíční režie. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru o odpověď. 

 

P.  D u b s k á : 

 Garáže fungují tak, že dochází k pronájmu jednotlivých parkovacích stání pro motorky 

a čtyřkolová vozidla. Motorky máme asi tři. Parkování pro vozidla se pronajímá od tisíce do 

dvou tisíc Kč. Jsou to tři kategorie. První je pro obyvatele Štěpánské, tam je stanovena 

měsíční částka tisíc Kč včetně DPH, druhá je pro obyvatele Prahy 1, kteří mají částku 

stanovenou na tisíc Kč plus DPH, ostatní mají stanovenou částku na dva tisíce Kč plus DPH.  

 K režii. To v tuto chvíli neumím říct. Po roce provozu budeme schopni říct, jaké jsou 

tržní náklady při vyúčtování. 

 Co se týká současné naplněnosti, odhaduji ji asi na 2/3. Vycházeli jsme ze smluv, 

které byly původně uzavřeny na dobu jednoho roku, kde bylo konstatováno, že jde o zkušební 

provoz na smlouvy na dobu neurčitou. Zkušební provoz není stále ukončený, protože čekáme 

na vyúčtování nákladů, abychom mohli předložit zprávu o příjmech a o nákladech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji paní Mgr. Dubské za čerstvé informace. Garáže jsou velmi ztrátové. Těším se 

na kalkulaci, tam to uvidíme jasně. Už tehdy jsem varoval starostu Lomeckého, že to 

nepronajme za ceny, které by pokryly náklady. TOP se tehdy tvářila, že tomu vůbec 

nerozumím, ale teď se to tak děje. Tato investice nebyla příkladem správného hospodáře ze 

strany městské části.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Ke zničení dvorního traktu. Vypadal tak, že to byla výškově vybetonovaná plocha, 

jediné, co tam bylo, byla zaparkovaná auta a popelnice. Nevím, jestli by se smysluplně 

využila.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ke kalkulacím. Zajímalo by mě, jaké jsou aktuální výdaje na to, aby garáže 

fungovaly? 

 Jestli jsem dobře pochopil, těch 8 tisíc je správné prominout kvůli pozdnímu předání 

klíčů. Došlo k tomu v důsledku nějakého pochybení a byl za to někdo odpovědný?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 



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 25 
 

P.  D u b s k á : 

 Myslím, že jsem jasně řekla, že víme příjmy z pronájmu, ale nemám tady konkrétní 

čísla o výdajích. Režijní náklady nám přijdou v ročním vyúčtování. 

 K druhému dotazu. Člověk, který vydával klíče, na úřadu už nepracuje a nejsem 

oprávněna posuzovat, zda pochybil, nebo ne.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Vybudováním podlaží se zcela znemožnila možnost zídky zbourat, auta se svolením 

majitelů vyparkovat a dvorní trakt přeměnit v příjemnou klidovou zónu, osadit zelení atd. 

Když přijdete z průchodu a máte před sebou obrovskou budovu, tak je to něco jiného než 

když přijdete do parkového prostředí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přeslechl jsem částku aspoň těch příjmů. Pokud jde o výdaje, mohla byste uvést 

loňské? Chápu správně, že pochybením se budete zabývat?  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím v závěrečném slovu o reakci předkladatele.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím, že bychom se měli zaměřit na obsah tohoto tisku, to je odpuštění 8266 Kč. Je 

to trochu komplikované s tím, že břemeno vedlo přes dveře, které byly posléze zazděny. V 

tuto chvíli je tady žádost o prominutí této částky.  

 

P.  H e j m a : 

 Vznáším dotaz na předsedu Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Navrhuji v usnesení úpravu. Tam, kde je napsáno Mgr. Petr Vaněk, musí být „rada“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upraveném usnesení ve variantě A). Prezenčně: pro 15, proti 0, 

zdrželo se 5. Distančně: zdrželi se 2. Celkový výsledek: pro 14, proti 0, zdrželo se 7, 

nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo  

5, tisk 2115 

dohoda o zrušení spoluvlastnictví 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 předkladatele radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Bod č. 5 je vyhodnocení záměru, který jsme tady podrobně prodiskutovali na minulém 

zastupitelstvu. Jedná se o spoluvlastnický dům ve Školské 28, kde máme 6/10 a další dvě 

spoluvlastnice po 2/10. Problematika soužití v tomto spoluvlastnickém domě je složitá. Je 

pravda, že jedna ze spoluvlastnic paní xxxxxxxx se velmi podrobně stará o všechny záležitosti 

kolem účetnictví. Nakonec vzájemnou dohodou se dospělo k tomu, že bude lepší, když se 

spoluvlastnictví rozdělí na jednotlivé podíly s tím, že každý ze spoluvlastníků ve své části 

bude hospodařit podle svého, protože spoluvlastníci nejsou vázáni předpisy při správě 

majetku jako městská část. Ze zákon tam vznikne SVJ, které bude spravovat společné 

prostory. Problematických jednání se spoluvlastníky se zcela nezbavíme, ale značným 

způsobem se to zjednoduší.  

 Poté, co odvisel záměr, je tady předkládáno rozdělení spoluvlastnického majetku.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V materiálu mi chybí podpis Kateřiny Dubské, která se touto záležitostí intenzívně 

zabývala v r. 2019. Chci hlavně upozornit na černobílý text, který nám smazal data z 

neveřejné přílohy. Chtěl bych okomentovat částku dle znaleckého posudku, aby to bylo fifty-

fifty mezi třemi stranami, tak nám paní xxxxxxxx a paní xxxxxxxxx uhradí částky, které jsou 

uvedeny ve zprávě.  

 Měl jsem připravený dotaz, na který už odpověděl radní Votoček – do dále? Znamená 

to, že tam vznikne SVJ, protože tam bude tři a více bytových jednotek. 

 Chci se zeptat, jak to bude se správou? Budeme většinový vlastník. Znamená to, že 

nebude realizováno to, co realizujeme dosud? Smluvní dokumenty dosud dělala městská část, 

a budeme to dělat jako dodavatelský servis?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Společenství vlastníků jednotek se bude už týkat jen společných prostor, zatímco ve 

svých podílech, které mají jednotliví vlastníci na krásné barevné tabulce, kterou máte na 

druhé straně, která byla bohužel zkopírována černobíle, takže není příliš přehledná, jsou tam 

odstíny šedi, které si prostudujte a zavnímejte. Jde o to, že je tam přesně uvedeno, kolik kdo 

dostane. Proti zájmu spoluvlastníků jsme prosadili stanovisko majetkové komise, že si 

městská část nechá všechny nebytové prostory a bytové prostory že se rozdělí podle 

jednotlivých podílů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento dům je zde na zastupitelstvu podruhé. Už jsme to kritizovali, ale koalicí jsme 

byli přehlasováni, naše připomínky nebyly vyslyšeny. Je třeba je zopakovat. 

 Je to příklad toho, že někdo něco chce a Praha 1 mu vyhovuje. Škoda, že taková 

vstřícnost je trochu selektivní, někomu se vyhovuje a na někoho jsme velmi tvrdí.  
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 Závažnější je, že pokud chce mít Praha 1 vliv na to, co se na Praze 1 děje, činí tak 

především prostřednictvím svého majetku. Nyní má nad celým domem většinovou kontrolu a 

může ovlivňovat, jak se byty i nebyty využívají. Samozřejmě, že se odvádí příslušný díl zisku 

atd. spoluvlastníkům a je s tím nějaké dohadování.  

 Nyní se má 8 bytů ocitnout mimo naši moc. Budeme mít kontrolu nad vlastnictvím 

zbytku, ale těchto 8 bytů ze svého vlivu ztratíme. Co tam bude, to nebudeme moci ovlivnit.  

V tomto smyslu je to zeslabování právní pozice Prahy 1 o tom, co s domem bude.  

 Je symbolické, že Praha 1 navrhuje ponechat si nebyty, byty je ochotna dát 

spoluvlastníkům do výlučného vlastnictví. Tím říkáte, že se na Prahu 1 díváte jako na místo 

podnikání, Prahu 1 dáváte kamarádům, aby si tady mohli podnikat, ale bydlení vás nezajímá. 

Je to opak toho, co by mělo být. Obec je především společenství rezidentů. Obec by měla 

dělat bytovou politiku, v zajišťování bydlení pomáhat. Jde vám ale více o podnikatele než o 

lidi. Myslím, že je to symbol toho, jak vy – staré struktury – o Praze 1 uvažujete.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Moje poznámka bude obdobná jako byla v době vyhlášení záměru. Na jedné straně 

rozumím tomu, že si městská část chce nechat převážně nebytové prostory, ale nemohu 

nepoukázat na rezignaci na bytovou politiku a na ztrátu dalších bytů z bytového fondu MČ 

Praha 1, což je mi upřímně líto.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nebudu obsáhle říkat to, co bylo řečeno u záležitosti, která tady byla když byl 

projednáván záměr. Přišli jsme s tím my v r. 2019, aby došlo k narovnání ne zrovna dobrých 

vztahů mezi námi a dvěma spoluvlastnicemi objektu. Rozumím tomu, co tady říká kolega 

Brož i kolega Čižinský, kdy upřednostňují ponechání bytů na úkor nebytů. Jsem rád, že nám 

zůstane nebytový prostor „Leica“, do kterého jsme jako městská část zainvestovali velkou 

sumu.  

 Musím reagovat na kolegu Pavla Čižinského. Tady nedochází k žádnému prodeji, 

dochází tady k vypořádání majetkových vztahů. Byl bych v tom trochu opatrný. Co teď řekl 

Pavel Čižinský, tak to vypadá tak, že městská část prodává byty, ale je to apel na současné 

vedení, aby neprodávalo byty, ale prodávalo nebytové prostory. Proti tomu jsem zásadně. 

Kdybychom začali prodávat nebytové prostory, je to velmi dobrý příjem do kasy městské 

části výhledově na dva až deset let, ale pro další dekády by to bylo špatné rozhodnutí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předložila bych pozměňovací návrh, a to doplnění bodu 1): bere na vědomí usnesení 

rady číslu UZ21_0295. Je to příslušné usnesení rady, s jehož souvislostí se to tady objevuje na 

zastupitelstvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se předkladatel? 



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 28 
 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňuji se, protože tento materiál nenavazuje na usnesení rady, ale na usnesení 

zastupitelstva.  

P.  P o č a r o v s k á : 

 Je usnesení rady, které se k tomu přímo váže. 

 

P. H e j m a : 

 Paní kolegyně, je to vaše právo. Pan předkladatel se neztotožňuje, předložte to jako 

protinávrh. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji na Davida Bodečka. Nevím, jak to vyznělo, ale neuvedl jsem, že jde o 

nějaký prodej. Zde jde o vypořádání. Dnes máme nad každou jednotkou většinovou kontrolu. 

Můžeme ovlivnit, kdo tam bude, k čemu bude užívána atd. Nově to bude tak, že budeme mít 

kontrolu pouze nad 3/5 jednotek, ale nad 2/5 žádnou kontrolu mít nebudeme. To kritizuji.  

 Davide, pokud tvrdíš, že horuji pro prodej nebytových prostor, tak nechci nic 

prodávat, ale pozastavuji se nad tím, že pokud spoluvlastnictví vypořádáme – to má také své 

výhody, tak tam vidím nevýhodu ztráty kontroly nad celkem. Pokud se k tomu rozhodneme, 

musíme si vybrat – byty, nebo spíše nebyty. Pokud podporuješ rozhodnutí koalice, že chceme 

nebyty, tak je to preference podnikání, peněz, na úkor bydlení a lidí. Tak to bohužel je.  

 Navrhuji, abychom to nechali tak, jak to je, ale když se rozhodlo, že to bude 

vypořádáno, tak bych preferoval byty. Menší příjmy z nebytových prostor si Praha 1 může 

dovolit spíše než mít méně prostoru pro lidi. Peněz je tady pořád dost, jen lidé tady trochu 

chybí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Bodečku, omlouvám se, zaměnila jsem tisky. Předkládám jiný návrh. Bod 1) 

doplnit tak, aby dohoda o zrušení spoluvlastnictví byla v příloze tohoto usnesení nejen 

uložena v OVO. 

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel se neztotožňuje, bude s tím naloženo jako s protinávrhem. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve se vyjádřím k tomu, že když vznikne SVJ, budeme se naším podílem starat o 

společné prostory. S tím souhlasím, ale jde o to, že pořád budeme většinový vlastník, budeme 

mít více než 50 %. 

 Zareaguji na Pavla Čižinského, který řekl, že by byl radši, kdyby to zůstalo tak jak je 

to teď. S tím nemohu souhlasit. Kdyby Pavel věděl, co to obnášelo, že jsme většinu věcí jako 

MČ Praha 1 realizovali i ve prospěch obou spoluvlastnic, tak to bylo dosud nespravedlivé. 

Když dojde k tomuto postupu, každý si bude všímat toho, co má. Nemyslím si, že nastane 

klid, začnou zase problémy se společnými prostorami. 

 Pavel Čižinský opět naráží na to – že něco já s koalicí. Znovu upozorňuji na mé 

hlasování v září letošního roku. Můžete se podívat do stenozáznamu, co jsem říkal. Zdržel 

jsem se hlasování a zdržím se i teď.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana Čižinského. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Nebudu reagovat na koalici nebo opozici. Na právnické fakultě nám říkali, že 

spoluvlastnictví je to nejhorší co může být. Je to normální právní institut, v rámci kterého se 

musí lidé domlouvat. Davide, říkáš, že stejně tomu neujdeme, budeme se muset domlouvat  

Nebude to domluva o bytových jednotkách, ale o společných prostorech, o opravách atd. 

Nemyslím si, pokud dohody byly obtížné, že si Praha 1 zásadně pomůže. Pokud docházelo k 

tomu, že Praha 1 všechno dělala a spoluvlastníci z toho profitovali, tak je to chyba. Pokud to 

tak bylo i za nás, je to samozřejmě chyba i naše nebo tvoje. Všechny náklady domu se mají 

rozpočítávat podle poměru na jednotlivé spoluvlastníky. Pokud se tak nedělo, je to chyba a 

touto chybou zdůvodňovat vypořádání spoluvlastnictví není v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Upřesním pozměňovací návrh. Dohoda není v přílohách k usnesení. V příloze je 

neveřejná příloha, čehož jsem si vědoma. Když jsme to projednávali, byl tam jako záměr 

vytvořit takovou dohodu na základě neveřejné přílohy. Postrádám ale návrh dohody. Může to 

pan Bulla nebo vy osvětlit? Myslela jsem si, že bude součástí usnesení. Pokud tam nebude, 

zajímalo by mě, co je potom uloženo v OVO? Když tam někdo přijde a zjistí, že je to 

neveřejné, tak nic uložené v OVO do čeho by mohl nahlédnout není.  

 Prosím o vyjasnění asi pana Bullu. 

 Pokud není příloha usnesení, stahuji svůj pozměňovací návrh, protože by tam nebylo 

co do toho dát.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P. B u r e š : 

 Neschvalujeme dohodu, ale uzavření dohody. Přílohou uloženou v OVO je důvodová 

zpráva s výjimkou neveřejné přílohy, což je tabulka. Tabulka vzešla z jednání a na základě 

toho vznikl právní dokument, který právní oddělení zpracuje. Kdybychom tam měli schvaluje 

dohodu, tak je tam přiložen její text. Schvalujeme uzavření dohody ve smyslu této tabulky. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Když by přišel člověk, který by se zajímal o tento tisk, může do dohody nahlédnout? 

Může se konstatovat, že je přílohou tohoto usnesení? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Bulla bude reagovat. 
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P.  B u l l a : 

 Nikoli, je to tak, jak řekl pan zastupitel Bureš. V dokumentech je důvodová zpráva 

včetně příloh. Neveřejnou přílohou je tabulka, na základě které se rozdělí a vypořádá 

spoluvlastnický dům. Podle metodiky v této tabulce bude přesně určeno, kdo komu zaplatí, 

kdo nabude jaké jednotky, o jaké výměře atd. Na základě tohoto usnesení bude zpracována 

finální dohoda, která bude uzavřena. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě Amálka. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu reagovat. Problém byl minule, když se schvaloval záměr. Myslela jsem si, že už 

jsme o krok dál před uzavřením dohody. Protože dohoda není součástí přílohy, stahuji 

pozměňovací návrh. 

 Zarazila mě tady jedna věc. Když je tam „uložené v OVO“, tak to znamená, že když se 

přijde občan podívat na tisk, tak uvidí i důvodovou zprávu? Prosím o potvrzení. Myslím to 

obecně. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Vlaďku Valíčkovou. 

 

P.  V a l í č k o v á : 

 Jestliže chce občan nahlédnout do celkového tisku, tak samozřejmě vidí i důvodovou 

zprávu. Jestliže chce vidět neveřejnou přílohu usnesení, tak vidí jen neveřejnou přílohu. 

Záleží, jak je specifikovaná jeho žádost, zda chce vidět celý tisk předložený do zastupitelstva, 

nebo pouze přílohu k usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zopakuji to pro občany. Pokud chtějí vidět i důvodovou zprávu, musí specifikovat, že 

chtějí vidět celý tisk. Musí si podat písemnou žádost, nebo stačí zavolat? Když bych chtěla 

vidět celý tisk včetně důvodové zprávy, tak co mám udělat?  

 (P. Valíčková: Jakoukoli formou.) 

 Jakoukoli formou, a uvidím i důvodovou zprávu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsme všichni poučeni. Prosím procedurálně hlasovat o 4. vystoupení pana zastupitele 

Bodečka. Prezenčně: pro 18, proti 0, zdržel se 0. Distančně: 2 pro. Celkem pro 20, proti 0, 

nehlasovali 3.   

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pavel Čižinský má jeden velký dar, a to je házet vinu na jiné. Musím znovu 

připomenout to, co jsem řekl u mého prvního výstupu. Mrzí mě, že na tisku není podepsaná 

Mgr. Kateřina Dubská. V r. 2019 jsme přišli s tím, že takto se dál postupovat nedá z toho 

důvodu, že realita je trochu jiná než si někteří teď vybavujete.  
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 Zatímco jsme dělali spoustu jiných věcí, které bychom ani neměli dělat nebo dělat je 

ve spolupráci se spoluvlastnicemi, tak spoluvlastnice si stěžovaly na to, že když si sehnaly 

potenciálního nájemce do bytu, tak moloch na Praze 1 – než se připraví tisk se souhlasem 

nájemce do rady – vedl k tomu, že lidé odcházeli. Bylo velké peklo, které vyvrcholilo ve 

velké sváry mezi námi a dvěma spoluvlastnicemi.  

 Pavel Čižinský teď říká něco, čemu nerozumím. Jako starosta i jako člen rady měl k 

dispozici zápisy jednání se spoluvlastníky. Pokud si na ně nevzpomene, nechť poprosí 

majetkový odbor, aby mu zápisy ukázal. Zápisy jsou podrobné, je tam všechno, na co se ptá a 

co zpochybňuje a bude to důkaz toho, že se jak v tomto, tak i v jiných případech plete.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Tisk se jmenuje Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku. Pak je tam: 

schvaluje uzavření Dohody o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku – s velkým „D“. 

Dokument jménem Dohoda tam není. Dohodu o zrušení spoluvlastnictví nenahrazuje nějaká 

tabulka. Nechápu, proč tady nemáme konkrétní text dohody a proč neschvalujeme text 

dohody, jak by to mělo být zvykem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude odpovězeno. Pan Mgr. Bulla se připraví k odpovědi, mezitím dávám 

slovo panu radnímu  Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 Bylo to už řečeno předtím, schvalujeme uzavření dohody, která vznikne na základě 

tabulky, která je výsledkem dlouhého a složitého jednání, které se vleklo několik let. 

Vyvrcholilo, když nastaly problémy. Každý ví, že až právní dokument vznikne, bude 

zveřejněn a všichni ho uvidí.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to rutinní dohoda, která musí mít parametry, které tady jsou.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Pro takovou dohodu bych nechtěl hlasovat. Pokud dáváte bianko šek na něco, co 

vznikne podle nějaké tabulky a není tam přiložen text, tak jak se budete z toho zpovídat? 

Musíte vědět, co schvalujete, není to standardní dohoda, kterou si stáhnete z internetu, bude 

tam každý článek ojedinělý a může mít nepředvídané okolnosti a následky. 

 Myslím si, že pokud schvalujeme něco, kde je v usnesení dohoda, tak dohoda by měla 

být součástí tisku a měla by být rovněž zveřejněna.  

 

P.  H e j m a : 

 Tisk prošel rukama asi tři právníků. Prosím, abyste se jasně vyjádřili, zda předložený 

tisk je právně v pořádku a je hlasovatelný. 

 Slova se ujme Mgr. Bulla. 
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P.  B u l l a : 

 Mohu k tomu uvést, že v tuto chvíli je to standardní předklad. Je to tak, jak bylo 

sděleno. Schvaluje se rozdělení domu na jednotky se vzájemným vypořádáním přesně podle 

neveřejné přílohy. Stejně jako když v jiných případech schvalujeme prodej spoluvlastnického 

podílu na nějaké nemovitosti, nepřikládá se tam text smlouvy o výstavbě, který má mnohdy 

30 – 50 stránek, stejně tak se v tomto případě nepřikládá text konkrétní dohody, jejíž text 

bude se spoluvlastníky vyprecizován. V tuto chvíli je tam to, co se spoluvlastníky bylo 

dohodnuto, to znamená způsob rozdělení, podíly, které budou vypořádány tak, jak bylo 

dohodnuto.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme to zhojit tím, abychom ve slově „Dohoda“ velké písmeno nahradili malým 

„d“. Pak to nebude svádět k tomu, že se jedná o konkrétní dohodu, ale jedná se o princip, kdy 

se uzavře tato dohoda.  

 Hlásí se ještě pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Zjednoduším pozici. Veškeré  parametry, které byly následně předmětem zápisu do 

katastru, musí být součástí usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Ptám se předkladatele, zda souhlasí s nahrazením „D“ písmenem „d“? 

Souhlasí, bude takto upraveno. 

 Pan zastupitel Čižinský se hlásí počtvrté. Prosím hlasovat o souhlasu s jeho 

vystoupením. Prezenčně: pro 11, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 2. Celkový výsledek: pro 

13, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 9. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V tabulce nejsou věci, jako např. lhůta splatnosti finančního vyrovnání. Podle mne to 

právní problém je, možná není. Doporučil bych lepší tiskárnu, protože z toho, co jsme dostali, 

nevím, pro co hlasuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Už jsme schválili, že se něco připraví a vypracuje. Formulace mi připadá velice 

nešťastná i s tím „d“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl bych se zeptat, zda vypracovaná dohoda bude podléhat schválení zastupitelstva?  

 Pokud nám pan Bulla říkal, že je to běžný postup, tak vzhledem k tomu, že zastupitelé 

jsou trestně právně odpovědni za své jednání v rámci zastupitelstva, byl bych rád, pokud 

rozhodujeme o nějakých dohodách a smlouvách, aby byly součástí materiálu. Jinak je to 

nehlasovatelné.  

 

 



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 33 
 

P.  H e j m a : 

 Prosí pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se zeptat, jaký je postoj současných spoluvlastníků? Mluvíme tady o nějaké 

dohodě-nedohodě a nemáme její znění. Máme už představu o budoucím SVJ, jaké tam budou 

stanovy, jaký tam bude podíl, jak bude probíhat hlasování o různých daních? Je něco 

takového aspoň rozpracovaného? Přikláním se k názoru, který zaznívá z řad opozice. 

Nechápu, čeho se tisk týká. Minule jsme řešili, že se bude něco rozdělovat na základě nějaké 

dohody, ale co dál? Tady nic nového nepřibylo. Opravdu se v tom nevyznám.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Jestli jsem dobře pochopil co říkal pan Kovářík, stejně budeme muset dohodu na 

zastupitelstvu schválit. Navrhuji bod odložit až bude kompletní včetně dohody a teď o tom 

nehlasovat. Tabulku, kde jsou černá písmena na černých pruzích, tak takový podklad do 

zastupitelstva si nepředstavuji. Říkáme to opakovaně. Co se týká kvality obrázků, které jsou 

jako ilustrace přidávané, tak jsou také vesměs nečitelné. Prosím, aby příprava pro zastupitele 

byla pečlivější. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Dávám procedurálně hlasovat o návrhu pana zastupitele Vícha na 

přerušení projednávání tisku. Prezenčně: pro 8, proti 1, zdrželo se 5. Distančně: pro 2. Celkem 

pro 10, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat.  

 S technickou poznámkou pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Nebylo mi odpovězeno na otázku, zda v případě, že se schvaluje uzavření dohody,  

dohoda samotná bude podléhat schválení zastupitelstvem? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana dr. Dětského. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Dohoda nebude následně předkládána zastupitelstvu vzhledem k tomu, že bude 

vypracována ve schváleném kontextu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě o odpověď na můj dotaz. To, co je zde předloženo – byla obava, abychom 

hlasovali o něčem protiprávním? 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Když pominu kvalitu přílohy, v názvu usnesení máte, co bude předmětem dohody. 

Podle mne je to v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. S technickou pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se, ale je to trochu v rozporu s tím, co říkal pan Ing. Kovářík, v souvislosti 

s tím, co se musí předkládat na katastr. Jsem toho názoru, že dohoda by měla být schválena na 

zastupitelstvu.  

 

P.  D ě t s k ý : 

 Myslím, že pan Kovářík chtěl, aby v usnesení bylo datum, k jakému dni se budou 

peníze vyplácet. V usnesení je lhůta do konce roku. 

 

P.  H e j m a : 

 Panu zastupiteli Bodečkovi to stále není jasné. Mohu poprosit  pana Ing. Kováříka? 

Odkazuje se na to, co řekl pan Ing. Kovářík. 

 Ještě pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Potom pozbývá smysl tady řešit, jestli bude „D“ nebo „d“.  

 

P.  H e j m a : 

 S „d“ se jedná o princip, nikoli o konkrétní dohodu. 

 Pan Ing. Kovářík má slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Zastupitelstvo je povinno schválit všechny zákonné náležitosti. Hovořil jsem o tom, že 

k tomu, co máte v příloze (nesrozumitelné), kolega Dětský hovoří o tom, že lhůty se vztahují 

k datu v usnesení. Říkal jsem, že tam chybí, k čemu se vztahují lhůty. Upozorňoval jsem na 

to, že všechny podstatné náležitosti musí být v usnesení. Není tam, od čeho se počítají lhůty. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme tam všechny podstatné náležitosti, které máme dnes schvalovat.  

 Technická – pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Prosím před hlasováním o tři minuty na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlásím přestávku na kluby. Ještě pan radní Votoček, bude mít závěrečné slovo.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych vás upozornit, že na základě jednání minulého zastupitelstva byl vyhlášen 

záměr, ke kterému se může kdokoli přihlásit, pokud měl se záměrem nějaké problémy. Nikdo 

se nepřihlásil. Spoluvlastníci jsou informováni a je to vyvěšeno v souladu s předchozí 

dohodou.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme vyčerpáno závěrečné slovo. Vyhlašuji tříminutovou přestávku pro jednání 

klubů. 

(Jednání klubů) 

 Prosím předkladatele o sdělení finální varianty.  
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P.  V o t o č e k : 

 Jako vstřícný krok k opozici doplňujeme usnesení o návrh, který přednese Návrhový 

výbor. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 2) se mění: ukládá předložit dohodu ve smyslu čl. 1 zastupitelstvu MČ Praha 1 ke 

schválení. 

 Myslím, že tím vyřešíme všechny problémy. Termín prosincové zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Prezenčně: pro 13, proti 2, zdrželo se 

6. Distančně: zdrželi se 2. Celkový výsledek: pro 13, proti 3, zdrželo se 7, všichni 

hlasovali. Usnesení bylo schváleno.  

 

 Dámy a pánové, můžeme přejít k bodu číslo 

6, tisk 2114 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671,  

Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám materiál, který vychází z žádosti spoluvlastníka společnosti Meltex o 

úpravu rozdělení domu na jednotky v tom, že se zvyšuje jejich podíl  v místech, kde byly 

původně postaveny byty s galerií a vlastník těchto bytů galerie doplnil jako celkovou plochu, 

takže tam vznikají dvě oddělené samostatné jednotky. 

 Prosím pana Mgr. Bullu, který zpracovával materiál a detailně vedl jednání, aby nás 

tím provedl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane Bullo, máte slovo. Ještě technická poznámka pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Nespletl jste si tisky, pane radní? Myslím, že galerie je číslo 7. V bodu 6 to není 

uvedeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Bulla nám to objasní. 

 

P.  B u l l a : 

 Je pravda, že v obou došlo k vnitřním úpravám jednotek. V bodu týkající se 

Vodičkovy 730/9 došlo k úpravě vnitřních dispozic, když z původních galerií vznikly 

místnosti, které se podle zákona započítávají do podlahové plochy. V tomto domě byla 

schválena dohoda o uzavření smlouvy o výstavbě, kde je zainteresována i městská část. 

Chceme u jedné z našich nebytových jednotek, původně ordinace, změnit užívání na byt. 

Máme zájem na tom, aby se smlouva o výstavbě uzavřela. 
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 V rámci podpisu smlouvy o výstavbě přišel spoluvlastník - společnost Meltex – že by 

chtěl zhojit faktický stav se stavem právním a podle skutečnosti navýšit svůj spoluvlastnický 

podíl.  

 V tuto chvíli je navrhován ke schválení záměr. Jestliže ke schválení záměru dojde, 

nechá spoluvlastník za podmínek, které tam jsou uvedeny, zpracovat znalecký posudek na 

svůj navýšený podíl. Následně by došlo ke schválení prodeje, jak jsou materiály předkládány i 

v jiných případech.  

 Zmíním ještě jednu z věcí. Na žádost spoluvlastníka v návrhu nebyla zapracována 

podmínka, že jednotka bude užívána výlučně k trvalému bydlení pod smluvní sankcí, což 

vychází z přílohy, kterou máte uvedenou pod číslem 6, kdy došlo k rozhodnutí odvolacího 

orgánu, konkrétně stavebního úřadu Magistrátu, který potvrdil rozhodnutí zdejšího stavebního 

úřadu, že bytové jednotky mají být užívány pouze k trvalému bydlení, nikoli k podnikání ve 

smyslu krátkodobého ubytování. Toto i příslušně sankcionoval.  

 Tady byla naším stavebním úřadem nalezena cesta, jak omezit problém krátkodobého 

ubytování. Bude-li v tom náš stavební úřad postupovat konsistentně, mohlo by dojít touto 

cestou k vyřešení této problematiky.  

 Dalším důvodem je, že v důsledku takového omezení by se na to vlastníci mohli dívat 

jiným způsobem, mohlo by to snížit hodnotu a vypořádání by nemuselo dosáhnout 

předpokládané výše.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou přichází pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Vracím se opět k Vodičkové. Od pana Bully zaznělo, že se i v případě Vodičkovy, 

myslím číslo 9, jedná o přeměnu galerie na jinou funkční část bytu, nicméně v dopise, který je 

součástí tisku, je uvedeno, že se jedná o opravu chybných výměr a dispozic, kdy nedošlo k 

žádným stavebním úpravám, které by podléhaly nutnosti stavebních povolení, kolaudačních 

souhlasů či změny s užíváním bytu, pouze došlo k přeměření jednotek a k úpravě dispozic.  

 Je tady upozorňováno na to, že původně byl chybný výpočet, žádná galerie tady není. 

To jen abych to vrátil zpátky. Od začátku je mi velmi podezřelé, k čemu tady dochází.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsme u bodu, u kterého jsem byl při projednávání bodu osočen, že jsem dopustil 

vpuštění tohoto tisku do návrhu programu jednání. Pavel Čižinský uvedl, že když jsem 

zveřejnil program, tak jsem měl asi zamezit tomuto předkladu. U navrhovaného programu 

jsem se nevyjádřil, program jsem zveřejnil na facebooku po jeho zveřejnění na webových 

stránkách MČ Praha 1. Pavlu Čižinskému chci říct, že se s tím, co z jeho úst zaznělo, 

ztotožňuji. 

 Tento materiál se týká dvou bytových jednotek, u nichž dochází k navýšení plochy 

zhruba o 50 m2. Ztotožňuji se s tím, co tady říkal kolega Brož. Znamená to, že máme dvě 

bytové jednotky v dispozici 1 plus kk, kdy jedna jednotka má ve skutečnosti 221 m2 a druhá 

jednotka 230 m2. Co se v těchto jednotkách děje? Máme informaci od SVJ? 

 Můj dotaz souvisí také s navazujícím tiskem: co všechno společnost Meltex od nás 

jako od městské části Praha 1 chce, abychom jí prodali? Bylo by dobré mít tento soupis.  
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 Poslední dotaz – dával jsem to k úvaze na jednom z předcházejících zasedáních 

zastupitelstva. Nelíbí se mi, že když někdo po nás něco chce a chce si to koupit, že on přijde 

se znaleckým posudkem. Myslím si, že by to mělo být stejně jako u bank, když se žádá o 

hypotéku. Dotyčný něco chce, požádá nás, abychom dodali znalce, a on znalecký posudek 

zaplatí. Nerozumím tomu, proč jako městská část máme toto platit, ale hlavně my bychom 

měli mít jistotu, že znalecký posudek je správný, ale hlavně prospěšný pro Prahu 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zopakuji to, co jsem dával při jednání písemně. Posílal jsem to předkladateli, úřadu i 

ostatním zastupitelům. 

 Začnu tím, že mi připadá, že špatné je vůbec to, že jednáme se společností, která 

nesplnila povinnost oznámit skutečného majitele podle zákona o registru skutečných majitelů. 

Myslím, že málokterá společnost je takto málo transparentní jako společnost Meltex. Jestliže 

slovo transparentnost a dodržování zákonů má mít nějakou váhu, tak bychom měli každému 

říct, aby si to dal nejprve do pořádku, a potom budeme jednat dál. S Davidem Bodečkem se 

shodujeme v tom, že spolky, které žádají o dotaci na sousedské setkání ve výši několika tisíc 

korun kontrolujeme, jestli splňují svou povinnost zveřejňovat účetní závěrky v Obchodním 

rejstříku atd., ale najednou to u paní Tykač a jiných podnikatelů nehraje žádnou roli. Už tento 

dvojí metr je skandální.  

 Požadoval jsem, aby nám byla ukázána původní smlouva o výstavbě, kde byly údajně 

chybné výměry uvedeny. Jestliže tady pan Bulla říká, že k tomu došlo přestavbou galerií a 

advokátka Meltexu píše něco jiného, připadá mi to strašně podezřelé. Trvám na tom, aby 

zastupitelstvu byla dána původní smlouva, abychom viděli její znění, jaké měly být výměry, a 

pak se budeme ptát, co se konkrétně stalo, že výměry nesouhlasí? Pokud došlo k nějaké 

výstavbě, nepochybně smlouva byla úplatná, neměla být vyšší kupní cena? Neušetřila paní 

Tykačová na kupní ceně za tyto byty? Není to nějaký doplatek kupní ceny? To jsou věci, u 

kterých musíme prošetřit, jak k tomu došlo, jako např. u pana Arenbergera, kdy byly chybné 

výměry, nebo zda následně v rozporu se smlouvou o výstavbě došlo k nějakým krokům, které 

plochu bytů navýšily.  

 Teď se od pana Bully dovídáme, že to ještě souvisí s nějakou další smlouvou, že tam 

chceme něco udělat s nebytovým prostorem, a proto to chceme spojit. V tisku o tom nic 

nevidím, že by to bylo součástí nějakého většího ujednání. Žádám, aby nám toto bylo 

předloženo a do té doby abychom to přerušili.  

 Ptám se, k čemu byly jednotky využívány? S tím souvisí naše agenda proti AIRBNB. 

Zde mám další zásadní údiv. Znamená to, že precedent pana Městeckého bude vámi zneužit k 

tomu, že přestaneme usilovat o to, abychom zasmluvňovali užívání bytů k trvalému bydlení a 

nikoli ke krátkodobému ubytování?  Můžete říct, že to budeme všem prodávat a nebudeme se 

starat o to, co tam lidé budou dělat? Toto by bylo skandální převrácení úsilí, které spíše 

bojkotujete, ale přesto se k tomu verbálně hlásíte – že chceme pečovat o to, aby obecní byty v 

Praze 1, kterých je málo, byly využívány k bydlení, aby se nepodnikalo a nebydlelo jen přes 

víkendy. Považoval bych to za naprosto skandální, protože je to ústup od něčeho, o čem jsem 

si myslel, že je to jedna z mála věcí, ke které jsme se aspoň verbálně koalice a opozice hlásily.  

 Zajímala by mě informace, k čemu jsou byty používány. Mám informace, že Meltex 

byty používal hodně ke krátkodobému ubytování. Myslím si, že je možné mít od SVJ nějakou 

zprávu o tom, jak to bylo a  případně jak to je.  
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 Rozhodně trvám na tom, abychom i nadále zasmluvňovali naše smluvní partnery tam, 

kde můžeme, že mohou byty využívat pouze k bydlení a nikoli k ubytovávání. Je lepší 

dosahovat určitého veřejného zájmu více prostředky, jak veřejno-právně, tak i soukromo-

právně. Když kritizuji, že nedáváte podněty asi ani náhodně, rozhodně ne systematicky k 

tomu, aby stavební úřad začal konat v případě bytů, které jsou stále zneužívány ke 

krátkodobému ubytování, a reagujete tím, že to přestanete dávat do smluv, přišlo mi naprosto 

skandální.  

 Další ještě skandálnější věc je skutečnost, že v tisku je zcela opomenuto, že společnost 

Meltex s námi vede rozsáhlé soudní řízení, kdy se u Obvodního soudu pro Prahu 1 domáhá 

pod podpisovou značkou 15.C.213.2009 úhrady 136 mil. Kč právě z titulu koupi půd a 

rozestavěných bytů, jejichž součástí byla i smlouva o výstavbě, kterou jste nám teď neukázali. 

Jak je možné, že s někým, kdo má takto velký spor s Prahou 1, hodláte uzavřít takovou 

dohodu a vůbec se nestaráte o to, aby tento spor byl urovnán? 

 (P. Hejma: Upozorňuji na čas.) 

 Přihlásím se do diskuse znovu. Nyní žádám hlasovat o tom, aby tento bod byl přerušen 

do doby, než nám budou poskytnuty materiály, o kterých jsem hovořil, včetně zprávy o tom, 

jak nyní vypadá řízení, jaké jsou tam kroky, jaký postup doporučuje advokát, který řízení za 

Prahu 1 administruje.  

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, dám především hlasovat o návrhu na přerušení tohoto tisku. Je už  

13 hodin a máme pauzu na oběd, který je připraven ve stanu.  

 Než se rozejdeme na oběd, prosím hlasovat o procedurálním návrhu pana zastupitele 

Čižinského na přerušení tohoto bodu. Prezenčně: pro 9, proti 0, zdrželi se 4. Distančně: pro 2. 

Celkový výsledek: 11 pro, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat.  

 Přerušuji projednávání tohoto bodu. Pokračovat budeme ve 14 hodin. Přeji všem 

dobrou chuť. 

(Polední přestávka)  

 Zahajuji jednání zastupitelstva po polední přestávce. Otevírám opět diskusi k bodu 6,  

k tisku 2114.  

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Čižinský. Máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám procedurální návrh, abychom předřadili bod č. 8, Hospodu U Rotundy, nebytový 

prostor Karolíny Světlé 17, neboť je tady nejméně jeden občan, který kvůli tomuto bodu 

přišel. Myslím, že body týkající se firmy Meltex a paní Tykačové mohou počkat. Prosím o 

hlasování. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto procedurálním návrhu.  

 Pan zastupitel Bodeček se hlásí s technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Žádá to pan zastupitel okamžitě, nebo bychom museli přerušit právě probíhající bod?  

(P. Čižinský: Hned teď.) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto návrhu. Prezenčně: pro 8, proti 1, zdrželo se 5. Distančně: 2 

pro. Celkem 10 pro, 1 proti, zdrželo se 5, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat, 

pokračujeme v projednávání bodu 6.  
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 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo, přeji dobré zažívání. Po obědě to už nemohu říct s takovou vervou, 

ale chtěl jsem říct: nebavme se s Meltexem, dokud se s ním nevypořádáme. Oni nás žaluji o 

150 milionů. Podle mne není možné jim nic prodávat a vycházet jim vstříc, dokud se tato věc 

nedořeší. Nevycházejme jim teď vstříc.  

 Chtěl jsem se zeptat pana Mgr. Bully, jaké by byly důsledky toho, kdybychom tisk 

neschválili, pro tu věc, kterou jste zmiňoval v úvodu, která ani není součástí tisku, a sice 

nějaká smlouva o výstavbě, kterou je třeba uzavřít na jiné prostory, než o kterých se teď 

bavíme?  Říkal jste to v úvodu vaší řeči. Zajímaly by mě důsledky pro tuto akci, pokud toto 

neschválíme. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Další do rozpravy je přihlášena paní zastupitelka Holá. 

 

P.  H o l á : 

 Chtěla jsem se zeptat, proč nemáme součástí tisku smlouvu o výstavbě, prohlášení 

vlastníka, případně mi tam chybí vyjádření ostatních spoluvlastníků k tomuto záměru. 

Obávám se, zda by nám tyto dokumenty osvětlily, jak může geometrickým přeměřením dojít 

k nepřesnostem o 50 m2 u každého ze dvou bytů ve Vodičkové 9. Není mi jasné, jak k tomu 

došlo. Zabrala si firma Meltex chodbu nebo pavlače?  

 Vůbec nechápu, jak mohou tvrdit, že ze stavebně právního hlediska to nemá žádný 

dopad. Chtěla bych upozornit na to, že sdělení stavebního úřadu, které máme v dokumentu, je 

odpověď na jejich žádost. Nemáme ale text žádosti. Tam jen odpovídají na to, že když si 

někdo změní dispozici v rámci svého bytu, tak to nemá ze stavebně právního hlediska žádnou 

relevanci. Když si někdo chodbu přičlení k bytu, tak se domnívám, že to stavebně právní 

hledisko má. Připadá mi to, jako že tady posvěcujeme černou stavbu. 

 Je tam také obava z krátkodobého ubytování. Zaznělo tady, zda to je nebo není touto 

firmou provozováno. Dosud jsem o tom neměla informace. U Vodičkovy 9 je to vchod 

naproti našemu úřadu u zastávky tramvaje? To je ten dům, o kterém se tady bavíme? 

 Zároveň jsem si na AIRBNB zkusila najít nějakou nabídku krátkodobých ubytování. 

Nevím, jestli se podařilo paní Valíčkové otevřít to, co jsem poslala. Můžete se na to každý 

podívat sám. Nejsou tam přímo adresy, ale mapou to odpovídá. Přečtu vám, co je tady u 

inzerátu napsáno: Tramvajová zastávka je přímo před domem. Odpovídá to tomu, že je to 

přímo ve Vodičkové 9.  

 Neměli bychom uvažovat v tomto případě o prodeji, pokud to myslíme vážně s 

potíráním krátkodobého ubytování, navíc v prostorách, které kdysi byly obce a následně byly 

privatizovány.  

 Poslední věc, která tady zazněla a kterou bych ráda přečetla. Zaznělo tady, že firma 

Meltex je nebo není spojena s paní Tykačovou. Podívala jsem se do Obchodního rejstříku. 

Jediným společníkem je jiná společnost se sídlem na Kypru. Pro tyto případy byla zavedena 

povinnost uveřejňovat skutečného majitele, aby bylo možné dohledat, kdo je za společností. 

Když si na justici zkusíte k IČO vyjet potvrzení k této společnosti, je tam napsáno:  

 O skutečném majiteli uvedeného subjektu není v evidenci skutečných majitelů uveden 

žádný údaj. Povinnost zápisu skutečných majitelů dle zákona 370/2021 nebyla splněna.  

 To jen k této společnosti, které chceme prodávat část našeho majetku.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Částečně budu reagovat na paní zastupitelku Holou, která se zeptala, zda lze bez 

problému navýšit plochu. Připomenu privatizaci bytové jednotky na adrese Bolzanova 7, kde 

také došlo k navýšení. Stalo se to tam poté, kdy v r. 2016 při privatizaci došlo k prohlášení 

vlastníka. Navýšení tam skutečně bylo a bylo to vysvětleno. 

 Souhlasím s paní zastupitelkou Holou v tom, že nemáme jistotu, že tento vlastník si 

nesebral část společných prostor. Neříkám, že to tak je, je to spekulace. U některých jiných 

tisků, které jsou nám tady předkládány, součástí nejsou ani fotografie, tak jestli vlastníci už 

nerealizovali to, co chtějí realizovat a my až ex post to schvalujeme.  

 Co je tam v bytech provozováno, to je jistě všem jasné. Říkal jsem to v jednom z 

předcházejících vstupů. Kdo by bydlel v bytě, který má 220 m2 a dispozice je 1 plus kk? To 

tady nemusíme vůbec řešit, je to jasné. 

 Poslední věc, kterou chci zde říct. Víte, že jsem prudič v tom, že zastávám názor, že 

MČ Praha 1 by měla jednat s partnery, kteří splňují zákonnou povinnost, což je zveřejňování 

účetních závěrek do Sbírky listin.  

 Druhá věc pro mne velmi důležitá je, aby partnerem pro městskou část byla taková 

strana, která je pro nás čitelná, abychom věděli, s kým máme tu čest jednat. Podepisuji to, co 

tady zaznělo, že partner pro nás by měl být lehce identifikovatelný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Tento tisk považuji za skandální, protože se v něm není možné dobrat žádné 

věrohodné informace. Mrzí mě, že to předkládají naši úředníci. Je to něco zoufalého.  

 Odpovím na některé dotazy třeba paní zastupitelce Holé, která se ptá na provozování 

AIRBNB. S paní Tykačovou, mluvčí firmy Meltex, jsem se setkal u pověstného 

místostarostování, když jsem si vzal na starost boj proti krátkodobému ubytování, AIRBNB. 

Navštívila mě, předtím tam sehrála roli Hospodářská komora Praha 1. Deklarovali, jak mají 

všechno právně v pořádku, jak to provozují v souladu se zákonem, jak mají na to 

nasmlouvané firmy. Byl jsem opravdu ujištěn o tom, že to provozují jako rozptýlený hotel po 

domech, mají spoustu bytových jednotek. Vzal jsem tuto informaci na vědomí, sdělil jsem na 

oplátku svůj názor a prosazoval, že je to nelegální, že není možné provozovat ubytovací 

služby v bytech a že věřím, že dříve nebo později se nám podaří tento názor prosadit. S tím 

jsme se rozešli.  

 Děkuji paní zastupitelce Holé, že vyhledala aktuální informace, že je to nabízeno 

pořád. Kolega Bodeček říká, že je mu jasné, co je tam provozováno, mně to ale jasné není, 

nedovedu si to představit. V tisku jsem ani nenašel dispozici bytu. Je tam nějaký plánek ve 

špatné kvalitě, bez legendy, o co se tam jedná. Nevidím, že by se jednalo o jednotka 1 plus kk. 

Zaznamenávám, že tam jsou  nějaká dvě patra. Připadá mi to jako šlendrián. Ztotožňuji se se 

všemi výhradami, které tady zazněly z řad opozičních zastupitelů. Je to podezřené. Jen se 

obávám, že tady zase pokračuje klientelismus nejhrubšího zrna. Doporučuji panu Votočkovi, 

aby i on pro to nehlasoval. Není možné s klidným svědomím něco takového v ZMČ schválit. 

 Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Poznámka na okraj. Bavíme se o domě, kde měl pravděpodobně na začátku 20. století 

svůj ateliér František Drtikol, známý fotograf. To asi nesouvisí s předmětným tiskem, 

nepředpokládám, že to bylo v těch jednotkách, o kterých mluvíme.  

 Firma Meltex, o které nevíme, kdo ji vlastní, která neplní své povinnosti uložené 

zákonem, nás žádá o to, abychom posvětili změnu jejích bytových jednotek, kde se každá 

záhadným způsobem rozšířila o 50 m2. Jsem si vědom toho, že registry jsou plné nepřesností, 

ale i já bych chtěl koupit byt, který by následně doznal větších rozměrů.  

 Myslím, že nepanují pochybnosti o tom, že firma Meltex vlastní několik desítek, 

možná stovek bytů. Nemá to pro vlastní zaměstnance, mají to na pronájem. Myslím, že zde 

nepanuje pochybnost o tom, že se pronájmy využívají krátkodobě. 

 Pokud nás o něco žádají, tak si myslím, že bychom do takového materiálu měli vtělit 

záruku, že nebudou takovéto jednotky pronajímány krátkodobě. To je to, co se tato koalice 

zavázala potírat, zřídila si na to výbor. Teď ale předkládá tisk, který je s tímto závazkem v 

přímém rozporu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím pana Bullu o odpovědi na nějaké dotazy. Kdy došlo k prodeji půd?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude pan Mgr. Bulla reagovat?  

 

P.  B u l l a : 

 Půdní bytovou jednotku v rámci smluv o výstavbě v rámci výběrového řízení prodala 

městské část společnosti Meltex v r. 2006. Docházelo tam k výstavbě, proběhla privatizace 

jednotek. Smlouva o výstavbě byla už v r. 2006. Usnesení zastupitelstva je U06_0486  

z 13. 3. 2006. Smlouva je z 26. května 2006, jak je zřejmé z přílohy č. 7, což je list vlastnictví 

pro tento dům. Tam je smlouva o vlastnictví jednotek, smlouva o výstavbě jednotek atd. ze 

dne 26. května 2006, právní účinky vkladu práva ke dne 9. 11. 2006, číslo jednací si najdete, 

nebo ho mohu sdělit.  

 Co se týká chyby ve výpočtu, nejedná se o novostavbu. V tomto případě jednotka byla 

stavěna nově. V rámci výpočtu vycházelo se při stanovení výměr daných projektem a tyto 

výměry napasované na legislativu o vlastnictví bytů daly nějakou hodnotu. Spoluvlastník v 

rámci geodetického zaměření došel k odlišné výměře. Myslím si, že v tomto případě se jedná 

o marginální část úpravy. Úprava v podlahové ploše je dána jednoznačně změnou vnitřní 

dispozice každé z jednotek.  

 Co tady nezaznělo. V příloze č. 3 v žádosti vlastníka je, že se jedná o opravu chybných 

výměr a dispozic, kdy nedošlo k žádným stavebním úpravám, které by podléhaly nutnosti 

stavebního povolení. Je to v příloze vyjádření stavebního úřadu, kde se říká, že změna 

dispozic a počtu místností ve výše uvedených jednotkách nevyžaduje nový koaliční souhlas, 

ani změny v účelu užívání stavby. Dále je psáno: pouze došlo k přeměření jednotek, což bych 

viděl jako marginalitu, a k úpravě dispozic. Jednotka se nerozšířila nikam do společných 

prostor, pouze v rámci vnitřních dispozic, kdy jednotka v rámci projektu, který stavebník 

vysoutěžil od městské části, měla kromě základní plochy ještě vestavěné patro, které nebylo 

uzavřeno ze všech čtyřech stran. Znamená to, že nesplňovalo parametry místnosti, byla to tzv. 

galerie.  
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Galerie se podle zákona o vlastnictví bytů nezapočítává do podlahové plochy 

jednotky. V okamžiku, kdy galerii uzavřete, místo zábradlí tam uděláte stěnu, získává to 

parametry místnosti a tudíž se započítává do podlahové plochy dané jednotky. 

 Tolik k tomu, jak vznikl rozdíl. Výměra je dostatečně velká, aby tam mohla být takto 

velká galerie. Není to první a předpokládám, že ani ne poslední případ, kdy k takovéto úpravě 

v rámci jednotek, které se nacházejí v domech, kde má MČ Praha 1 spoluvlastnický podíl, 

dojde nebo došlo.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji. Nebudu doufat, že se tento materiál přeruší. Chtěla bych požádat, zda by bylo 

možné udělat oponentní znalecký posudek, resp. aby to firma udělala, ale abychom to my 

zadali a žadatel to zaplatil, jak už to tady řekl David Bodeček. 

 Také tam chybí oznámení o skutečném majiteli. Dále tam chybí informace ohledně 

soudního sporu, který je ve výši 136 mil.. Myslím si, že pokud tato věc počkala do této doby, 

počká i do vyjasnění soudního sporu, abychom k tomu i my měli podklady.  

 Dále materiály k prodeji z r. 2006. Na webových stránkách jsem usnesení z r. 2006 

nenašla, bylo by dobré, aby to také bylo součástí tisku. 

 V neposlední řadě aby tam nechyběly fotografie. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu mít několik poznámek. Pan Bulla zde řekl, že to, aby v návrhu tisku nebyla 

klausule o AIRBNB, že prostory mají být využívány k trvalému bydlení a nikoli ke 

krátkodobému ubytování, byl požadavek protistrany. To mě zaujalo, že firma si dopředu 

nadiktuje, co Jan Votoček předloží na zastupitelstvu. Nevím, jestli je větší podnikatel  

v AIRBNB než podnikatelské impérium nemovitostí paní Tykačové. Domnívám se, že pokud 

v něčem masivně podnikám a je vydáno nějaké precedenční rozhodnutí stavebního úřadu, že 

podnikání je z velké části nelegální, budu hledat právní cesty, abych toto rozhodnutí překonal, 

což se děje např. správními žalobami.  

 Byl jsem na to upozorněn jedním občanem, že je možné, že firma Meltex a tyto 

subjekty se domnívají, že to u soudu vyhrají a že precedenční rozhodnutí padne. Pak budou 

mít mnohem lepší situaci, když provozování AIRBNB nebude ze strany Prahy 1 zasmluvněno 

než kdybychom v naší dosavadní praxi pokračovali.  

 Domnívám se, že tento tisk je nástrojem strategie rodiny Tykačových, jak překonat 

precedenční rozhodnutí, vymluvit se na něj pomocí spřátelených politiků koalice, a omezit 

aktivity Prahy 1 proti zneužívání bytů pro AIRBNB. Připadá mi skandální, že na toto Praha 1 

přistupuje. 

 Mám dotaz na Petra Hejmu. Když smlouva byla uzavřena v r. 2006 - možná byl 

starosta, řekl by nám něco k tomu, jak mohlo dojít k těm věcem, o kterých zde tisk je.  

 K panu Bullovi. Hovoříte o tom, že gró problému vzniklo právním problémem, že k 

ničemu nedošlo, že jednou galerie byly a následně nebyly počítány do podlahové plochy 

domu. Chtěl bych to ještě jednou vysvětlit. Došlo ke změně právní úpravy, nebo došlo k 

nějakému stavebnímu kroku, který vedl k překvalifikováni podhledů, že se to jednou nepočítá 

a následně do podlahové plochy počítá? Pokud je to ten druhý případ, což se domnívám, tak 

byl k tomu stavebník ze smlouvy o výstavbě oprávněn? Neznám moc případů, kdy by se 

muselo měnit prohlášení vlastníka proto, že si někdo udělal nějaký podhled nebo palandu ve 

svém domě. Prosím o vysvětlení.  
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 Chtěl bych upozornit, že firma Meltex není jediná firma v nemovitostním impériu 

rodiny Tykačových a která se týká Prahy 1. Paní Tykačová má např. firmu Property Invest 

Praha s. r. o., která např. koupila byt v Opletalově 15, ohledně kterého je bývalý starosta 

Lomecký trestně stíhán. Do této rodiny firem patří i firma Empirent, a. s., která je známá tím, 

že rozsáhle provozuje správu bytů, kde se provozuje krátkodobé ubytování. Do firem paní 

Tykačové patří i firma Arta s. r. o. která podle informací z médií s Prahou 1 vedla spor  

o 96 mil. Opět byl takový model, že navenek kupovali půdy a následně tvrdili, že v půdách 

jsou skryté vady, za které musí být odškodněny.  

 (P. Hejma: Upozorňuji na čas.) 

 Bude mi snad dovoleno, abych řekl poslední větu ke sporu s firmou Meltex. Podle 

Obchodního rejstříku spor trvá již od r. 2009 a snad ještě nebylo žádné jednání. Soudní spor 

trvá nějakých 12 let a nezačal se projednávat.  

Už z toho je zřejmá jakási podivnost tohoto sporu, možná záměrné nasazování doby, aby se 

částka zvyšovala, na Prahu 1 aby působila hrozivě a ovlivnila politiky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Přimlouvám se za přerušení, stejně jako následující bod, abychom viděli původní 

kupní smlouvu. Nedivil bych se, kdyby byly nějaké stavby načerno. Je to stejné, jako když se 

teď prodávaly půdní prostory. Je k tomu nějaký projekt? Nevím, jestli si někdo může 

svévolně, bez jakékoli sankce změnit dispozice. Je to celé divné. 

 Ubytovací služby tam možná neuvádějí, protože je to zavádějící. V Jindřišské – to je 

bod 7 – probíhaly mohutné chlastací akce, ani tam nikdo nepřespával. Nebyl tam účel přespat, 

možná prospat tu „opici“ druhý den. Byl tam takový brajgl, že tam policie byla trvale 

přítomna v průjezdu tohoto domu. Necítil bych se dobře bydlet v domě, kde zaměstnanec 

security dává pozor na to, jakým způsobem se tam chlastá. Přišlo mi to spíše jako zastrašování 

obyvatel, kteří tam bydlí.  

 Po všech stránkách je to příšerné, je to diletantismus nejhoršího kalibru. Neumím si 

představit, že úřad dál funguje tímto způsobem, je to něco zoufalého. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru.  

 

P.  K u č e r a : 

 Přihlásil jsem se, protože jsem nedostal odpověď od pana Mgr. Bully na to, co se 

stane, když tento tisk neschválíme v navazující akci? 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí je ještě pan dr. Dětský. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Co se stane? Předchozí akce, to znamená změna účelu užívání našeho nebytového 

prostoru na byt a s tím současně zastupitelstvem schválený prodej 4 metrů jednomu ze 

spoluvlastníků a rozdělení jednotek druhého spoluvlastníka, tak nedojde k realizaci smlouvy 

tak, jak byla schválena zastupitelstvem. Myslím, že je to usnesení z r. 2018, kdy probíhala 

jednání se spoluvlastníky a precizovali smlouvu. Protože tam dochází ke změně 

spoluvlastnických podílů, je nezbytně nutné, aby smlouvu podepsali všichni.  
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Může dojít k tomu, že k podpisu smlouvy nedojde, protože žadatel stejně jako my se 

rozhodne, že smlouvu nepodepíše, zdůvodňovat to nemusí. Bude potom na ostatních 

spoluvlastnících, zda se budou nebo nebudou domáhat nahrazení projevu vůle tohoto 

vlastníka soudně.  

 Tolik k tomu, co se může stát a jaký to může mít důsledek. Důsledek to mít nemusí, 

protože spoluvlastník může říct, že se nějakým způsobem pokusí na tom dále pracovat. 

Vyzval jsem k tomu, že bych chtěl napravit faktický stav, uvést stav právní do souladu se 

stavem faktickým, kdy tam dnes původní galerie jsou. 

 K dotazu pana Čižinského. Chce to nějakým způsobem napravit. V okamžiku, kdy 

bychom my projevili vůli to nějak napravit také, bude zpracován znalecký posudek, abychom 

se mohli bavit o nějakém dalším vzájemném narovnání.  

 Co se týká úprava – neúpravy, dovolím si tady použít pomůcku na spodní patro 

jednotky. Tam je postavena taková galerie, která není ze dvou stran uzavřená, má tady 

zábradlí, stačí i z jedné krátké strany. Podle zákon o vlastnictví bytů nejedná se o místnost, 

protože kromě stropu a podlahy není uzavřena ze všech čtyř stran. V okamžiku, kdy se 

zábradlí dotáhne až ke stropu, jsou tam nějaké dveře, v tu chvíli to splňuje parametry 

místnosti a je to započitatelná podlahová plocha. Dostavěním dojde k tomu, že se změní 

charakter z galerie na místnost. Galerii nezapočítávám, místnost započítávám. To je primárně 

důvodem změny jak u jedné, tak u druhé jednotky. Zpřesnění měření bude marginálie.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 To znamená, že v přípise od Mgr. Černé, zastupující advokátky firmy Meltex, je 

chyba, že došlo ke stavebním úpravám. Výslovně tvrdí, že nedošlo ke stavebním úpravám, 

došlo pouze k přeměření jednotek. Není mi jasné, k čemu dochází. Oceňuji, že se snažíte nám 

to vysvětlit, ale z materiálu mi vyplývá něco jiného.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Bulla bude reagovat. 

 

P.  B u l l a : 

 Šestý řádek odspoda na stránce žádosti advokátky společnosti Meltex uvádí, že došlo 

k úpravě dispozic, což je přesně tato změna, z galerie úpravou došlo ke změně místnosti. 

Došlo k tomu, že je tam galerie obezděna ze všech stran, kromě stropu a podlahy a jedná se 

tedy o místnost. Tím je změněn charakter této plochy, která se nově započítává.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka s technickou poznámkou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Navrhuji tento bod přerušit a na příští zastupitelstvo pozvat zástupce společnosti 

Meltex.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Dotaz na předkladatele, zda souhlasí s 

přerušením bodu? Nesouhlasí. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 9, proti 0, zdrželi se 4. 

Distančně: pro 2. Celkem: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat, 

prosím pokračovat v rozpravě.  
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 Hlásí se pan dr. Dětský. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Rád bych uvedl na pravou míru otázku soudního sporu. Je veden od r. 2009, žalovaná 

částka byla 139 milionů. V r. 2020 Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalovanou částku do  

100 mil. Kč. V současné době běží jednání pouze o 39 milionech, které jsou v procesu 

dokazování.  

 Aby bylo uvedeno na pravou míru, že nikoli spor o 139 mil. Kč. Jednání probíhá, je 

nařízeno na 26. listopadu letošního roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tuto informaci. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Řekněme si na rovinu, že pokud by šlo o nějaké anonymní jméno, už jsme hodinu u 

jiného bodu a vůbec se tím nezabýváme.  

 Přihlášená kolegyně bude mluvit o pozměňovacím návrhu, který má řešit AIRBNB, 

protože Návrhový výbor ho již tady má. 

 Když bychom pominuli jméno firmy atd., jde logicky o to, že došlo ke změně 

dispozice a tím k přepočtu započitatelných ploch, tím ke zvětšení bytu jen číselně, 

započitatelných metrů. Majitel se k tomu hlásí, chce to napravit, bude platit víc do fondu 

oprav. Kdyby chtěl dělat nějaké nekalosti, mávne nad tím rukou a celou dobu bude platit 

méně. 

 Vím, o co jde. V r. 1985, když půda byla pro mnohé lidi sprosté slovo, v Karlově ulici 

jsem půdu stavěl. Na stavební úřad byl dáván prvotní plánek, byly tam napsány metry a 

přesně nad schodištěm vycházela galerie, která se v té době neměla započítávat, protože bylo 

řečeno, že to technicky nejde. Při stavbě se ukázalo, že to jde. Místo zábradlí se udělala stěna 

a vznikla z toho místnost. Tenkrát to byla investice do majetku OPBH.  

 Chápu, že se to stane, stalo se to i mně v r. 1985. Původně to neměla být započitatelná 

plocha. 

 Jaká je problematika? Co se tam stalo? Dodělali stěnu ke galerii, tím se plocha stala 

započitatelná, chtějí platit více do fondu oprav, a ještě se tam dohodli, že přeměří i další věci, 

aby smlouva o výstavbě jiného majitele byla v rámci SVJ uzavírána správně, protože tam jsou 

ty 4 metry atd., a přeměřují i ostatní jednotky. Každý majitel v domě bude správně platit do 

fondu oprav. Je tam ještě dojednáno finanční zhodnocení, poměr se přepočítá. 

 Co se týká AIRBNB, bude mluvit kolegyně Baboráková. V Návrhovém výboru máme 

pozměňovací návrh, který to podle mne posouvá dál. Soustřeďme se ale na technikálii, aby 

úřednici mohli přepostupovat, protože to nemá nic společného s osobami a s obsazením. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Baborákovou. Má slovo. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Přečetla bych pozměňovací návrh. Není divu, že se nám u tohoto vzpínají kontrolky, 

protože u těchto jmen a firem se kontrolky vzpínají. S tím se musí tyto firmy smířit. Člověk se 

obává, co tam vznikne, protože je to hodně metrů atd.  

 Vzhledem k tomu, že vypadla věta, kterou tam běžně dáváme a pan Bulla se mi to 

snažil vysvětlit, navrhuji aspoň malou útěchu: 
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 Ukládá iniciovat prostřednictvím zástupce MČ Praha 1 v rámci návrhu programu pro 

shromáždění SVJ změnu stanov ve smyslu omezení užívání bytových jednotek pro 

provozování krátkodobého ubytování. Komu: OTMS. Termín: březen 2022.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Máme u Návrhového výboru. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Napřed zareaguji na pana Bureše. Umí se vyjádřit, jak všichni podnikatelé, i když mají 

strašná jména, tak jsou strašně hodní, nemuseli by platit víc, ale oni chtějí do SVJ platit víc, 

domáhají se toho a my bychom jim v tom bránili. Je to zajímavé pojetí podnikatelů tohoto 

typu, které úplně nesdílím.  

 Také předkládám pozměňovací návrh, který konstatuje nedostatečnosti předloženého 

tisku a konstatuje i související věci. Není to jen tato firma, je to více firem, které do 

nemovitostního impéria na Praze 1 patří.  

 Ukládací usnesení zde přečtu: 

 Ukládá radě vyjednat se společností Meltex s. r. o. stažení žaloby projednávané spis. 

zn. 15 C 213/2009 u Obvodního soudu pro Prahu 1 a předložit příslušnou dohodu ke 

schválení zastupitelstvu.  

 Ukládá radě vyjednat se společností Meltex s. r. o. závazek společnosti Meltex s. r. o. 

a s ním spřízněných subjektů (zejména společnosti Property a Invest Praha, s. r. o., 

společnosti Empirent a. s. a společnosti ARTA s. r. o.) neposkytovat služby krátkodobého 

ubytování v prostorách kolaudovaných jako byty a předložit příslušnou dohodu ke schválení 

zastupitelstvu.  

 Toto je můj návrh. Domnívám se, že tisk by měl být následně přerušen, protože zatím 

ho nelze schvalovat. 

 K tomu, co zde zaznělo od paní předsedkyně Sitár Baborákové. Je to ústupek Meltexu, 

je to vyjít Meltexu vstříc. Normálně dáváme do usnesení, že součástí dohody musí být 

závazek vlastníka neposkytovat krátkodobé ubytování. Zde se pouze zmocňuje rada, aby 

vyjednávala v rámci SVJ zákaz poskytování krátkodobého ubytování v rámci stanov SVJ. Je 

to právně problematické. V této souvislosti bych se zeptal paní kolegyně Sitár Baborákové, 

jak dopadl spor týkající se této právní otázky s SVJ v Soukenické ulici. Měl být teď 

projednáván na Vrchním soudu a zajímalo by měl, jak to dopadlo. Měl jsem zprávy, že to 

úplně nedopadlo. Pokud SVJ může AIRBNB zakázat, logicky by ho mohlo i povolit. Pokud je 

poskytování krátkodobého ubytování v bytech vyloučeno z hlediska stavebního zákona, pak 

to nemůže SVJ ani dovolit. Tím i zákaz SVJ může být z tohoto hlediska problematický. Navíc 

– jak ošetříme situaci, kdy se to v rámci SVJ nepodaří prosadit? I kdyby to SVJ schválilo, je 

otázkou, zda by tato věc obstála u soudního přezkumu. Obávám se, že precedens stavebního 

úřadu je silnější než metoda zákazu prostřednictvím stanov.  

 Pro mne to není řešením toho druhého metru, že paní Tykačové nedáme tuto 

podmínku, zatímco ostatním ji dáváme. Toto to opravdu neřeší, nehledě na to, že to neřeší ten 

soudní spor a další problémy tohoto tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pan Votoček by možná měl dávat pozor, když je předkladatelem.  

 Prosím paní Valíčkovou, jestli by mohla promítnout usnesení z r. 2006, přílohu. Jedná 

se o prodej půd, které se tady objevují v souvislosti s AIRBNB. 
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 Jaké postavení má společnost Meltex? První Vodičkova – Meltex. Druhá Vodičkova – 

Meltex. Třetí Vodičkova – Meltex. Čtvrtá Vodičkova – Meltex. Jindříšská 18 – Meltex. Na 

Poříčí 37 – Meltex. Revoluční 28 – Meltex, další v Revoluční také Meltex. Není tady 

Navrátilova 14, Pštrossova 9, kde problém vznikl. 

 Navazuje usnesení z r. 2006 z června. Už jednou byly v těchto bytových jednotkách 

navýšeny m2. 

 Prosím o promítnutí v bodu schvaluje, písmeno a) usnesení 5.6.0. 

 V jednotce 19 se jednalo o 11,2 m2 za 50 tis. Kč za metr. V bytové jednotce ve 

dvacítce ještě jednou je dalších 8 m2 za cca 50 tis. Kč za metr. 

 Podle Statistického úřadu kupní cena v r. 2006 – záleželo na míře opotřebení – byla 

mezi 50 tisíci až 90 tisíci Kč za metr. Částka 50 tisíc byla nejvyšší míra opotřebení, to 

znamená nejhorší kategorie. Tady se bavíme o 50 tisících při prodeji. V tabulce, kterou jsem 

předtím ukazovala, to vycházelo na 30 tis. Kč za m2, s výjimkou několika bytů ve Vodičkové 

9, kde to bylo 48.  

 Toto jsou další fakta, která se váží k tomuto tisku. Myslím si, že bychom měli tisk 

přerušit, dokud se toto nevyjasní. Už toto usnesení vrhá trochu jiné světlo na společnost 

Meltex. Jde nejen o paní Tykačovou, ale o firmu Meltex. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pro mne bylo velmi zajímavé vystoupení pana radního Bureše. Někdo tady evidentně 

provedl černou stavbu, svévolně si z galérie udělal část bytu. Pan radní nám říká, že je to 

přirozené, že on to udělal také tak. Nedivím se tomu, jak se vyvíjí kauza Mateřská škola 

Revoluční, kde došlo k nějaké škodě, asi na základě černé stavby je tam také načerno 

postavena hasičárna a garáž u vodárenské věže. Máme se do budoucna na co těšit. 

 K paní Baborákové. Myslím si, že pan Čižinský to přesně shrnul. Také nemám 

oficiální rozsudek, ale šuškanda běží. Mám pocit, že to nedopadlo se zákazem provozování 

AIRBNB, že to ve stanovách nemůže být z těch důvodu, které tady pan zastupitel Čižinský 

řekl. I pan Městecký, kterého paní Baboráková tak slavně odvolala z výboru proti 

vylidňování, to několikrát rozporoval a argumentoval. 

 Jestli paní Baboráková ví, že tudy cesta nevede a přesto to nabízí jako jakousi formu 

zhojení tohoto švindltisku, tak mě to hluboce zarmucuje. Nemyslel jsem, že se propůjčí k 

takové věci a že klesne tak hluboko, i když signály s její činností v tomto zastupitelstvu byly 

tristní. Toto ale přesahuje všechny meze. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Děkuji za všechny příspěvky. Díky tomu se mi v hlavě poskládal klíč k tomu, jak celé 

situaci rozumět a co se za tím skrývá. O to bych se rád teď podělil.  

 Nejlepší vodítko mi dal pan Bureš s tvrzením, že je to úžasné, že majitel bude platit 

více do fondu oprav. To je hrozně bohulibá věc, je to skvělá zpráva pro fond oprav domu.  

V té věci ale čtu jiný příběh.  

 Známí byli před týdnem v Berlíně a chtěli se tam přes AIRBNB ubytovat. V Berlíně 

AIRBNB nefunguje, AIRBNB byty tam končí. Také v Amsterodamu. 
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 Podobné strategie mají jiná evropská města a vypadá to, že Praha touto cestou půjde 

také. Signály jsou velmi silné i díky paní Baborákovi, panu Městeckému, panu Nazarskému, 

paní Marvanové, primátorovi Hřibovi. Vypadá to, že AIRBNB bude v Praze těžké 

provozovat.  

  Být v kůži firmy Meltex, tuto evropskou situaci vezmu velmi vážně a začnu končit s 

podnikáním AIRBNB v Praze.  

 Dostávám se k tomu, co tady dnes schvalujeme. Tím, že se v bytech navýší m2, ať to 

bylo legálně nebo nelegálně, mne teď nezajímá, jestli to udělali s kolaudací nebo bez 

kolaudace. Důležité je, že budou mít pro realitky víc m2 k prodeji. To je celý klíč k věci.  

Přiklepneme tam teď 100 m2 čistě formálně, řekneme, že je to jedno, ale firma tento svůj 

AIRBNB byt prodá někomu jako investiční, kde se bude trvale bydlet nebo ho bude někomu 

pronajímat, což je dobře, ale teď děláme, že stejný byt se stejnými m2 o 100 m2 prodá dráž. 

Jestliže je prodá o sto tisíc m2 dráž, dělá to 10 milionu, jestliže je prodá o 200 tisíc dráž, tak je 

prodá o 20 mil. dráž. My tímto naším bohulibým krokem přiklepneme firmě Meltex 20 mil. 

 Nebudu pro to hlasovat, budu proti, ale z tohoto důvodu. Je to čiré veksláctví, které 

jsem nesnášel v 80. a v 90. letech a nesnáším ho ani teď.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl jsem v krátkosti reagovat na slova pana radního Bureše, který tady bohužel není. 

Nejde mi o jméno firmy nebo osoby, jde mi o to, že pokud tady máme nějakou firmu, jejíž 

zákazníci decimují obyvatele naší městské části a firma není schopna dostát svým 

povinnostem, které vyplývají ze zákona a přiznat skutečné vlastníky, tak nevím, proč máme 

takové firmě vyhovovat. Máme si klást tvrdé podmínky, aby zákazníci této firmy přestali naši 

městskou část decimovat. To je jediné, co máme v tomto smyslu podniknout.  

 Prosím, postavme se tvrdě za naše obyvatele a nevyjednávejme o něčem, co vůbec 

nepotřebujeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych požádat pana Bullu, aby všem odpověděl, proč tam nemůže být věta, 

kterou dáváme všude.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Neřekl jsem, že tam věta nemůže být. Doufám, že je to uvedeno i v důvodové zprávě, 

že s ohledem na nové rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, tamějšího odvolacího stavebního 

úřadu, který potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu zdejšího, že poskytování ubytovacích 

služeb v bytové jednotce kolaudované k bydlení je spácháním přestupku. Žadatel požádal o 

schválení záměru bez této podmínky, protože má indicie v souvislosti s tímto rozhodnutím, že 

se jedná o činnost v rozporu se zákonem a že to není možné provozovat, že by byl 

sankcionován. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím o jasnou odpověď. Nevadí, když tam věta bude, nebo naopak? 

 

P.  B u l l a : 

 Dělali, že se k tomu nějakým způsobem postaví, je otázka, zda potom budou nebo 

nebudou mít zájem. Co si dá Praha 1 do podmínek, je její věcí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím to zkrátit, bavíme se o tom více než dvě hodiny. 

 Prosím ještě paní kolegyni Sitár Baborákovou a veďme to k závěru. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Pokud to jde, byla bych ráda, kdyby se tam tato věta přidala. 

 Chtěla bych reagovat na náš soudní spor. Připadá mi to jako kdybyste měli radost, že 

naše cestička, kterou jsme se vydali, se nepovedla. Pánové, tleskáte si rukama – pan 

Městecký, pan Čižinský a pan Nazarský. Je mi to líto, protože to není ještě úplně uzavřené. 

Co když to nakonec vyjde a co když nevyjde cesta toho stavebního? Také to může skončit u 

soudu, může z toho být nový judikát, nebo to u soudu neskončí, žádný judikát nebude, oni 

zaplatí pokutu – a tradá. Tady vidíte, že firma Meltex se naší věty nebojí a nebojí se ani 

stavebního. 

 Cest je milion. Ani vy, ani já nevíme, která cesta je správná, a proto je dobré jít 

několika cestami. O to se také snažím. To, že jsem panem Nazarským nazývána, že je to 

tristní, že moje práce je nemožná a že nic nedělám, tak já mám svědomí čisté. Myslím si, že 

dělám víc, než jste dělal předtím v podobě vašeho videa apod. Nevycházela jsem s těmito 

věcmi, byla jsem slušná, ale teď už mě to štve. Jestli někdo udělal v problematice 

krátkodobého ubytování nějaké kroky, šíří to po světě a lidé ke mně chodí a děkují mi, tak si 

to zjistěte. Sedněte si ke mně, popovídáme si o tom, přísahám, že se snažím. 

 K rozsudku. Není ještě písemný, tak si mněte ruce, až ho uvidíte napsaný na papíře. 

Věřte, že naše SVJ se nebojí, že v tom bude pokračovat. I kdybychom se měli odvolávat výš i 

do ciziny, tak tuto cestu za ostatní prošlapeme. Až budu vědět, že cesta nefunguje, tak to všem 

řeknu a nebudu mít s tím žádný problém. Řeknu, že jsme se zmýlili, vynaložili jsme spoustu 

peněz atd., ale za lidi to uděláme, protože tam máme opravdu peklo.  

 Poslední věc. Pane Víchu, vy opravdu víte, co se děje v Berlíně, jak to tam funguje? 

Byla jsem tam, s lidmi jsem se bavila. Není to tak jednoduché jako to říkáte, AIRBNB se tam 

provozuje, také v Amsterodamu, i když je zakázané. To všechno jsou kecy. AIRBNB nejde 

zakázat. Proto se snažím mít miliony cest, abych to nějakým způsobem mohla ovlivňovat. 

Zjistěte si to. Přijďte ke mně na návštěvu, všechno vám ukáži, informací mám nasbíráno dost. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Navrhuji ukončit diskusi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 13, proti 6, zdrželi se 2. Distančně: proti 1, zdržel se 

1. Celkový výsledek: pro 13, proti 7, zdrželi se 3, všichni hlasovali. Návrh byl schválen. 

Dokončíme diskusi podle přihlášených. 
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 Pan kolega se hlásí počtvrté. Prosím hlasovat, zda souhlasíme s jeho čtvrtým 

vystoupením. Prezenčně: pro 10, proti 1, zdržel se 0. Distančně: pro 2. Celkový výsledek: pro 

12, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 10. Návrh nebyl  přijat, nemohu udělit slovo. 

 Pan zastupitel Čižinský má technickou poznámku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ohlašuji ještě jeden pozměňovací návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Měl byste nás s pozměňovacím návrhem seznámit. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navrhuji novelizovat statut výboru proti vylidňování centra, na podporu komunitního 

života. V článku 1) se za větu: „Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících negativní 

dopady masového turismu a krátkodobého ubytování na občany MČ Praha 1“ doplňuje 

středník a slova „to neplatí, došlo-li by tím k poškození či omezení podnikatelských zájmů 

paní Ing. Ivany Tykač a s ní spřízněných subjektů“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit písemně Návrhovému výboru. 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Mám několik dotazů. V současné chvíli projednáváme záměr, jestli to dobře chápu, 

budeme to tady mít znovu, až bude záměr vyhodnocen? 

 

P.  H e j m a : 

 Je to tak, je to pouze záměr, bude to tady znovu k projednání. Pan Bulla to potvrzuje. 

 

P.  S c h o l z : 

 Ještě reakci na to, co říkal kolega Nazarský, že tam došlo k nějaké černé stavbě. Došlo 

tam k nějaké černé stavbě? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bullu o odpověď. 

 

P.  B u l l a : 

 Pokud vím, k černé stavbě nedošlo, jak je uvedeno ve sdělení stavebního úřadu. 

Nebyla k tomu třeba kolaudace, ani souhlasu s užíváním.  

 

P.  S c h o l z : 

  Z pohledu stavebního úřadu proběhlo všechno v pořádku? 

 (P. Bulla. Ano.) 

  

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 
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P.  C a b a n : 

 Pokračoval bych v dialogu s panem Mgr. Bullou, abych si také některé věci ověřil. 

Před chvílí tady Vladan Brož řekl, že musíme myslet na naše občany. S tím souhlasím. Chci 

se jen zeptat, jestli další členové SVJ jsou našimi občany, nebo nejsou? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Bulla odpoví. 

 

P.  B u l l a : 

 Nevím, kdo je tam hlášen k trvalému pobytu, ale v rámci výpisu z katastru 

nemovitostí, který máte přílohou, je tam několik osob, které mají trvalý pobyt na Praze 1, 

konkrétně ve Vodičkové.  

 

P.  C a b a n : 

 Chtěl jsem si to ověřit. Také si myslím, že někteří členové SVJ Vodičkova 9 jsou 

občany Prahy 1. Navazuji na to, že je třeba se také starat o občany Prahy 1. S tím naprosto 

souhlasím.  

 Jestli to chápu, tak v daném půdorysu těchto bytových jednotek vzniklo mezipatro 

uzavřením galerie, což dle stavebního zákona – detailně tomu nerozumím – umožňuje 

započítat to plochy. Proto se plocha zvětšila, nikoli na úkor společných prostor. Pochopil jsem 

to správně? 

 (P. Bulla: Ano, pochopil jste to správně.) 

 Teď se kdokoli snaží tento prostor tímto způsobem legalizovat, to znamená dělat to, co 

by měli udělat. Znamená to, že za zvětšenou plochu budou platit víc do fondu oprav, dojde k 

jinému rozúčtování poměru v rámci bytových jednotek. Znamená to, že ostatní členové SVJ, 

potažmo městská část, která tam má 30 %, bude do fondu oprav platit méně, čili těmto 

občanům vyjdeme vstříc. Je to tak? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Je to tam trochu složitější. Budou hradit vyšší příspěvek, protože ten se hradí podle 

podílu. Tam, kde se platí služby, které se vyúčtovávají podle spoluvlastnického podílu, 

nedojde ke snížení plateb, bude tam vyšší příspěvek. Pokud společenství vybere více peněz a 

bude potřebovat nějakou investiční akci, kterou bude potřeba zafinancovat z fondu oprav, 

bude mít více prostředků. Kdyby to byl větší rozdíl, nebude nuceno brát si úvěr a navyšovat si 

stávající příspěvek do fondu oprav apod.  

 

P.  C a b a n : 

 Jinými slovy – všichni budou stále do fondu oprav platit to, co platí za dané m2 a tyto 

dvě jednotky budou platit více.  

 (Odpověď: Ano.) 

 Nevím, jak se k tomu přesně stavět, snažím se tady najít, kde je to dobré a kde je to 

špatné. Myslíte si, že je správné, když tam dáme větu o AIRBNB? Také považuji za správné, 

aby tam byla. Jak se k tomu daná společnosti vyjádří, je mi celkem jedno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bullu. 
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P.  B u l l a : 

 Pokud prosazujeme nějaký záměr, tak pokud tam chceme toto omezení vložit, je 

možné to tam zapracovat. Je to projev naší vůle. Otázka je, jak se k tomu postaví 

spoluvlastník, jestli to nebude mít vliv třeba na hodnotu převáděného spoluvlastnického 

podílu. Každé omezení dispozice může mít vliv na cenu, ale to  je vedlejší. Pokud tak městská 

část chce, projevuje tím svou vůli. 

 

P.  C a b a n : 

 Krátce řečeno – můžeme si to tam dát.  

 Před hlasováním prosím o tři minuty na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vyhověno. Prosím paní Mgr. Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Ostatní členy výboru proti vylidňování a podporu komunitního života bych upozornila 

na možnost pro tento tisk nehlasovat, ne tam dávat pozměňovací návrhy, které jsou cenou 

útěchy. Našli jsme, že tady na tomto místě je momentálně nabízena tato věc. U této 

společnosti – je jedno, kdo ji vlastní – je už teď podezření na zneužívání věcí. Je to právnická 

osoba, nebavíme se tady o privatizantu – o fyzické osobě. Znovu upozorňuji, že máte možnost 

pro to nehlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nejde mi do hlavy, že by městská část někomu, kdo tady dlouhé roky provozuje  

AIRBNB ve velkém množství bytů, vyšla vstříc, abychom mu zhodnotili jeho byt. Vysvětlete 

mi, v čem je naplněn zájem městské části. To nechápu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 K občanům. Všechny prodeje, které v r. 2006, byly u 14 z 15 právnickým osobám, 

nikoli fyzickým osobám. Počet lidí, které ve Vodičkové bydlí – pan Bulla skončil u pěti, ale o 

moc víc jich není.  

 Bylo tady řečeno, že soudní spor se netýká sto milionů, ale 39 mil. Další slyšení bude 

na konci listopadu. Znovu navrhuji tisk přerušit, abychom viděli aspoň výsledky tohoto sporu. 

Když nás žalují o to, že v půdách, které všechny prodali, byly skryté vady apod., bylo by 

dobré, aby to bylo vyjasněno. Pravděpodobně se to týká i této bytové jednotky.  

 Pokud se má teď schválit záměr a půjde to sem ještě jednou, budeme znovu řešit 

prodej. Požádala bych, abychom příště měli oponentní znalecký posudek, resp. posudek, který 

zadáme my, abychom měli informace o skutečném majiteli, abychom měli fotografie a 

podklady k prodeji z r. 2006 a výsledky týkající se sporu. To je na pana Dětského.  

 Usnesení z r. 2006 jsem nechala nakopírovat, mám je k dispozici. 

 Na pana Bullu mám jeden dotaz. V usnesení U06_0486, které jste zmínil, nenašla jsem 

tam 19 ani 20, přestože v červnovém usnesení, které se toho týká, kdy už jednou koupili ze 

společných prostor 10 a 12 metrů a ve druhém 8 metrů, už jednou ze společných prostor 

přikoupili, terasu apod. Už čísla jednotek tam figurují. 
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 Pane Bullo, nevím, jestli se to stalo nedopatřením, jestli tyto jednotky nebyly původně 

součástí jiných bytových jednotek. Prosím o odpověď 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Co se týká určení jednotek, díval jsem se urychleně do systému. Usnesení jsem neměl 

před sebou, ale bylo zmiňováno ve smlouvě, která byla 26. května 2006 uzavřena a která 

rozdělila dům na jednotky.  

 Co se týká výběrového řízení, je to už pomalu několik desítek let. Nepamatuji si, jak to 

tehdy kolegové řešili, jaké byly tehdy podmínky výběrového řízení, kdo všechno se ho 

účastnil, jaký byl projekt a jaké bylo zadání. Výsledkem, který můžete vidět, je rozdělení 

domu na jednotky v katastru nemovitostí, vznik jednotek jako samostatně převoditelných, 

umožnění privatizace a její realizace. 

 To je všechno, co v tuto chvíli k tomu mohu říci. 

 

P.  H e j m a : 

 Přeje si předkladatel závěrečné slovo, nebo si počká po přestávce na kluby? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bylo to tady opakovaně panem Mgr. Bullou řečeno. Pro mne je zcela nepodstatné, kdo 

je vlastníkem společnosti Meltex. Všichni víme, že patří do skupiny paní Tykačové, všichni 

víme, že tato skupina provozuje ve svých půdách AIRBNB. Tento materiál je o něčem jiném. 

 Celé bych to na základě poslední otázky hodil o 15 let zpátky a vysvětlil bych, že 

tehdy se tady chystala privatizace. Tehdejší starosta Bürgermeister na základě doporučení 

firem, které privatizaci dělaly, bez projednání v zastupitelstvu škrtnutím pera změnil 

kancelářskou práci za zhruba 25 mil. na stavební zakázku za půl miliardy. Tehdy jsme ho 

kvůli tomu jako opozice žalovali, bylo to odložené. Následkem toho bylo, že připravované 

půdy byly na základě rozhodnutí ÚOHS, který zrušil tehdejší pravidla vyhlášená jako 

výběrové řízení, většinu těch půd, které byly, koupila jak firma Arta, tak firma Meltex. Toto 

je dnes v případě firmy Arta uzavřené, v případě firmy Meltex se to táhne dál.  

 Pokud mluvíme o privatizaci těchto prostor, byly to půdy, kde se prostory musely 

vystavět. Nebyly to hotové byty, nebyly to společné prostory, které byly k tomto účelu 

udělané.  

 Tento materiál je pro mne jen o jednom, že firma Meltex – co tady citoval pan  

Mgr. Brož, že je to přeměření a změna dispozic – to  je pro mne jen právnický eufenismus 

toho, co tady opakovaně říkal pan Bulla, že z galerie si udělali samostatné místnosti. My jim 

nic neprodáváme. Dostali jsme je k tomu, že za samostatné místnosti zaplatí stejnou cenu, 

nebo cenu podle odhadu za to, za co tenkrát kupovali půdní prostory.  

 Pro mne to není kšeft s tajemnou nenáviděníhodnou organizací, ale narovnání 

stávajícího stavu, který už tam je deset nebo patnáct let.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji tři minuty pro jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Vyhovuji žádosti Prahy 1 sobě o prodloužení přestávky o 5 minut. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v projednávání bodu. Prosím o sdělení stanovisek klubů. První se 

hlásí pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Nejsem předseda klubu, mám jen technickou věc. Během přestávky se podařilo najít 

usnesení, o kterém bylo tady řečeno. Je to usnesení z 13. 2. 2006, číslo U06_0453. To je 

usnesení týkající se této jednotky.  

 

P.  H e j m a : 

 Chce někdo sdělit stanovisko za kluby? Neeviduji. Dávám slovo předsedovi 

Návrhového výboru, aby nás provedl došlými pozměňovacími návrhy či protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo.  

 Prosím o promítnutí posledního. Je to doplnění věty, kterou známe: Za podmínky 

závazku žadatele, že výše uvedené bytové jednotky budou užívány výhradně k trvalému 

bydlení a že nebudou využívány ke krátkodobému ubytování za podmínky smluvních cen ve 

výši 2 mil. Kč pro každou z jednotek ve prospěch SVJ pro případ porušení uvedeného 

závazku.  

 Je to věta, o které mluvila paní Sitár Baboráková, potřebovali jsme ji promítnout do 

usnesení. Bylo řečeno, zda tam jde doplnit věta. V diskusi jsme čekali na pana Bullu, aby to 

řekl. Paní předkladatelka říkala, zda je to možné a že trvá na tom, aby tam byla zařazena, jen 

šlo o to, aby věta byla správně nadiktována panem vedoucím.  

 Předkladatel to akceptoval, toto je součást původního návrhu.  

 Dále máme větu, která zazněla – o pověření zástupce, která se ale škrtla, bylo to 

nahrazeno původní větou.  

 Toto byl pozměňovací návrh, který zde zazněl, dostali jsme ho, paní Sitár Baboráková 

ho řekla. Řekla, že by to nejraději nahradila tou větou, která byla dávána do každého usnesení. 

O pauze větu přesně specifikoval pan Bulla.  

 Dále je tady druhý pozměňovací návrh, který byl přečten a který se týká bodu 6. 

 Statut výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života se mění tak,  

že v čl. 1) se za větu „Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících negativní dopady 

masového turismu a krátkodobého ubytování na občany MČ Praha 1“ doplňuje středník a 

slova: „to neplatí, došlo-li by tím k poškození či omezení podnikatelských zájmů paní  

Ing. Ivany Tykač a s ní spřízněných subjektů“.  

 

P.  V o t o č e k : 

 S tímto protinávrhem mám problém, protože se týká jiného bodu, který 

neprojednáváme. Není to otázka statutu výboru pro a proti. S tímto návrhem, byť je jistě 

míněn v tom nejlepším, co lze od pana Čižinského očekávat, se nemohu ztotožnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby pokračoval.  

 

P.  B u r e š : 

 Mám tady takový oříšek. Na mikrofon bylo řečeno, že se ukládá radě vyjednat se 

společností Meltex stažení žaloby projednávané spis. zn. 15 C 213/2009 u Obvodního soudu 

pro Prahu 1 a předložit příslušnou dohodu ke schválení zastupitelstvu.  

 Bod III. Ukládá radě vyjednat se společností Meltex závazek společnosti Meltex a s 

ním spřízněných subjektů – zejména společnosti Property Invest Praha, společnosti Empirent 

a společnosti Arta, neposkytovat služby krátkodobého ubytování v prostorách kolaudovaných 

jako byty a předložit příslušnou dohodu ke schválení zastupitelstvu.  

 V písemné podobě mám o dalších 17 bodů víc než tady bylo řečeno.  
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 Pane starosto, má je předkladatel tohoto bodu přečíst, nebo zda ustoupíme v jednacím 

řádu a budeme považovat tento pozměňovací návrh za omylem nevyřčený na mikrofon a mám 

ho tady od pana Čižinského přečíst? 

 

P.  H e j m a : 

 Když to předtím nezaznělo od pana Čižinského, chci se ho zeptat, zda má pocit, že to, 

co předkládá, je v souladu s jednacím řádem?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám, protože jsem ohlašoval, že můj pozměňovací návrh má konstatační část, a 

přečetl jsem pouze část ukládací.  

 

P.  H e j m a : 

 Jednací řád ukládá, že pozměňovací návrh musí být zřetelně nahlas prezentován a 

zároveň písemně doručen. Prezentoval jste zřetelně celý návrh, který chcete hlasovat? Sám 

říkáte, že jen polovinu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Domnívám se, že toto se nevztahuje na diskusi. Další pozměňovací návrhy by se 

nevešly do pětiminutových bodů.  

 

P.  H e j m a : 

 Stačí, když začnete číst váš návrh, ten bychom vám časově neomezili. Nepřečetl jste 

celý návrh nahlas, což není v souladu s jednacím řádem. Předseda Návrhového výboru to 

zhojí za vás. 

 

P.  B u r e š : 

 Budu citoval slova pana zastupitele Čižinského. 

 Zastupitelstvo konstatuje, že 

 1) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, že společnost Meltex s. r. o. nesplnila svou 

povinnost zajištění zápisu údajů do evidence skutečných majitelů podle zákona  

č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 

 2) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informace o tom, kdo je skutečným majitelem této společnosti, 

a to např. výpisy z příslušných kyperských veřejných registrů 

 3) Za společnost Meltex, s. r. o., jednala v minulosti – a to v pozici ekonomického 

vlastníka – paní Ing. Ivana Tykač, manželka miliardáře Pavla Tykače 

 4) Jednatelku společnosti Meltex s. r. o. je paní Olga Chabr Grillová, která je dle 

informací z médií dcerou paní Ing. Ivany Tykač 

 5) Z dostupných informací lze usoudit, že obchodní společnost Meltex patří do 

podnikatelského impéria paní Ing. Ivany Tykač, respektive rodiny Tykačových 

 6) Do podnikatelského impéria paní Ing. Ivany Tykač, resp. rodiny Tykačových, patří 

mimo jiné zřejmě i obchodní společnost Property Invest Praha, s. r. o., sídlem Vlastislavova 

152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 27629627 

 7) Obchodní společnost Property Invest Praha. s. r. o., získala za kontroverzních 

okolností bytovou jednotku v domě v Opletalově 15, ohledně kterého je dle zpráv z médií 

trestně stíhán bývalý starosta MČ Prahy 1 pan Oldřich Oomecký (TOP09) 
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 8) Do podnikatelského impéria paní Ing. Ivany Tykač, respektive rodiny Tykačových, 

patří mimo jiné zřejmě i obchodní společnost Empirent a. s., sídlem Praha 4, Nusle, 

Vlastislavova 152, PSČ 14000, IČO 27416445 

 9) Obchodní společnost Empirent a. s., která dle dostupných informací poměrně 

masivně podniká v oblasti správy bytů používaných/zneužívaných k poskytování služeb 

krátkodobého ubytování 

 10) Do podnikatelského impéria paní Ing. Ivany Tykač, resp. rodiny Tykačových, patří 

mimo jiné zřejmě i obchodní společnost Arta, s. r. o., sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 

120 00 Praha 2, IČO 49549391 

 11) Obchodní společnost Arta s. r. o. vedla s MČ Praha 1 soudní řízení, ve kterém se 

domáhala uhrazení částky 96 mil. Kč 

 12) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, jak zněly smlouvy (případně smlouva), na 

základě kterých byly tyto bytové jednotky (v jakém stádiu rozestavěnosti?) firmě Meltex 

prodány 

 13) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2113, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, jak byla v původní smlouvě o výstavbě 

stanovena cena bytových jednotek 730/19 a 730/20, tedy zejména zda cena byla stanovena v 

závislosti na rozloze těchto jednotek 

 14) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, jak vznikly ony výrazné odchylky skutečných 

rozměrů bytových jednotek č. 730/19 a 730/20 od prohlášení vlastníka, tedy zda vznikly tyto 

odchylky již před smlouvou nebo zda vznikly tyto odchylky až po uzavření smlouvy během 

stavby/dostavby obou jednotek 

 15) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9. vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, jak má vypadat ona nová smlouva o 

výstavbě, o které píše právní zástupkyně firmy Meltex s. r. o. v dopise ze dne 9. 12. 2020 

 16) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, k jakému účelu byly či jsou využívány obě 

předmětné bytové jednotky, zejména zda byly či jsou tyto jednotky využívány ke 

krátkodobému ubytování 

 17) Postrádá v tisku s názvem Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na 

pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, č. BJ2021/2114, který 

předložil MUDr. Jan Votoček, informaci o tom, v jakém stádiu je soudní řízení spol. zn. 15 C 

213/2009 u Obvodního soudu pro Prahu 1, kde společnost Meltex s. r. o. žaluje MČ Praha 1 o 

cca 136 mil. Kč.  

 Body II. a III. jsem už říkal, to jsou ukládací. To jsou jediné, které zastupitel Čižinský 

načetl, zbytek se asi styděl a nechal to na mně.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane předsedo, máme odprezentovány všechny pozměňovací návrhy či 

protinávrhy. Prosím přistoupit k hlasování.  

 Technickou poznámku má pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Myslím, že v tomto selhal Kontrolní výbor, protože by měl důrazně upozorňovat na 

porušování jednacího řádu. Tady jste viděli, proč je v jednacím řádu uvedeno, aby se návrhy 

usnesení říkaly v rámci rozpravy. Teď to bude vypadat tak, že tento návrh nepodpořím a od 

zítřejšího dne budu osočován, že jsem kamarád paní Tykačové. Není možné podporovat návrh 

usnesení, kde je uvedeno slovo „zřejmě“. Jsme na půdě zastupitelstva Prahy 1.  

Všechny prosím, když se bude předkládat nějaké usnesení, aby to mělo nějakou úroveň a 

abychom se nemuseli za předklady stydět. 

 

P. H e j m a : 

 Bereme na vědomí. S technickou se hlásí pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mohl bych se jako předkladatel vyjádřit k tomuto protinávrhu? To jsou věci, které 

postrádá Pavel Čižinský. Myslím, že by zastupitelstvo mělo hlasovat o tom, jestli je postrádá 

také. S tím se neztotožňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude s tím naloženo jako s protinávrhem. Prosím předsedu Návrhového výboru, aby 

nás prováděl jednotlivými protinávrhy, o kterých budeme hlasovat.  

 

P.  B u r e š : 

 První se týká statutu výboru. Prosím promítnout. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 3, proti 7, zdrželo se 7. Distančně: 2 se zdrželi. 

Celkový výsledek: pro 3, proti 7, zdrželo se 9, nehlasovali 5. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím přistoupit k dalšímu. 

 

P.  B u r e š : 

 Dalším pozměňovacím návrhem je ten dlouhý, který má tři body, bod I. má těch 17 

odrážek.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o všech 17 odrážkách. Prezenčně: pro 5, proti 4, zdrželi se 4. 

Distančně: pro 2. Celkový výsledek: pro 7, proti 4, zdrželi se 4. nehlasovalo 8. Tento návrh 

též nebyl přijat. 

 Prosím k dalšímu. 

 

P.  B u r e š : 

 U ostatních návrhů došlo ke stažení a ke ztotožnění. Můžeme nyní hlasovat o 

upraveném původním návrhu. Prezenčně: pro 13, proti 7, zdržel se 1. Distančně: 2 proti. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 9, zdržel se 1, všichni hlasovali. Návrh byl schválen, 

usnesení bylo přijato.  

 

 Dámy a pánové, můžeme přejít k podobnému bodu číslo 

7, tisk 2116 

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, 

Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1  

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

 Tento materiál se týká obdobné věci. Týká se toho, že tam jsou opět prostory ve 

vlastnictví společnosti Meltex, ale jinak je to celkem úplně jiné. Tento materiál byl 

projednáván již v r. 2017, kdy přítelkyně paní Tykačová paní Ing. Tomíčková, která se teď 

velmi lísá do přízně Pavla Čižinského v tušení, že pokud se stane novým starostou, vezme ji 

zase zpátky, když ji předtím slavnostně vyhodil. Vzhledem k tomu, že paní Ing. Tomíčková 

jezdila s paní Tykačovou na dovolenou a do Paříže na nákupy, snažila se jí vyhovět takovým 

způsobem, že navrhované usnesení zamítlo zastupitelstvo hl. m. Prahy jako naprosto 

nepatřičné. 

 Nyní po dlouhé době se dostává záležitost zpátky. Máme tam změnu prohlášení 

vlastníka v tom, že se tam proti původnímu stavu, kdy Meltex půdy kupoval, započítává i 

poměr na pozemku, který tam tehdy nebyl. 

 K tomuto materiálu jsem dostal od pana zastupitele Čižinského celostránkový přípis, 

který obsahuje spoustu věcí, které jsme zde už probrali. Vyjádřil bych se jen k bodu g), který 

píše, jaké je stanovisko SVJ k této záležitosti.  

 Stanovisko SVJ k této záležitosti je takové, že tam SVJ ustaveno nebylo, protože 

dosud neproběhla privatizace a jsou tam jen dva vlastníci – městská část a společnost Meltex.  

 Prosím pana Mgr. Bullu, aby rozvinul mé stručné úvodní slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pana magistře, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Navázal bych na slova pana doktora. V minulosti v r. 2017 zastupitelstvo schválilo 

změnu prohlášení vlastníka a současně prodej dvorního pozemku. Je rozdělen na dvě parcelní 

čísla. Je to historicky, protože tam dřív byla nějaká stavba, která v mezidobí byla již dávno 

zbourána. Proto jsou pozemky s podlomením 2 a 3. 

 Částky najdete v důvodové zprávě na str. 2, ve spodní části jsou zvýrazněné.  

 V rámci zákonného postupu, kdy městská část po uzavření smlouvy o výstavbě a 

změny prohlášení vlastníka včetně jeho úplného znění, požádala Magistrát hl. m. Prahy o 

souhlas se správností návrhu na vklad, ten to odmítl podat. V rámci dotazů bylo sděleno, že v 

usnesení má být lépe odůvodněna odchylka od ceny v čase a místě obvyklé. Byl k tomu 

připraven návrh usnesení, který ale nebyl již projednán. Proto je obnovení jednání v této věci. 

Chceme uvést do souladu právní stav na katastru se stavem faktickým a vypořádat otázku 

dvora, který určitým způsobem městskou část zatěžuje, protože je odpovědna za jeho údržbu, 

provoz, odpovídá za případné úrazy atd. Je užíván vlastníky, protože je to jediný přístup do 

domu. Proto bylo obnoveno jednání.  

 Výsledek jednání je, že je předkládán ke schválení prodej odpovídajících podílů. Na 

pozemcích 66/2 a 66/3 naleznete jiný podíl, což je budoucí, protože společnost to kupuje v 

plné výši, zatímco u pozemku pod domem 66/1 dokupuje pouze spoluvlastnický podíl.  

 Odchylku od ceny v čase a v místě obvyklé stanovené znaleckým posudkem naleznete 

v příloze č. 3 důvodové zprávy. Odchylka je způsobena tím, že pozemky budou zatíženy 

věcným břemenem průchodu, průjezdu, vedením inženýrských sítí a přístupem k jejich údržbě 

a správě. Městská část má ještě za tímto domem v Jindřišské 18 dům bez čísla popisného na 

samostatném pozemku a je třeba do budoucna zajistit přístup. Hodnota věcného břemene byla 

započtena vůči ceně pozemků 1, 2 a 3.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Mám tři dotazy. Jednak jsem se chtěl zeptat, co by to znamenalo, když by nedošlo k 

odprodeji? 

  

 Budu se opakovat, když řeknu, že nesouhlasím, abychom se řídili znaleckým 

posudkem, který nám předkládá protistrana, která požaduje prodej. 

 Dívám se do znaleckého posudku a chci se zeptat. Je tam cena 26 mil. Kč. V návrhu 

usnesení jsou částky rapidně sníženy. Bylo nám řečeno, že se to odvíjí od věcných břemen 

chůze, jízdy apod.. Kdo stanovil ten rozdíl? Ve znaleckém posudku to nevidím. Kdo najednou 

říká, že to má takovou šílenou hodnotu?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bullu o reakci. 

 

P.  B u l l a : 

 Co by se stalo? Městská část tam přeměřila jednotky, zpřesnila měření u některých 

našich jednotek. To je první věc. Dále tam zřídila novou jednotku v suterénu, serverovnu. 

Část jednotky převádí do společných prostor jako kočárkárnu. Spoluvlastník tam určitou 

formou, kterou měl odsouhlasenou, upravil dispozice, rozšířil jednotku, došlo tam k využití 

půdního prostoru nástavbou a došlo k rozšíření podlahové plochy. Jednu z jednotek rozdělil 

na tři, jednu ponechal.  

 To jsou věci, které je třeba nějakým způsobem zohlednit. Vyplývá to i z povinnosti.  

V případě, že by tam již bylo společenství, statutární orgán je odpovědný za to, aby prohlášení 

vlastníka odpovídalo tomu, co je uvedeno v katastru a jeho úplnému znění. 

 Druhý dotaz se týkal znaleckého posudku, že tam jsou ceny rapidně sníženy. To jsou 

ceny za spoluvlastnický podíl. Těch 26 milionů, které jsou ve znaleckém posudku, to je cena 

za všechny tři pozemky. Nepřevádíme sto procent. Kdybychom převáděli sto procent, bylo by 

to těch 26,5 mil. Cena pozemku je 30 mil., je to dole na str. 3 posudku. V § 2 naleznete cenu 

jednotlivých pozemků, 25 mil. za pozemek s podlomením 1, 4,5 mil. za podlomení 2 a necelý 

milion za podlomení 3. Dohromady je to 30,5 mil. Tato částka je na další stránce snížena o 

hodnotu věcného břemene započteného vůči těmto pozemkům ve výši 4 mil.  

 Dostáváme se na částku 26,5 mil. za tyto tři pozemky a z nich odpovídající podíly, 

které převádíme jednoduchým matematickým výpočtem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Na úvod mám jeden dotaz. Pořád se v tom nedokáži zorientovat. Tisk má název, že 

bereme na vědomí změnu velikosti podlahových ploch, teď jsme tady řešili nějaké pozemky. 

Nevím, jak to s tím souvisí, jestli to souvisí s podlahovou plochou bytů. 

 Pak tam došlo k nějakému navýšení. Dovídáme se aspoň nějakou cenu, i když nevím, 

jak byla stanovena. Je mi lito, že jsme se nestihli pobavit v minulém bodu, že skončila 

diskuse, když pan Caban si zahrál na obhájce firmy Meltex s křížovým výslechem pana Bully, 

aby ho donutil říct, jak to bude pro nás výhodné, když bude navýšení do fondu oprav atd., což 

bylo velmi zavádějící. Ve finále to bylo dobré, protože z pana Votočka vypadlo něco ve 

smyslu, že firma snad doplácí rozdíl v cenách, které byly v r. 2006. Možná jsem to špatně 

pochopil, přišlo by mi to až do nebe volající. 
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 Celý bod mi připadá strašně zmatečný, vůbec se v tom nedá vyznat. Obávám se, že to 

bude stejný šlendrián jako v bodu předchozím. Prosím, aby mi toto bylo vysvětleno, co je 

pozemek, co jsou nebytové prostory, jak došlo k navýšení – celé kolečko, jako jsme měli v 

minulém bodu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 Pan Bulla se připravuje na odpověď, chtěl jsem využít čas a dal jsem slovo panu 

Čižinskému. 

 Pane Bullo, jste připraven reagovat na pana Nazarského? 

 (P. Bulla: Pokusím se.) 

 Omlouvám se panu kol. Čižinskému. Uděluji slovo panu Mgr. Bullovi, aby odpověděl. 

 

P.  B u l l a : 

 Když si nalistujete důvodovou zprávu, má dvě části. První část je polovina první 

stránky a týká se aktuálního řešení. Nejedná se o novou záležitost, bylo to zastupitelstvem 

schváleno v r. 2017, a z důvodů, o nichž jsem již hovořil, nedošlo k realizaci a zavkladování 

smlouvy o výstavbě a o realizaci dalších věcí. Je tam přiložena kompletní důvodová zpráva z 

r. 2017, usnesení zastupitelstva z 12. září 2017. Je tam popsáno, jak naše nebytová jednotka č. 

105, její část situována v zadní části domu v 1. nadzemním podlaží, je převáděna do 

společných prostor domu, část jednotky zůstává pouze ve 2. nadzemním podlaží v přední části 

domu. Její výměra se snížila o 33,8 m a bude tam budoucí kočárkárna SVJ.  

 Dále tam dochází k rekolaudaci bývalé zubní ordinace č. 106 na jednotku 23 – 

jednotka městské části. 

 Dále tam dochází k vymezení nové jednotky 107, což je serverovna v suterénu. 

 Dále tam jsou jednotky společnosti Meltex, které v rámci vnitřních stavebních úprav 

nezabírají žádným způsobem chodbu. Dojde k tomu, že místo galerie jsou tam místnosti. 

Protože galerie a patra, které tam byly v rámci původního projektu, jsou poměrně značně 

veliké, dochází k tomu, že tam vzniknou dvě nové bytové jednotky – jednotka 938/3 a 938/2. 

 Tolik ke změnám bere na vědomí.  

 Schvaluje prodej podílů na pozemcích, a to následovně. S každou jednotkou je 

neoddělitelně spjat spoluvlastnický podíl, který má nějakou hodnotu. Hodnota byla stanovena 

znaleckým posudkem. Výše byla vypočtena velikostí stávající jednotky a součtu jednotek 

budoucích. V tomto případě výsledky výpočtů máte v bodu 2, kde se to schvaluje. Je tam 

doplněno, aby bylo dáno zákonu zadost, že výše stanovené kupní ceny zohledňuje zatížení 

všech uvedených pozemků věcným břemenem chůze, jízdy, vedením inženýrských sítí atd. 

To je důvod, proč dochází ke snížení ceny, protože pozemky budou zatíženy věcným 

břemenem a nemají takovou hodnotu. Hodnotu pozemku devalvuje, když je něčím zatížen.  

 Bod 3 a 4 schvaluje v rámci stávajícího spoluvlastnického podílu změnu prohlášení 

vlastníka do podoby, jak je uvedeno v bodu 4. 

 V bodu 5 ukládá zajistit zpracování a podepsání změny prohlášení vlastníka v souladu 

s tímto usnesením.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Tento tisk je podobný tomu předchozímu, je možná ještě o něco horší, protože se zde 

nejedná pouze o záměr právního úkonu, ale o úkon samotný. Tento nepřehledný text zprávy, 

kterému můžeme nebo nemusíme věřit, znalecký posudek na cenu obvyklou a výpis z katastru 

– toto už na zastupitelstvo nepůjde, bude to finální.  

 Tím se dostávám k otázce, jakou logiku má tady politika koalice ohledně toho, kdo 

dělá záměry. Rada, nebo zastupitelstvo? Je dobrým zvykem, že o záměrech rozhoduje 

zastupitelstvo – to jsem si myslel. Teď se na zastupitelstvu množí případy, kdy záměr prošel 

pouze radou a zastupitelstvo to vidí pouze jednou, což je politicky i právně rizikovější.  

 Už nevycházíme ze záměrů r. 2017, které Magistrátem neprošly, teď vycházíme ze 

záměru, který byl schválen letos. Zeptal bych se asi pana Bully – pan Votoček mi nic neřekne 

-  jaká je zde logika? Co jde na radu a co na zastupitelstvo?  Logika tam možná není, když si 

uvědomím, že nedávno prošel radou záměr na prodej zahrady na Baště sv. Tomáše, který na 

zastupitelstvu neprošel, protože Karel Grabein Procházka si odskočil. Nepřipadá mi správné, 

aby tak, jak se koalice vyspí, tak jestli to dá na radu, nebo s tím bude obtěžovat zastupitelstvo. 

 Druhý problém je už u záměru, ale i zde považuji do jisté míry matoucí název. 

Přečteme si změnu prohlášení vlastníka, a následně se schvalují prodeje byť ideálních podílů 

na pozemcích. Myslím, že to zcela neodpovídá. Myslím, že i pro přehlednost je vhodnější 

zvýraznit, že se jedná o nějaký převod nemovitého majetku.  

 Důvodová zpráva vychází z r. 2017. Když si přečtu její text, rada již dvakrát 

projednávala změnu prohlášení vlastníka, předchozí dvě usnesení rady se tímto usnesením 

ruší, neboť došlo ke změnám ve velikosti spoluvlastnických podílů. Vypadá to, že rada 

jednala třikrát, pořád se jednotky měnily a nestačila vývoj zachycovat.  

 Pak je tady psáno o přislučování společných prostor. 

 Opět tady máme galerie. Nevzniklo pouze rozšíření podlahové plochy té původní 

bytové jednotky, ale vznikla nová bytové jednotka. Zeptal bych se, zda toto je možné dělat 

bez souhlasu spoluvlastníků? Když mám dost vysoký strop, tak si místo jedné jednotky 

udělám dvě jednotky nad sebou – toto je legální?  Pokud ne, tak byl zde nějaký souhlas? Je to 

velice podivné.  

 Musím konstatovat, že zde postrádám původní smlouvy, abychom to mohli porovnat, 

informace o tom, k čemu jsou jednotky využívány, zda tam je provozováno AIRBNB nebo 

není, postrádám úvahy o tom, jestli těchto jednotek se týká soud, který firma Meltex vede 

proti nám atd. 

 Opět si dovolím dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, a to do doby, než 

budou zastupitelům předloženy ty informace, které postrádám nejen u předchozího tisku, ale i 

u tohoto.  

 Prosím hlasovat o přerušení. 

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme vypořádat procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto tisku. Prosím 

hlasovat. Prezenčně: Pro 8, proti 0, zdrželo se 6. Distančně: pro 2. Celkem: pro 10, proti 0, 

zdrželo se 6, nehlasovalo 7. Návrh nebyl přijat, pokračujeme dále v rozpravě.  

 Další přihlášený je pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Šokovalo mě to, co teď říkal kolega Čižinský. Pane starosto a rado, to byste nám měli 

vysvětlit. Záměr, který neprojde zastupitelstvem, protočíte znovu radou a schválíte si ho. Proč 

nám to tady předkládáte? Je to výsměch zastupitelstvu. Chci odpovědi v této věci. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. Radou může projít jakýkoli návrh v případě, že se 

změní skutečnosti nebo bylo něco doplněno. I když rada uzná, aby byl předklad znovu 

projednán, má na to právo a zastupitelstvo má právo opět to nepřijmout.  

 Prosím předkladatele, aby reagoval na tuto poznámku pana zastupitele Kučery. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím si, že rada může vyhlásit záměr i bez zastupitelstva. Na zastupitelstvu je, aby 

se se záměrem vypořádalo a rozhodlo o konečném znění.  

 Panu Čižinskému bych dokreslil otázky paní Tykačové a paní Tomíčkové. V případě 

rekonstrukce tohoto bytu si památkáři stanovili striktní požadavek, aby byly zachovány 

historické dveře, které vedly do bytové jednotky, kterou vlastnil Meltex. Litera zákona byla 

zachována, ve sklepě kromě serverové místnosti najdete i vysazené historické dveře v 

ochranném zájmu, takže byly zachovány.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem požádat o přerušení projednávání tisku. Od 16.30 hod. je na řadě tisk, 

který jsem předložila. Je možné mít do té doby pauzu?  

 

P.  H e j m a : 

 Nejedná se o návrh na přerušení tisku, ale o vyhlášení přestávky na jednání klubů v 

délce 6 minut. Vyhovuji tomuto požadavku, vyhlašuji 6minutovou přestávku pro jednání 

klubů.  

(Jednání klubů)  

 Budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Před otevřením bodu č. 15, který byl 

zařazen na pevný čas 16.30 hod., požádal mě o slovo předkladatel projednávaného tisku pan 

dr. Votoček.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod stahuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dochází k přerušení projednávaní bodu. Těžko jde stáhnout bod, který máme v 

programu a který rozjednáme. Nedomnívám se, že to lze nazvat stažením, ale přerušením 

projednávání.  

 

P.  V o t o č e k : 

 V tuto chvíli projednávání tohoto bodu končí. 

 

P.  H e j m a : 

 Přerušení projednávání znamená, že bude s novým materiálem tisk zařazen na 

program jednání včetně poučení se z připomínek, které tady byly.  
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 Dámy a pánové, pojďme přistoupit k otevření bodu číslo 

15, tisk 2133 

přístupnost bezbariérových toalet  

 Byl stanoven na pevný čas 16.30 hod. Prosím předkladatelku zastupitelku Amálku 

Počarovskou, aby se ujala předkladu. 

 Technickou poznámku má pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vyjádřím se k přerušení nebo stažení bodu. Měl jsem přerušený bod Mateřskou školu 

Revoluční – vzniklá škoda. Domníval jsem se, že tím, že jsem přerušil bod, bude v něm 

pokračováno. Prosím, abyste si to jako předkladatelé bodů ujasnili. Teď mi to připadá velmi 

nespravedlivé. Pan dr. Votoček oznámí, že stahuje, a potom se to přeruší. Je to nefér.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to stejný případ, protože bod musí být znovu zařazen na program, znovu 

vypracován. Je to jako by byl nově předložen. Je to stejný případ jako u vás, pane kolego.  

Z pozice opozice si to musíte zařadit na program jednání, zpracovat předklad, zařadit na 

program jednání a zastupitelstvo může v rámci projednávání programu o vašem tisku 

hlasovat, zda bude projednán, nebo nikoli. Jste ve stejné pozici jako pan radní Votoček.  

 Prosím Amálku Počarovskou, aby se ujala předkladu. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předkládám bod, který se jmenuje Přístupnost bezbariérových toalet. Reaguji tím na 

několik interpelací, které jsme jako zastupitelé za posledních 3/4 roku slyšeli. V jednom bodu 

se konstatuje, že bychom měli vyvinout maximální úsilí s cílem navýšit množství 

bezbariérových toalet. 

 Nevím, zda znáte projekt euroklíč. Je tady pan Hříbek z Národní rady osob se 

zdravotním postižením. Poprosím ho, aby zastupitelům projekt ozřejmil, pokud jste se s ním 

nesetkali. 

 Především se ukládá předložit ucelený seznam toalet, které v majetku nebo ve správě 

města máme. Žádala jsem na odboru, aby mi takový seznam dali, ale není kompletní. Protože 

se interpelace neustále vracejí, neustále se odpovídá a jede se po konkrétní toaletě, přišlo mi 

dobré, abychom se měli od čeho odpíchnout, kdyby potom místostarosta nebo starosta měli k 

tomu nějakou koncepci. Seznam potom předložit zastupitelstvu. 

 V neposlední řadě materiál ukládá instalovat eurozámek v toaletách, které můžeme 

ovlivnit. 

 Chtěla bych poprosit pana místostarostu Burgra, o kterém vím, že v této oblasti 

některé kroky činí, než začnou ostatní mluvit, abychom mluvili na základě něčeho, co už 

městská část dělá. Potom bych předala slovo panu Hříbkovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Eviduji přihlášku od pana Hříbka. Otevírám rozpravu. Uděluji slovo panu radnímu 

Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 S panem 1. místostarostou budeme mít oba co k tomu dodat, protože každý ve své 

kompetenci toto řešíme. Za životní prostředí jsem např. odpovídal na interpelaci úplným 

seznamem toalet, které jsou Františkánská zahrada, sportoviště Lannova, Vojanovy sady, 

Střelecký ostrov, hřiště Vrchlického sady, park Kampa, kde jsme uvedli, že všechny mají 
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bezbariérový přístup, ale nesplňují v plné míře vnitřní parametry pro uznání bezbariérovosti. 

Víme, jaké jsou normy. Při budoucích rekonstrukcích se počítá s nějakou změnou. 

 Potom jsme jmenovali i veřejné toalety Pohořelec, Malostranské nám. a Uhelný trh. 

Uhelný trh není bezbariérový, protože je v podzemí. 

 Nečekáme na nějaký bod na zastupitelstvo, protože je potřeba to udělat. Již jsme 

jednali se třemi společnostmi. Mám před sebou zákres toho, jak jsme mohli realizovat 

instalaci toalet se správnou vnitřní velikostí, aby byly plnohodnotné, bezbariérové i uvnitř, 

nejen bezbariérové přístupné. Jeden typ je vestavěný, jeden samostatně stojící. Vestavěný je 

jako je vestavěný bankomat, tak z části výlohy se stane vstup do toalety, bude to odděleně od 

nebytového prostoru. Máme již technické požadavky, tři varianty čela, protože tam se k tomu 

vyjadřují památkáři, aby odpovídala pravidlům, která jsou pro partery.  

 V jiných městských částech a v jakémkoli jiném městě je všechno výrazně snazší.. 

Když jsme chtěli hotové italské výrobky, památkáři kroutili hlavou, pak jsme přišli na to, že 

Italové mají jinou normu, u nás by to o několik centimetrů nesplňovala bezbariérovost. Teď je 

to postaveno na francouzském základu, kde jsou podobné normy. 

 Samostatně stojící jsou ty, které jsme už chtěli v r. 2019 instalovat. Zasekla se 

realizace přípojek, první měla být na Alšově nábřeží a dosud není hotová. Měly být od 

německé firmy Sanifair. Jsou na každé benzínové pumpě v Německu. Je to celé nerezové, 

samočistící a bezbariérové. Bylo to připraveno bezplatně, abychom pilotní projekt vyzkoušeli. 

 Co se týká euroklíče, přiznám se, že jsem chtěl hned nějaký koupit. Za klíč, který stojí 

30 Kč dávat 400 Kč, a představoval jsem si, že koupíme 10 vložek a dáme je na správná 

místa. Nenašel jsem tolik času, abych se probojoval tím, že se vytvořil nějaký projekt, který 

chce za zámky nějaké peníze. Už jsem přemýšlel, že si je nechám poslat z Anglie. Prošel jsem 

všechny stránky, jak si mohu za 400 Kč koupit klíč, když splním požadavky. U zámků jsou 

odkazy, že se mám bavit o ceně.  

 Pokračujeme v tom podstatném. Klíče asi vyřešíme. Dostaneme tady radu, internet 

zklamal, tam je všechno kromě toho, kde si můžete objednat zámek příslušné velikosti.  

 Máme připravený projekt pro předložení památkářům, a to jak vestavěnou, tak 

samostatně stojící toaletu, která odpovídá. Pan radní řekne, co se udělalo pro kulturní a 

společenské akce, tam už se to realizuje. Pro samostatně stojící máme připravené tři typy, 

jedny bychom si kupovali v soutěži, u jedněch bychom nemuseli investovat peníze. Invalidé 

by to měli zdarma. 

 Posouváme se v tom, je to spousta práce, každý měsíc jsme o kousek dál. Budou nás 

čekat památkáři, nebude to jednoduché, nelíbí se jim to. Nelíbí se jim ani to, že u nebytovky 

to vsuneme do kusu výlohy. Boj budeme muset svést všichni společně, protože stanovisko u 

historického centra je apriori negativní. 

 Ke stávajícím. Jakmile přijde na řadu nějaká údržba, je požadavek, aby byly 

upravovány bezbariérově nejen příjezdem, ale i vnitřním prostorem, což ve většině případů 

znamená územní a stavební řízení a trochu se to natahuje. Proto bych raději umisťoval nové. 

Když si historicky vzpomenu, že jsme umístili koše, které památkáři nakonec prohráli 

rozhodnutím Ministerstva kultury, tak toto je stejně umisťovaný mobiliář pro zajištění potřeb 

obyvatel a památkáři by do toho neměli vůbec mluvit.  

 

P.  H e j m a : 

 Reaguje předkladatelka. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Diskuse je vedena v několika liniích. Začnu tím nejkonkrétnějším, což je realizace 

euroklíče. Předám slovo panu Hříbkovi, teď jen zopakuji, co je v důvodové zprávě.  
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Náklady na osazení eurozámky a zapojení do projektu spadá pod Národní radu 

zdravotně postižených, takže stačilo kontaktovat je. 

 Požádala bych pana Hříbka, aby k tomu mohl vystoupit. 

 

P.  H e j m a : 

 Panu Hříbkovi udělím slovo po panu místostarostovi, který ještě doplní pana radního 

Bureše.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 To byla první věc, ve které jsem chtěla reagovat na pana Bureše. 

 Co se týká druhé věci, jsou to bezbariérové přístupy a bezbariérové toalety na místech, 

které jsou uvedeny v příloze. Vítám to a bylo by super, aby městská část měla nějaký 

harmonogram. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Jízlivě jsem rád, že kolega Bureš má ve své gesci to nejhorší, co v tom je. 

Problematika handicapovaných není jen o toaletách, život je mnohem složitější. Měli bychom 

požádat, aby nějaký referent na Národním památkovém úřadu byl handicapován, možná by k 

tomu měli jiný přístup. Situace je všeobecně tristní, nejen pro handicapované. Zažil jsem v 

létě horké chvilky na Staroměstském náměstí, a to jsem relativně pohyblivý člověk. Kdybych 

nevěděl, že na Staroměstské radnici jsou schovány toalety, dnes bych ležel v Týnském 

chrámu vedle hrobu Tycho de Brahe – podle pověsti, jak skončil. 

 Chci doplnil informaci. Handicapovaní, kteří spolupracují s městskou částí, jsou v 

kontaktu se sociálními pracovníky, protože je třeba řešit třeba administrativní vztahy se 

státem apod. 

 Začali jsme spolupracovat se sportovním klubem vozíčkářů. Jsem rád, když to bude 

mít také nějaký vnější prvek, nejen pomoci těmto aktivitám, ale i ve spolupráci v oblasti 

kulturní. 

 Další věc je, což už tady zaznělo, že v nových dotačních podmínkách pro příští rok je 

podmínka, že u akcí, které budou mít finanční spoluúčast v jakékoli formě od městské části a 

budou přesahovat 200 lidí, pořadatel bude muset zaručit bezbariérové toalety, buď pojízdnou 

toaletou, nebo v místě.  

 Je to všeobecný problém. Diskusi tady otevřela myslím paní Homolová, se kterou 

mám schůzku příští týden. Se sociální pracovnicí bych chtěl vytvořit tým, aby se to řešilo 

nejen z pozice úředníků, ale i lidí, kteří jsou postiženi. Věřím, že ukázkou, jak by to mohlo 

fungovat, by mohly být naše toalety na Úřadu městské části. Tam bychom se mohli předvést 

poměrně rychle. 

 To, o čem mluvil kolega Bureš, je problém na delší trať.  

 

P. H e j m a : 

 Děkuji. Prosím, aby se dostavil ke stolku s mikrofonem pan Mgr. Pavel Hříbek. 

Předpokládám, že zde nebude vystupovat jako občan, ale jako osoba angažovaná v rámci 

Národní rady osob se zdravotním postižením.  

 Prosím pana Mgr. Hříbka, aby se ujal slova. 
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P.  H ř í b e k : 

 Dámy a pánové, velmi se omlouvám, zda došlo k nějakému šumu ve smyslu projektu 

euroklíč. Na webovkách rádi napravíme jakékoli výstupy.  

 Co se týká objektů ve správě státu, krajů a obcí, eurozámek a euroklíč pro objekty je 

ve správě státu krajů a obcí zcela zdarma. Můžeme si vyměnit s panem Burešem kontakty, 

není to problém.  

 Princip je zbytečné vysvětlovat, funguje především v německy mluvících zemích a v 

Itálii. Vytvořila se síť v rámci komunikace pro lidi se zdravotním postižením. Průvodce 

vychází jednak v tištěné verzi, ale zároveň Ostravská univerzita vypracovala aplikaci pro 

chytré telefony, tzv. euroklíčenku, takže lidé mohou být dovedeni podle GPS až k toaletě 

osazené eurozámkem. 

 Co se týká komunikace s Národním památkovým ústavem, s ním Národní rada osob se 

zdravotním postižením ČR komunikuje velmi úzce. Bude-li z vaší strany zájem, máme i v 

Praze svého koordinátora a k Národnímu památkovému ústavu máme velmi úzké vztahy. Oni 

nás upozorňovali, že je nedostatek bezbariérových toalet ve vnitřní Praze. Tam můžeme 

společnými silami pokračovat.  

 Tolik úvodem. Případné dotazy rád zodpovím. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane magistře, za vaše slova. Další do rozpravy paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Jestli jsem rozuměla správně, toalety, které mají euroklíč, se dají odemykat i 

klasickým způsobem, pokud někdo nemá euroklíč.  

 Dále bych chtěla apelovat na to, aby postižení chodili na kontrolní dny, aby se s nimi 

konzultovala dokumentace atd. V Brně už to mají, věnuje se tomu poradní sbor. Myslím, že to 

má v gesci KDU. Je to na úrovni celého města, ale systematický přístup ke kontrolním dnům 

mi dává velký smysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatelka chce reagovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ozřejmím zamykání s euroklíčem. Předklad není myšlen tak, že na všechny toalety se 

dá zámek tak, aby byly uzavřené. Je myšlen tak, že tam, kde je momentálně zámek, který je 

zavřený, dá se euroklíč, aby si ho ti, kteří ho mají, mohli otevřít, aniž by museli někde žádat o 

klíč. Na poliklinice v Palackého je v okénku paní, která má otevírací dobu myslím do 17 hod. 

Když přijdete mimo tuto dobu, na toaletu se už nedostanete. Jde o to, aby si lidé, kteří mají 

potřebu a nemohou jít jinam, což je případ vozíčkářů nebo často matek s dětmi, mohli otevřít.  

 Kdo má nárok na euroklíč? Nejsou to jen lidé na vozíčku, ale lidé s crohnovou nemocí 

a rodiče s malými dětmi, které potřebují přebalit. Ti to mají na základě výpůjčky do doby, 

pokud jsou děti malé. Je to vyjmenováno, koho se to týká. 

 Nevytváří to bariéru, naopak to odbourává bariéru pro lidi, kteří vlastní euroklíč. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Myslím, že toto všichni chápou, že euroklíč se dává tam, kde je přístupná toaleta, která 

se třeba v 18 hodin zavírá a osazuje se zámkem. Zbývající čas je přístupná, ale omezenému 

počtu lidí. Kdyby se nechaly otevřené, do rána tam nenajdete ani toaletu.  

 Zaznělo tady správně, že problematika handicapovaných není jen o záchodech. 

Myslím si, že každý podporuje tuto oblast jak může. Jsem ve spojení s projektem, kde jsou 

postižení svalovou dystrofií, kdy většinou všichni končí na vozíku a dožijí těch několik 

zbývajících let na vozíku. Každý se snaží nějak pomáhat. 

 Ve finále bych se podíval na usnesení, abychom ho doladili tak, aby bylo smysluplné. 

Můžeme ho ale takto přijmout, nebo ho upravit do reality. S paní kolegyní se domluvím.  

 K bezbariérovosti, jak říkala paní Talacková. Podívejte se na Truhlářskou. Tam paní 

místostarostka nepotřebovala jednání, protože pravidla existují. V projektech se s tím počítá 

tam, kde je to možné. Truhlářská je kompletně bezbariérová, nejen toalety, ale celý dům. 

Někde to jde, někde to v centru nejde. Nemáme novou výstavbu, máme většinou úpravu 

historických objektů, ale snažíme se. 

 Důležité je asi to, že to není jen o jednání na zastupitelstvu. Jsou to hodinová jednání o 

tom, co potřebujeme, následně o promítnutí do rozpočtu nebo žádosti o dotace. Jeden 

bezbariérový malý záchod bude stát milion korun. Peníze budeme muset někde promítnout.  

 Zakresleno je Alšovo nábřeží, do budoucna v Havelské – místo té nepřístupné 

ohyzdnosti. Nejde jen o handicapované, ale jde o to, aby člověk s potřebou na ně narazil a ne 

aby je hledal, aby běhal někam do zadního traktu nebo do podzemí. Když záchody nejsou „na 

ráně“, většina si chodí ulevovat jinam. Potom vypadají zákoutí tak, jak vypadají.  

 Mnohokrát jsme se o tom bavili s kol. Cabanem, že se problematika řeší. Jednáme s 

firmami. Snažíme se, aby nám poskytly projekty za nějakou zvýhodněnou cenu. Říkám, že 

Praha 1 je reklamou pro všechny, co se umístí na Praze 1, to udělá výrobcům reklamu – aby 

se snažili.  

 Věřím, že po Novém roce minimálně jako ukázku jednu vestavěnou - říkám tomu 

velký bankomat, dá se tam jen o něco větší záchod, a jednu samostatně stojící. Toalety se 

budou ještě do konce roku dávat do Vrchlického sadu, abychom je hl. městu Praze odevzdali 

kompletně vybavené. 

 Je hezké, že je tady tento tisk, ale věřte, že to řešíme bez tisku a pokračujeme dál. Není 

to o tom, že teď po tisku začne někdo něco dělat, ale hodiny práce jsou na tom už odvedeny. 

Věnuje se tomu pan místostarosta, já, Michal Caban se na to dívá z pohledu veřejného 

prostoru, práce probíhá. Nepovažovali jsme za nutné říkat, že jednáme, ještě se nám 

nepodařilo umluvit památkáře, snížit cenu z 1,5 mil. na 600 tisíc, které bychom chtěli atd. 

 Jsem rád, že se tady vidíme, že si eurozámek vysvětlíme, protože jsme se dostali jen 

na to: napište firmě Echo, ona vám řekne, co to stojí. To se mi nechtělo. Chtěl jsem vědět, 

kolik to stojí, jaké jsou typy, z čeho si mohu vybrat. 

 Jsem rád, že jste pána přivedla a že si řekneme aspoň tuto věc, na které jsme se 

zasekli. Přemýšlel jsem už o kódu, který by to vyřešil, ale to by za dva dny znal každý a byli 

bychom v problému.  

 

P.  H e j m a : 

 Reaguje ještě předkladatelka.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Rozpočtový dopad podle konkrétních usnesení není téměř žádný, protože osazení 

nemá jít na naše náklady. To, že jsou toalety tak drahé, bude v návrhu rozpočtu, doufám, že se 

tam budou promítat takové úpravy.  
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Myslím si, že je skvělé, že tady dnes zaznělo a že víme, že Národní rada zdravotně 

postižených má kontakt na památkáře a dokáže ve vyjednávání pomoci tak, aby se odbouraly 

problémy, o kterých jste hovořil.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl bych vyjádřit podporu tomuto bodu. Myslím, že ho Amálka Počarovská hezky, 

jednoduše a pro mne srozumitelně sepsala. Rád slyším synergické reakce od pana radního 

Burgra a od pana Bureše. Pokud se mne týká, držím tomu palce, aby se z toho něco hezkého 

stalo a aby se handicapovaným lépe po Praze 1 pohybovalo.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

P.  V o t o č e k : 

 Materiál chápu velmi pozitivně, ale mám obavu, aby tady nedošlo k nějaké 

diskriminaci, aby nedošlo k tomu, že na záchod může jen ten, kdo má evropské povolení.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to pouze parafráze. Prosím paní zastupitelku Talackovou.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Zareaguji na pana Bureše. Pravidla jsou, ale je důležité, aby handicapovaní lidé byli 

fyzicky přítomni na kontrolních dnech atd. Jinak se může něco ztrácet při implementaci 

pravidel, což se už stalo mnohokrát.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem původně navrhovat, abychom částečně upravili usnesení. Ukládá se 

vyvinout, ale už dávno vyvíjíme. Vypadá to, že jsme dosud byli úplní pitomci a že jsme nic 

nedělali.  

 Bod 2) je v pohodě. 

 Bod 3). Ucelený seznam jsem dával i v usneseních, dokonce visí na webu.  

 Bod 4) ukládá předložit seznam toalet, které lze osadit. 

 V bodu 5) je osadit minimálně 5. Je to obráceně, když budou všechny, tak to budou 

všechny, ale jestliže záchod bude uvnitř budovy, která se zamyká, nemá cenu tam dávat 

zámek, protože by to bylo zbytečné. K číslu 5: všichni víme, že když se to povede, dáme je 

tam, kde to půjde. Mávám ale nad tím rukou, budeme těmi, kteří se tomu dosud nevěnovali a 

díky Amálce jsme tento svět objevili. Nechte to tak, jak to je.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se ještě předkladatelka. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vidím, že se úsilí vyvíjí, jde jen o to ho popohnat a doplnit o to, že tady existuje 

euroklíč a Národní rada osob se zdravotním postižením. 
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 Upravme bod 1), že konstatuje, že je třeba nadále vyvíjet maximálně možné úsilí. 

Myslím si, že to odráží situaci. 

 Počet pět je s termínem do konce ledna.  

 Budu ráda, když seznam znovu bude na ctrl.c. V mých interpelacích nebyl kompletní, 

takto ho budeme mít všichni před očima.  

 V návaznosti na to, co tady zaznělo od místostarosty i od pana radního Bureše, aby v 

bodu 1) bylo, že konstatuje, že je třeba nadále vyvíjet maximálně možné úsilí.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Chtěl jsem k tomu jen dodat, že jsme se o tom s předkladatelkou 

Amálkou Počarovskou bavili o přestávce pro jednání klubů, byla o tom informována, že 

bychom požadovali takovouto úpravu. Slovíčko „nadále“ to všechno vyřeší. 

 Děkuji za předklad a chtěl bych v tomto směru obrátit pozornost pana kolegy Pavla 

Čižinského, že je to skvělý opoziční tisk, který prošel projednáním konsensuálně a spojil 

koalici a opozici ke spolupráci na dobré věci. Aby nám nebylo předkládáno, že všechny 

opoziční tisky jsou shazovány, naopak, toto byl příklad.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás ujistil, že není žádný protinávrh či 

pozměňující návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Došlo k úpravě návrhu, pozměňovací návrhy nejsou, můžeme rovnou hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu usnesení o slovíčko „i nadále“. Prezenčně: pro 

20, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 2. Celkem pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1.  

 Jsem rád za tento výsledek a těším se na spolupráci s Národní radou a s dalšími napříč 

politickým spektrem. 

  

 Prosím pokračovat v jednání. Vracím vaši pozornost k bodu číslo 

8, tisk 2116 

nebytový prostor v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká restaurace U Rotundy, která v létě vzbudila velký poprask na 

základě toho, že se celá opozice semkla k zachránění restaurace, která má být mýtická a 

základní složkou celé ekonomiky a jádra Starého Města. 

 Problém je v tom, že restaurace skončila výpovědí, protože provozovatel má dluhy. 

Vypsali jsme záměr na pronájem této restaurace, kde se snažíme zachovat co nejvíce 

charakter i strukturu tohoto pohostinství. Problém je v tom, že než dojde k uzavření smlouvy, 

musí být vyřízeny stávající sluhy.  

 Dům je ve spoluvlastnictví, jen vůči nám má stávající nájemce dluh přes 1,5 mil. Kč. 

Kromě toho má další dluh za byt, který v tomto domě užívá, obdobný dluh má vůči 

spoluvlastníkovi. Při jednání se spoluvlastníkem jsme se dohodli na tom, že by mohlo být 

sníženo celkové nájemné ze 40 tisíc na 30 tisíc měsíčně. Znamená to, že jak spoluvlastník, tak 

městská část ustoupila ze své části, ale zůstává tady dluh vůči spoluvlastníkovi, který trvá na 

tom, aby byl uhrazen.  

 Ve snaze pomoci tomuto podniku tady je předkládán návrh, aby se část dluhu panu 

Svobodovi, který je provozovatelem firmy Dommar, odpustila. To je základ pro další jednání.  
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P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Přihlásil jsem se, abych ještě doplnil pana radního Votočka, který 

prezentoval meritum věci. Osobně jsem se zúčastňoval jednání s provozovatelem panem 

Svobodou i za spoluúčasti pana radního Votočka. Pan radní a jeho tým správy majetku s ním 

jednali následně též několikrát. 

 V tomto směru máme snahu tuto kultovní restauraci zachovat, dávali jsme tomu 

podporu ať tady nebo formou veřejné podpory na facebooku. Na druhou stranu tady nemáme 

lehkou pozici, protože máme povinnost pečovat o svěřený majetek a jsme v tomto případě 

přímo trestně právně odpovědni a musíme postupovat s péčí řádného hospodáře při správě 

cizího majetku.  

 Udělali jsme maximum možného. Se spoluvlastníkem, který vlastní 50 % objektu, 

jsme s panem Svobodou dojednali, že bychom byli ochotni snížit nájem na úroveň, kterou si 

pan Svoboda sám určil, to znamená o 5 tisíc za každou polovinu, čili ze 40 tisíc na 30 tisíc 

měsíčně. To byl úkol, který jsme také přijali v usnesení rady a vyvěsili v tomto směru záměr.  

 Druhá část jsou dlužné částky. Pan Svoboda nedluží jen nám, ale i spoluvlastníkovi, 

takže v tomto směru je i požadavek spoluvlastníka, aby uhradil dlužné nájemné. To 

samozřejmě podmiňuje, aby spoluvlastník svolil ke snížení nájmu.  

 Na této půdě musíme se vší odpovědností tuto věc projednat a společně si určit další 

postup. Můžeme podporovat, zachraňovat, ale musíme v tomto směru dbát na povinnosti při 

správě cizího majetku a zároveň musíme mít na paměti i to, že jsou desítky dalších případů, 

kdy podnikatelé nezvládají v rámci covidu své podnikání a kdy mají ekonomické problémy v 

rámci snížené možnosti provozovat své provozovny.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Půjdu rovnou k meritu věci. Pohádku o tom, jak si současné vedení nejednou řeklo, že 

bude řádným hospodářem, nebude už rozhazovat a bude to dělat právě u hospody U Rotundy, 

což je neturistická hospoda pro normální lidi v centru Prahy, cítím, že je trochu děravá. Už 

jsem se ptal e-mailem starosty, za jakých podmínek nabízel jiný subjektům provozování této 

hospody. Starosta Hejma odpověděl, že to nenabízel nikomu. 

 Ptám se, proč v tomto opětovně mluvíš nepravdu, Petře?  Proč tajíš, že jsi jednal např. 

s Horákem? Zajímá mě, za jakých podmínek provozu tyto nabídky proběhly. Pokud by to 

bylo tak, jak se zdá, že se dala výpověď předchozímu nájemci, dá se to nějakému kamarádovi 

nebo obecnímu spolku, Praha 1 na tom nevydělá vůbec nic. Dojde pouze k tomu, že tuto 

populární hospodu nebude provozovat současný provozovatel, společnost Dommar servis s 

jednatelem Zbyňkem Svobodou, ale bude ji provozovat někdo jiný. Možná nebude mít žádný 

nájem, nebo dotace, nebo podstatně nižší nájem než je stávající, ale nebude z toho žádný 

finanční efekt. 

Pokud by šlo o to, aby prostor nesl peníze – ponechám stranou, že jinde rozhazujete 

plnými hrstmi, tak proč jste už dávno nevypsali záměr nebo neudělali nějaké výběrové řízení, 

aby neplatící nájemce byl nahrazen platícím? Toto není logické. 

 Táži se, o co vám ve skutečnosti jde? Za jakých podmínek jste to nabízeli jiným 

subjektům? Co s touto hospodou plánujete udělat? 

 

P.  H e j m a : 

 Byl jsem přímo tázán, naštěstí jsem měl dvě minuty na rozdýchání.  

 Pane kolego, v klidu se vám ptám, zda myslíte vážně to, co jste mi teď řekl?  Jestli jste 

sledoval situaci, v hospodě U Rotundy se v době, kdy se nevědělo, co za tím je, objevila 

spousta lidí. Pokud vím, Jakub Horák není žádný hospodský, je to marketér. Byl jedním z 

desítek lidí, kteří mě v danou chvíli kontaktovali.  
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Snažili se zjistit, co se děje kolem hospody U Rotundy a přesvědčovat mě o její 

podpoře. Každý měl nějaký příběh z mládí apod. S Jakubem Horákem jsem komunikoval 

stejně jako se všemi ostatními. Ptal se, jak může pomoct, jestli se udělá nějak sbírka nebo 

něco podobného. To bylo vše, o čem jsme se bavili.  

 Bavili jsme se o příkladu hospody U Černého vola, kde vznikl spolek pro její podporu, 

jehož předsedu byl Pepík Vomáčka. Zorganizoval skupinu lidí, která si to vzala za své, 

hospodu podpořila, hospodu si pronajali od Prahy 1. Zároveň tam mají povinnost dávat 

benefici pro nevidomé muzikanty a to je celé.  

 Proto jsem nechápal váš včerejší e-mail, proč se mne ptáte, komu jsem hospodu 

nabízel. To přece nemyslíte vážně, pane kolego? V tomto směru jsem povinen komunikovat 

se všemi, kdo mě osloví, ale s čistým svědomím jsem odpověděl, že jsem nikomu hospodu 

nenabízel a ani jsem o jejím provozování s nikým nejednal.  

Komunikoval jsem pouze s těmi, kteří se na mne obrátili. V tomto směru říkáte 

absolutní nesmysl, dezinterpretuje informace a klamete veřejnost podivnou domněnkou, že 

jsem někomu něco nabízel. Byl to Jakub Horák, který se o to zajímal – to bylo úplně celé.  

 Také jste se ptal, proč jsme nevypsali nějaký záměr. Zřejmě jste neposlouchal, co jsem 

říkal, že jsme naopak jako rada vypsali záměr na snížení nájemného za tuto hospodu, 

abychom mohli vyjít vstříc panu Svobodovi, jak jsme se domluvili se spoluvlastníkem panem 

Kyselou. 

 Poslouchejme se, ať zbytečně neztrácíme čas opakováním toho, co se tady říká.  

 Doufám, že jsem vám na to jasně odpověděl. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Byl jsem jeden z příznivců hospody U Rotundy a měl jsem myslím v červnu 

interpelaci na toto téma, kdy tento problém vešel ve známost. Na tom bych setrval, včetně 

podpory zdárného vyřešení situace, aby tam studentská i usedlicky výhodná občanská 

vybavenost zůstala. Není to na turistických trasách, není to u Novotného lávky a v Karlové a 

hospoda má svůj charakter. Nevím, do jaké míry se z ní stane turistické lákadlo. 

 V tomto směru podporuji zachování tohoto podniku. Na druhou stranu jsem doufal, že 

se najde nějaké východisko, jak dluh dostat to nějaké reální dimenze ve vztahu k pandemii, 

která pomohla k neschopnosti splácet splátkový kalendář. Byl bych pro být konstruktivně 

vstřícný. 

 Na druhou stranu zrušit dluh považuji za nečestné vůči ostatním lidem v Praze 1, kteří 

pandemií byli také postiženi a nějakým způsobem se s tím vypořádají.  

 Když cesta povede nějakým konstruktivním směrem, rád ji podpořím, ale nesmí to být 

precedens, který se nám jak bumerang vrátí v jiných místech.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také podporuji, aby tato forma restaurace jaká je U Rotundy, zůstala, ale myslím si, že 

by to mělo být s jiným provozovatelem. Bylo tady i minule prezentováno něco, co není 

pravda. Dluh nevznikl v době covidu, vznikl už někdy v r. 2015-2016. Myslím, že bylo 

prezentováno, že současný majitel odkoupil společnost už s dluhem. Nepamatuji si, v kterém 

roce ji odkoupil, jestli v r. 2010 nebo v r. 2011. Co je ale důležité? Byl podepsán notářský 

zápis s uznáním dluhu s přímou vykonatelností. Také jsem to říkal u jednoho z 

předcházejících bodů. I tuto dohodu současný majitel nesplnil. 



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 72 
 

 Ptal jsem se pana vedoucího, zda platí nájemce v současné době nájem. Mohl by nám 

na to odpovědět? Řekl, že to bude zjišťovat. Nejde jen o to, že má platit nájem, ale má platit i 

dluh. 

 Určitě jsem pro to, abychom tady vedli diskusi, zda by mu měla být dána i dlouhodobě 

nějaká sleva. Byla tady zmíněna restaurace U Černého vola, což je trochu jiná záležitost. Ještě 

tady nebyla zmíněna záležitost, která byla nedávno projednávána na radě, a to je Blatnička. 

Tam dokonce sleva snad ve výši 80 % je také trochu diskutabilní, ale myslím si, že je to 

obhajitelné. Diskutujme o možnosti, že se dá tomuto nájemci taková sleva, ale nesmíme 

zapomínat ještě na druhou věc, že tam máme spoluvlastníka objektu. 

 Řeknu spekulaci z mé strany. Jak dříve probíhala jednání, nabyl jsem dojmu, že pan 

Svoboda svůj dluh splácí našemu spoluvlastníkovi a nám nikoli. Je to ale spekulace.  

Připadá mi zvláštní, že spoluvlastník celou dobu byl přívětivý k našemu nájemci, 

společnosti Dommar, a teď – jak to vnímám – je radikálnější než my. Pro mne je důležité, zda 

dluh, který nastal už v r. 2015, 2016, je umořován a zároveň zda v tuto dobu je nájem placen 

aspoň částečně.  

 Zakončím tím, že budu hlasovat proti – nevím, jaký bude dávat předkladatel návrh, asi 

je variantní příloha, ale nemáme to označené jako A) nebo B). Jsem pro to, aby byla dána 

maximální možnost slevy do budoucna. Nebavím se o 6 měsících, bavím se natrvalo.  

 Myslím, že není správné odpouštět to, co nám dluží, ať si najde nějakého investora. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat pan Mgr. Vaněk. 

 

P. V a n ě k : 

 Potvrzuji, neplatí nic, ani splátkový kalendář, ani nájemné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Děkuji za slovo. V červnu tohoto roku jsem měl interpelaci vůči některým z vás. 

Sledoval jsem, jaké je v současné chvíli zachování charakteru hospody U Rotundy, i když 

jsem si vědom, že jsem zde před dvěma nebo třemi roky předkládal tisk, který v sobě 

zahrnoval splátkový kalendář, který bohužel provozovatel nebyl schopen plnit. V červnové 

interpelaci jsem vás žádal o zvážení celé situace a o nalezení řešení, které na jedné straně 

vyhoví principům řádného hospodáře a na straně druhé umožní další provoz oblíbeného 

hostince U Rotundy.  

 Bohužel, tímto tiskem se tak neděje. Nechali jste vypršet výpověď a nyní nás v 

rozporu s principem péče řádného hospodáře žádáte, abychom se podíleli na těžko 

obhajitelném odpuštění více než milionového dluhu. 

 Bohužel, toto podle mého názoru není obhajitelné. Už v červnu jste mohli stáhnout 

výpověď, byli bychom trochu jinde. Dnes jsme si dokázali tisky, které se týkaly nebytového 

prostoru v Celetné ulici a na Jungmannově náměstí, že umíte i dlužníkům zajistit slevy na 

nájemném po dobu pandemie covid. Myslím si, že poskytnutá sleva, která by byla zajištěná, 

výrazně by snížila dluh a potom se můžeme bavit o dalších možnostech. Jednostranným 

snížením dluhu ve výši 1,2 mil. Kč otevíráme Pandořinu skříňku. 

 Myslím, že tudy cesta nevede a že jste promarnili šanci v době, kdy jste ještě mohli 

stáhnout výpověď a věc řešit aktuálně. Bohužel jste tak neudělali. 

 Podle mne to není šťastné řešení tohoto problému a nemá u mne podporu.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem říct to, co říkal kolega Bodeček. Podporuji zachování restaurace U Rotundy 

jako podniku, ale neumím si představit, že by tam byl současný nájemce.  

 Chápu, že doba covidu byla těžká, ale je třeba si říct, že dluh z velké části nevznikl v 

době covidu. Tento pán svou ekonomickou situaci znal dlouhodobě předtím, a co se týká 

podnikáni, tak když to neumím, nemohu to dělat dál. Existují řešení, jak tam zachovat 

podobnou restauraci, jen ji bude provozovat někdo jiný. 

 Určitě nepodpořím odpouštění 1,2 mil., to mi připadá scestné. Určitě by mu to 

soukromý majitel neodpustil.  

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, je 17.30 hod.. Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod  

dotazy a interpelace z řad občanů 

 Po vyčerpání 30 minut pro tento blok budeme pokračovat dál v rozpravě v rámci bodu 

8.  

 První přihlášku k dotazům a interpelacím máme od paní dr. Jany Příhodové, která 

využívá právo občanky Prahy 1 vystoupit zde na zastupitelstvu se svou interpelací. Prosím, 

máte slovo. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, členové rady MČ a členové zastupitelstva, můj dotaz se váže k 

likvidaci odpadu ze stavby – rekonstrukce Intercontinentalu. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že 

stavební odpad obsahuje azbest, a proto měl být tento odpad označen jako nebezpečný a mělo 

se s ním zacházet dle přesně stanovených pravidel. Samotné odstranění azbestu má probíhat v 

ochranných oblecích za použití respirátorů, v některých případech je nutná též izolace 

takových prostor pomoci plachet či igelitových zábran. Likvidace azbestu posléze probíhá na 

specializovaných sběrných dvorech a úložištích nebezpečného odpadu, v souladu s platnou 

legislativou. 

 Bylo prokázáno, že při likvidaci azbestu či neopatrné manipulaci ze sebe uvolňuje 

silikátová vlákna, která jsou značně nebezpečná jak pro lidi, tak pro zvířata. 

 Stavební firma provádějící práce na uvedeném hotelu byla povinna zajistit, aby práce s 

azbestem, včetně pracovních procesů, byly prováděny s vědomím rizika chemické 

karcinogenity a aby byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy 

prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna proti vstupu jiných 

osob. 

 O kontrolovaných pásmech a lidech, kteří do nich vstupují, je zaměstnavatel povinen 

vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenu zvláštním předpisem. Evidence má minimálně 

obsahovat: jména a příjmení a datum narození, název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení 

a zrušení, charakteristiku vykonávané práce, účel vstupu a dobu pobytu a další.  

 Evidenci k rizikovému prostředí je zaměstnavatel povinen skladovat po dobu 10 let, 

pokud se jedná o práce právě s azbestem. Ze strany stavební firmy může být uplatněna 

námitka, že jde o práce s ojedinělou krátkodobou expozicí azbestu. Za krátkodobou práci se 

však považuje práce související s údržbou, práce na sebe nenavazující a práce pouze s 

nedrolivými materiály, práce spojené s odstraňováním nedrolivých materiálů, kde je azbest 

pevně zakotven v pojivu nebo práce při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo 

jejich potahování ochrannými prostředky proti uvolňování azbestu. O tom nemůže být u 

rekonstrukce Continentalu řeč. 
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 Je třeba si uvědomit, že před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího 

azbest ze stavby nebo její části musí být vypracován plán prací s údaji o místu vykonávané 

práce, povaze a pravděpodobné době trvání práce, pracovních postupech použitých při práci s 

azbestem, zařízení používané pro ochranu zdraví zaměstnance a o opatřeních k ochraně zdraví 

při práci.  

 Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího 

azbest nebo její části musí být provedeno kontrolní měření. 

 Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb musí souhrnná technická zpráva 

obsahovat výsledky stavebního průzkumu o přítomnosti azbestu ve stavbě.  

 Z těchto důvodů žádám o sdělení, zda byly dodrženy veškeré podmínky pro nakládání 

s materiálem obsahujícím nebezpečnou látku azbest, zda nedošlo k nežádoucímu úniku 

azbestu do ovzduší při bouracích pracích a kdo kontroloval dokumentaci k této činnosti? 

 Jaké množství odpadu s obsahem azbestu bylo likvidováno? 

 Jak byl odpad ze stavby odvážen? 

 Kde došlo ke konečné likvidaci odpadu? 

 Je třeba si uvědomit, že od občanů existuje velká spousta fotomateriálů, které mohou 

znamenat porušení zákona. Bylo by třeba předložit doklady, které tuto obavu vyvrátí. Stejně 

tak musí vedení Prahy 1 vědět, zda nedošlo k ohrožení zdraví obyvatel a návštěvníků Prahy 1. 

Myslím, že informace měla radnice zveřejnit dříve a měla informovat své obyvatele o tom, 

jak je zajištěna ochrana před únikem azbestu do ovzduší.  

 

P.  H e j m a : 

 Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně. Mohu vás ujistit, že v rámci tématiky 

azbestu jsme všichni maximálně vycvičeni. Díky tomu, že jsme se dostali do kontaktu s paní 

dr. Guschlové, která je přední český expert na tuto problematiku, je všechno prověřeno v 

maximální míře. Velmi rádi o všem budeme informovat.  

 S další interpelací je přihlášen pan Vít Masare. Využívá právo občana trvale bydlícího 

v Praze 1. Prosím, máte slovo. 

 

P.  M a s a r e : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dobrý večer. Mám dvě interpelace, které jsou 

primárně směřovány na pana starostu Hejmu, který je také dostal písemně, takže se na ně 

mohl připravit. 

 První se týká Senovážného náměstí.  

 Developer UBM, který vlastní prostřední část Senovážného náměstí a sousední 

Cukrovarnický palác, během jednání v r. 2019 s tehdejším radním Petrem Kučerou tvrdil, že 

to poslední, co by chtěl, aby po letech rekonstrukce bylo na jeho pozemku uprostřed 

Senovážného náměstí, je parkoviště jako dosud.  

 Potom tady proběhly nějaké změny na radnici, minulý rok se dál pracovalo a teď se 

rekonstrukční práci blíží ke konci. K našemu překvapení je tam parkoviště jako dosud 

 Chtěl bych se zeptat, jak probíhala v minulém roce jednání mezi MČ Praha 1 a 

developerem, mezi MČ Praha 1 a příslušnými radními hl. m. Prahy, kterých se to také týká, a 

to jak o tom, co by bylo z hlediska veřejného zájmu nejlepší, aby na historickém náměstí po 

letech rekonstrukčních pracích bylo a také z toho hlediska, že náměstí je anomálie, protože 

historicky se stalo, že jeho prostředek je v soukromých rukách, ale veškeré okolní plochy jsou 

ve správě Prahy 1.  

 Prosím pana starostu, zda by nám mohl říct, kam se v jednáních dostal, čeho dosáhl a 

co se dojednat nepodařilo? Ptal jsem se na Magistrátu, chtěl bych slyšet ještě reakci odsud.  
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P.  H e j m a : 

 Pokud vím, toto byl projekt, který byl po stavebním povolení rozjetou stavbou, takže 

jsme mohli těžko do toho nějak zasahovat. 

 Na vaši interpelaci bude zpracovaná podrobná odpověď.  

 Prosím další interpelaci. 

 

P.  M a s a r e : 

 Má druhá interpelace se týká toho, že včera zveřejnilo hl. m. Praha web připojit 

dům.cz, který je rozcestníkem pro nově vzniklou pražskou solární elektrárnu. Tu prezentoval 

včera váš stranický kolega pan Hlubuček s radou hl. m. Prahy. 

 Chtěl bych se zeptat, jak probíhají jednání mezi MČ Praha 1 a Magistrátem s vašimi 

stranickými kolegy o tom, že by se MČ Praha 1, která spravuje zhruba 40 budov, zapojila do 

tohoto projektu?  

 Kdy se Praha 1 zapojí?  

 Kdo to má z rady MČ na starosti?  

 Kdo to má na starosti v rámci Úřadu MČ a jaké jsou kontrolní termíny? 

 Ptám se na to proto, když jste byl pane Hejmo místostarostou, spoluschvaloval jste 

projekt, kterým se měla MČ do podobných aktivit v gesci stejných lidí, kteří to dnes dělají na 

Magistrátu, zapojit. Bohužel, v r. 2020 od toho MČ Praha 1 ustoupila a teď se to zase z vedení 

hl. m. Prahy vrací. Budu rád, když budete aktivnější než v minulém roce a budeme vědět, co 

se konkrétně děje.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám též na vaši interpelaci zpracována odpověď. 

 Velmi rychlá reakce. Myslím, že aktivitu jste mohl vyvinout v pozici asistenta radního 

pro životní prostředí, kterého jste vykonával na radnici Prahy 1. Předpokládám, kdyby bylo v 

tomto směru na co navázat po vaší práci na radnici, příslušný radní pro životní prostředí by na 

to navázal. Obávám se, že nebylo na co navazovat.  

 Odpovíme vám na vaši interpelaci písemně. 

 Není to o diskusi, velmi se omlouvám, je to o sdělení interpelace, o krátké reakci a 

samozřejmě vám bude reagováno písemně. Můžete přijít na radnici a v případě vašeho zájmu 

můžete dostat další informace.  

 

P.  M a s a r e : 

 S panem radním o životní prostředí jste o tom vůbec nemluvili, dali jste to na pana 

Votočka, nevím proč. Ten to okomentoval jako nesmysl. 

 Chtěl bych ještě poukázat na to, že dnes jsme zase svědky ostudy MČ Praha 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, musím vám odebrat slovo, sdělil jste dvě interpelace, dostal jste na ně 

odpověď přesně podle jednacího řádu.  

 

P.  M a s a r e : 

 Chtěl bych vás požádat jako předsedu správní rady Nadace Pražské děti, abyste se 

vyjádřil ke stánku s předraženou šunkou na internetu. Je to ostuda. (Část nesrozumitelná, 

současně je přerušován starostou.) 
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P.  H e j m a : 

 Samozřejmě. Dámy a pánové, nemám žádnou další přihlášku do diskuse. Pane 

Masare, máte možnost interpelovat i šunku, cokoli budete chtít. Máte možnost vystoupit s 

čímkoli, na každou interpelaci dostanete odpověď.  

 Uzavírám blok dotazy a interpelace pro občany. Nyní můžeme přejít na blok 

dotazy a interpelace z řad zastupitelů  

 Jako prvního prosím pana Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení, zájmem této mé interpelace je Středisko volného času Jednička, které najdeme 

v našem objektu v Truhlářské ul. 8. Je to provozováno Domem dětí a mládeže Praha 4 – 

Hobby centrum 4, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha.  

 Vsuvkou k této interpelaci je upozornění, že na některých místech krásně 

zrekonstruovaného objektu si svůj domov našly holubí samice. Ke kompetentním osobám 

vznáším úvahu, zda by bylo vhodné na místech dnes již zakalenými uvedenými ptáky co 

nejrychleji pro ně umístit bariéry. Holub je zvíře, které nejvíce ničí naše historické památky, 

mezi které bezesporu patří předmětná nemovitost. Bylo by v tomto případě správné, abychom 

mezi těmi, co zachraňujeme, zahrnuli nejen ptactvo, ale i nemovitosti, zejména pokud je naší 

povinností se o ně jako jejich správci starat. 

 Podstata mé interpelace je však následující. Oceňuji dlouhodobý program pro uvedené 

středisko, který byl předložen na jednání rady, a to ať už u akcí dlouhodobých či 

krátkodobých. Prostudoval jsem si webové stránky Střediska volného času Jednička, které 

jsou velmi přehledné a příkladné pro jiné. Zaznamenal jsem vysoké vstupné u jednodenních 

akcí typu sebeprezentace hlavních účastníků. Ptám se, zda by neměli na těchto akcích dostat 

občané Prahy 1 minimálně slevu, a to tak, aby byli proti ostatním aspoň nějak zvýhodněni? 

Občanům Prahy 1 patří budova, která je jejímu provozovateli ze strany Prahy 1 dlouhodobě 

poskytnuta zdarma. Proč tedy pro naše občany nepožadovat zvýhodnění?  

 Dále se chci zeptat, kdo je provozovatelem kavárny? Je to přímo uvedené středisko, 

nebo se jedná o jiný zasmluvněný subjekt? Prosím o reakci. 

 Zaznamenal jsem střediskem plánovanou organizaci dětského tábora v Černém Dole. 

Poslední můj dotaz souvisí s uvedenou záležitosti. Brání něco tomu, aby naše příspěvková 

organizace Škola v přírodě v Janově úzce spolupracovala se Střediskem volného času 

Jednička? 

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka Špačková bude reagovat. Má slovo. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane Bodečku, chtěla bych vás seznámit s tím, že se pravidelně každých 14 dní 

scházíme s panem ředitelem Bekem, s Kamilem Janouškovcem, který to tam vede, s paní 

vedoucí odboru školství Vencovou a probíráme všechny otázky, které se týkají náplně, 

případně nějakých dalších věcí. Při naší poslední schůzce jsme řešili holuby, ale musíme 

počkat na stanovisko památkářů. Nechceme, abychom byli popotahováni, že jsme si udělali 

nějakou sólo akci, která by nás vrhla do špatného světla.  

 Co se týká kavárny, spravuje ji Hobby centrum Praha 4, má ji ve své gesci. Myslím, že 

bychom ani v kavárně, ani na akcích neměli požadovat nějaké slevy. Nevím, jestli jste hovořil 

s někým, kdo provozuje kavárnu, jestli jsou třeba v Malostranské Besedě slevy pro občany 

Prahy 1, ve Werichově vile nebo v Rybářském domečku? 

 Jestli jste nehovořil, přednesu váš dotaz, buď se domluvíme, nebo to zůstane tak, jak 

Hobby centrum navrhlo.  
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P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček má technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Neměl jsem na mysli slevu v kavárně, ale slevu na akcích. Chápu, že sleva pro občany 

Prahy 1 asi nebude. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kučera vystupuje s další interpelací.  

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, víte, že Praha 1 je členem spolku Otevřená města? Platí tomuto spolku 

členské příspěvky? Členství schválilo toto zastupitelstvo v r. 2019 a od té doby nemáme 

žádné informace o aktivitách městské části v tomto spolku. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Odpovídal jsem v tomto směru na interpelaci pana Nazarského. Jsme i nadále členy 

tohoto spolku, i přestože současná koalice má na to rozporuplný názor. Členství vzniklo 

usnesením zastupitelstva. V tomto duchu jsem učinil povinnostem zadost, setkal jsem se s 

panem Švecem, ředitelem této organizace. Bavili jsme se o výhodách a nevýhodách a budeme 

dále jednat o tom, jakým způsobem naložíme s členstvím v této organizaci.  

 

P.  K u č e r a : 

 Možná jsme si nerozuměli, neptal jsem se na národní síť Zdravých měst, ale na 

Otevřená města. 

 

P.  H e j m a : 

 Reagoval jsem na Zdravá města, co zajímalo kolegu Nazarského.  

 V rámci Otevřených měst vám to osobně teď neřeknu, jak to s agendou vypadá. Pokud 

byla agenda předána, předpokládám, že v ní někdo pokračuje. Bude samozřejmě reagováno. 

Omlouvám se, že jsem reagoval na něco jiného. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : (místy nesrozumitelné) 

 Mám interpelaci na pana radního Bureše.  

 Vážený pane Bureši, usnesení rady MČ Praha 1 ze dne 8. 12. 2020 a 22. 12. 2020 

došlo k vyhodnocení výběrového řízení na nebytové prostory č. 101 o velikosti 159 m2 a  102 

o velikosti 55 m2 v domě na Masarykově nábř. 2025/38. Konkrétně na nebytovou jednotku 

101 přišly dvě nabídky. Původní  nájemce společnost Archanděl 2006 nabídla restaurační 

provoz typu brasserie, kavárna s nájemným 1248 tis. Kč ročně.  

 Paní Jana Pichlová Šťastná nabídla provoz bistra s nájemným 1116 tis. Kč za rok. 

 Na nebytovou jednotku č. 202 přišly tři nabídky. Původní nájemce nabídl bistro a 

nájemné 402 tis Kč, pan Zdeněk Fíl nabídl bistro a nájemné 312 tis. Kč za rok a paní Jana 

Pichlová Šťastná nabídla prodej potravin a lahůdek s nájemným 240 tisíc Kč za rok.  

 U obou těchto prostor nabídla paní Jana Pichlová nižší částku, ovšem obě výběrová 

řízení vyhrála s douškou vhodného doplnění občanské vybavenosti. Žádné další konkrétní 

vysvětlení není v materiálu ani v textu. 

 Táži se vás, pane Bureši, který jste předsedou ODS Praha 1, na následující: 

 Je nebo byla paní Jana Pichlová Šťastná členkou ODS? 
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 Probíhají v restauraci U Spěváčků, jejíž manažerkou paní Jana Pichlová Šťastná je, 

schůze ODS Praha 1? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude pan radní reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Členkou byla, stejně jako TOP 09 a dalších organizací. Proběhla tam dvě neformální 

setkání, jak probíhají v jiné restauraci. Paradoxně – jediné naše setkání ve vašem ročním 

působení bylo na stejném místě, bývalý pane starosto. Byli jsme v úplně stejném prostoru a na 

stejném místě. Také bychom mohli už nepřítomné paní Ronové říci, jestli na svém vozíčku 

jezdí pravidelně do této restaurace. Lidé, kteří bydlí v okolí, tam chodí.  

 Jinak vám na to bylo odpovězeno zprávou na stůl při předminulém zastupitelstvu, kde 

bylo vše podrobně popsáno, takže požádám pana radního, aby zprávu našel a znovu ji dáme 

do odpovědi na vaši interpelaci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha o jeho interpelaci. 

 

P.  V í c h : 

 Mám interpelaci za SVJ Týnská ulička, kde bydlím a kde jsem ve vedení tohoto SVJ. 

Jsem pověřen SVJ, není to má soukromá iniciativa. 

 Týká se to nově zřizované hospody U Černého jelena. Nevím, zda to mám směřovat 

na pana starostu, na pana Votočka nebo na pana Procházku. Týká se to provozu nebytového 

prostoru u nás v přízemí na rohu Týnské uličky. Dostal jsem to od kolegů, přečtu to. 

 Vážený pane starosto, členové rady, zastupitelé, jménem SVJ Týnská ulička 2 se 

obracím na radu MČ Praha 1 v záležitosti podivných okolností provázející nájem nebytových 

prostor v dané nemovitosti. 

 Dne 3. 11. 2020 zveřejnil vedoucí odboru technické a majetkové správy záměr na 

pronájem nebytové jednotky na adrese Týnská ulička 2. Vzhledem k tomu, že vlastníci 

bytových jednotek byli dlouhodobě obtěžováni provozem předcházejícího nájemce, zajímali 

se o podmínky, za kterých budou nabídky vyhodnocovány. Přestože na své členské schůzi 

jednotně, s výjimkou zástupce MČ Praha 1, odmítli plánovaný záměr na využití nebytového 

prostoru za účelem provozu restauračního zařízení, přivítali, proti ukončené smlouvě, znění 

vzorové smlouvy uvedené na stránce reality.praha1.cz-Vzorová nájemní smlouva – doba 

neurčitá: 

 V části V.C.4. Nájemce je povinen dodržet provozní (otevírací) dobu v maximálním 

rozmezí od 6 do 22 hodin a zároveň mimo tuto provozní dobu není nájemce oprávněn užívat 

nebytový prostor k pořádání soukromých akcí, které by mohly jakkoli právo na noční klid 

ohrozit.  

 Toto ustanovení alespoň vlastníkům bytových jednotek slibovalo přívětivější 

podmínky pro soužití s novým nájemcem proti původnímu stavu. 

 Na tomto místě je třeba zopakovat, že odmítavé stanovisko SVJ k účelu využití 

nebytového prostoru i nadále trvá a nebylo a není na něj ze strany MČ Praha 1 brán jakýkoli 

ohled a reprezentuje zvláštní představu zvolených zástupců a zaměstnanců MČ Praha 1 o 

občanském soužití a spoluvlastnictví, když 90 % vlastníků prezentuje jeden názor a 

desetiprocentní vlastník ho zcela ignoruje! 

 

 



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 79 
 

 Ale zpět k výběru nájemce. Po zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor byly 

následně doručeny 4 nabídky. Ty rada MČ Praha 1 vyhodnotila a rozhodla o uzavření 

smlouvy na dobu neurčitou s HOPSMAN s. r. o. Nyní se vlastníci z nájemní smlouvy 

zveřejněné v registru smluv dozvěděli, že nový nájemce má uzavřenou nájemní smlouvu lišící 

se nejméně ve znění výše uvedeného ustanovení – V.C.4. Ve smlouvě jsou překvapivě 

uvedeny zásadně příznivější podmínky pro nájemce – provozní doba je místo 22. hodiny 

uvedena do 24. hodiny! 

 Tento postup vzbuzuje pochybnost ohledně motivace osob, které smlouvu a její 

podmínky připravovaly, včetně osoby podepsané pod nájemní smlouvou, pana starosty 

Hejmy, k této změně. Je nade vší pochybnost, že pro nájemce je výrazně ekonomicky 

vhodnější mít o dvě hodiny delší provozní dobu.  

Je nade vší pochybnost, že tato změna znamená znevýhodnění všech ostatních 

potenciálních zájemců o pronájem nebytových prostor v nemovitosti Týnská ulička 2, neboť 

ve svých záměrech vycházeli ze vzorové smlouvy, tedy s provozní dobou do 22 hodin. Je 

nade vší pochybnost, že tato změna pravidel přináší zhoršení kvality života členů SVJ.  

 Pochybnosti o celém postupu při výběru nájemce nebytového prostoru podporuje i 

vývoj na straně vlastníků společnosti, které se podařilo s MČ Praha 1 smlouvu uzavřít, a běh 

času. Posuďte sami.  

 Rada projednala materiál dne 22. 12. 2020. V příloze je uveden výpis z obchodního 

rejstříku HOPSMAN s. r. o. se společníkem Petrem Hynkem. Pokud však nahlédnete do 

úplného výpisu obchodního rejstříku, zjistíte, že již před projednáním materiálu v radě byla 

společnost prodána a ke dni 14. prosince 2020 se novým společníkem stal Filip Mihina. Za 

týden potom rada MČ schvaluje výsledek výběrového řízení, včetně změn zvýhodňujících 

vybraného zájemce. Buď se tedy jedná jen o zvláštní shodu okolností, nebo sdílení 

neveřejných informací mezi osobami k tomu neoprávněnými a tedy o naplnění skutkové 

podstaty hned několika trestných činů, včetně pletichy, zneužití informace v obchodním 

styku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky apod.  

 Nechci předjímat, ale tam, kde je pleticha a spol., musí být i pro někoho výhoda a v 

tomto případě majetková výhoda a nazvu-li tuto majetkovou výhodu úplatkem a jednání 

korupcí, neznamená to, že obviňuji konkrétní osobu, ale jen dokresluji celkový rámec 

podivných okolností provázejících pronájem nebytového prostoru. Někdo totiž s velkou mírou 

pravděpodobnosti věděl, v jaké podobě je do rady připraven materiál k projednání a tuto 

informaci využil pro svůj vlastní prospěch a ke škodě jiným. Nebo to byla vše jen náhodná 

shoda okolností? 

 Domnívám se, že uvedené pochybnosti plně postačují k tomu, aby rada MČ Praha 1 

odstoupila od uzavřené nájemní smlouvy a aby se okolnostmi provázející celý průběh 

výběrového řízení zabývaly, když ne přímo orgány činné v trestním řízení, když ne celé 

zastupitelstvo MČ Praha 1, tak přinejmenším Kontrolní výbor zastupitelstva.  

 V tuto chvíli je však zcela na místě odstranění přinejmenším jednoho pochybení, a to v 

podobě bezodkladného doručení písemného oznámení nájemci, že provozní doba je a bude v 

souladu s původně zveřejněnými podmínkami, tedy do 22. hodiny. Nejméně tak se, pane 

starosto a další kolegové, vyhnete prohlubování podezření spojených s uzavřením smlouvy na 

pronájem nebytového prostoru.  

 V návaznosti na váš další postup pak SVJ Týnská ulička zváží svůj právní postup v 

dané věci. Děkuji za trpělivost.  
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P.  H e j m a : 

 Dopředu přiznávám, že za všechno může starosta, na to jsem si zvykl, podepisuji 

všechny smlouvy. Podmínky nesjednávám, podepisuji smlouvy v souladu s usnesením rady, 

případně v souladu s jinými předpisy. Důrazně se ohrazuji proti tomu, že bych mohl jakkoli 

ovlivnit v tomto směru podmínky nájemní smlouvy.  

 Na věc bude reagováno písemně.  

 Další interpelaci nám zvažuje sdělit pan zastupitel Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Vážený pane starosto, vážená rado, dovolte, abych se na vás obrátil ve věci 

nebytového prostoru v Týnské ulici č. 10 pana Miloslava Štěpána. Již několikrát jsem 

upozornil na sortiment, který se v této provozovně prodával, jednalo se o ruské čepice, poté 

potraviny a další věci, které nájemce neměl v nájemní smlouvě. Navíc jsem zjistil dle 

usnesení rady, že tento nájemce je v nebytovém prostoru bez nájemní smlouvy. Pamatuji si, 

že jsme na komisi dostali informaci, že dotyčná osoba prostor pronajímá. 

 Rád bych věděl, co se v tomto prostoru děje a proč není prostor vyklizen? 

 Kolik kontrol městská část provedla a s jakými výsledky? 

 Stejné otázky mám k nebytovému prostoru Na Perštýně č. 17 společnosti Fauna Liko, 

kde se prodává také jiný sortiment, který nájemce nemá v nájemní smlouvě. Jaké kroky 

městská část učinila k vyklizení prostor? 

 Předem děkuji za odpověď.  

  

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám dotaz na pana radního Votočka v souvislosti s Milostivým létem. 

 Chtěl bych ho požádat o informaci, kolik fyzických osob dluží MČ na nájemném, 

kolik přibližně tvoří v celkovém součtu jistina na dlužném nájemném a kolik v celkovém 

součtu činí příslušenství těchto dluhů. 

 Pokud takovou statistiku v současné chvíli nemáte, žádám vás o vypracování přehledu 

dlužníků pro potřeby úřadu a jejich přímé oslovení s poukázáním na možnost využití institutu 

Milostivého léta.  

 

P.  H e j m a : 

 Také bude odpovězeno písemně.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení, interpelaci směřuji na paní místostarostku, neboť se týká příspěvkové 

organizace Škola v přírodě v Janově. Zatímco chválím u Střediska volného času Jednička 

webové stránky a v nich uvedené aktuální informace, včetně obsazenosti zájmových kroužků, 

tak nejsem schopen to stejné na webových stránkách najít pro příspěvkovou organizaci Škola 

v přírodě v Janově, a to pro příspěvkovou organizaci se stejným termínem rozjezdu, jaký byl 

u uvedeného střediska volného času. Myslím, že u obou to bylo v září letošního roku.  

 Zajímalo by mě, kde dnes, aniž bychom se museli kohokoli ptát, vyčteme cenovou 

politiku pro zájemce z řad školských institucí a různých zájmových skupin pro děti a mládež, 

kteří by rádi využili pobyt v našich objektech v Janově nad Nisou?  
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Ptám se záměrně. Za hl. m. Prahu jsem členem školské rady na Obchodní akademii na 

Praze 1, v Dušní ulici, kde jsem představil možnost realizace adaptačních kurzů v Janově nad 

Nisou. Uvedená škola hledá vhodné místo pro tuto její aktivitu. Nedokázal jsem nikde 

vygooglit aspoň základní informace, které by byly minimálně na takové úrovní, jakými se 

prezentuje druhá naše škola v přírodě, a to v Česticích. Tam jsou stránky úplně super.  

 Absence o obsazenosti našich objektů v Janově byla v minulosti jednou z mých 

hlavních kritik směřující ke správci objektů. 

 Interpelaci zakončím návrhem, aby se ředitel příspěvkové organizace Škola v přírodě 

v Janově přišel např. na prosincové zasedání zastupitelstva představit a prezentoval nám své 

plány. Myslím si, že je tu většina ze zastupitelů, kteří tohoto ředitele neznají, stejně jako jeho 

organizační politiku nově zřízené příspěvkové organizace s působností v Janově nad Nisou. 

Nemyslím to nijak zle.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka Špačková bude reagovat. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane zastupiteli, využiji Janova jako „oslího můstku“ k tomu, co jsem vám zapomněla 

říct k té vaší první interpelaci. Samozřejmě jsme s vedením Jedničky mluvili o tom, že by 

příští své aktivity jako tábory a pobyty směřovali do Janova. Teď musí dokončit to, co měli 

nasmlouvané z minula.  

 Co se týká Janova, ze zřizovací listiny má ředitel za povinnost jednou za čtvrtletí 

zveřejnit prostřednictvím odboru školství účetní uzávěrku. Napsal dopis panu starostovi a 

radě, ve kterém uvedl, kolik dětí navštívilo za dva měsíce provoz Janov. Hlavně městské části 

nabídl dva volné termíny pobytu, a to jeden v zimě a jeden v létě. Tyto termíny jsem okamžitě 

předala panu tajemníkovi, aby s nimi seznámil úředníky, a také panu Czitalovi jako 

předsedovi odborové organizace.  

 Nové začínající webové stránky jsou na svp-Janov.cz. Samozřejmě se postupně tvoří, 

protože je to systém, který používají třeba naše mateřské školky. Je tam také cenová nabídka 

jak pro naše školy zřizované městskou částí, tak pro cizí. Cenová nabídka je tam velmi dobře 

vytyčená.  

 Co se týká návštěvy pana ředitele, nevím. Kdybyste se mu chtěl omluvit za to, že jste 

ho a jeho rodinu dlouhou dobu dehonestoval, nedoporučovala bych, aby tady byl, už jen z 

toho prostého důvodu, že žádný ředitel nebo ředitelka námi zřizované příspěvkové organizace 

na zastupitelstvu nebyla.  

 Předkládáme to radě, všechno co se děje bude na webových stránkách a myslím, že je 

to dostačující. 

 Vzdálenost je pro pana ředitele určující a zřejmě bude muset být na pracovišti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru, má další prostor pro svou interpelaci. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chci se podrobněji zeptat na schvalování záměrů radou. Stále mi nejde do hlavy, jak to 

funguje. Ptám se: 

 Proč rada MČ svým usnesením UR21_1272 ze dne 26. 10. 2021 porušila zvyklost, kdy 

jsou záměry prodeje svěřeného majetku MČ schvalovány zastupitelstvem? 

 Kolik záměrů prodeje svěřeného majetku MČ bylo schváleno radou MČ v r. 2020 a v 

r. 2021? 



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 82 
 

 Podle jakého klíče rada MČ vybírá, zda záměr prodeje předloží ke schválení radě nebo 

zastupitelstvu?  

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude určitě podrobně zpracováno a odpovězeno. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pro velký úspěch opět oslovím pana radního Bureše.  

 Vážený pana Bureši, dne 6. 3. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku malého 

rozsahu 3D virtuální prohlídky. Mezi oslovenými firmami byla i firma Visual Systems s. r. o., 

jejímž jednatelem je pan Michal Pospíšil. Tato firma zakázku také vyhrála. Pan Michael 

Pospíšil je přitom u Úřadu Prahy 1 zaměstnán od 1. 4. 2020 na pozici asistenta pro dopravu, 

životní prostředí, informatiku a Smart City. Je tedy vaším asistentem. Jde o tutéž osobu, nebo 

o shodu jmen? Jakou práci konkrétně pan Pospíšil pro Prahu 1 vykonává? 

 Do jakých kritérií byla firma Visual Systems s. r. o. oslovena? Přijde vám v pořádku, 

že výběrové řízení vyhraje firma zaměstnance, zadavatele této veřejné zakázky, navíc 

asistenta gesčního radního?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního o reakci. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan Michal Pospíšil má dohodu o pracovní činnosti na omezený počet hodin. Vyřizuje 

jako asistent věci jako např. kamerového systému, uzavírání smluv atd. – takovou běhací 

činnost. Kromě dohody o pracovní činnosti má i své podnikání. Zakázku vypsal příslušný 

odbor, nevím, jak byla vypsána a co v ní bylo. Jen vím, že to vyhrál a vyhrál to proto, že je to 

děláno pro městskou část za nákladovou cenu. Přineslo to velké finanční přínosy tím, že 

máme asi jako jediná městská část v celé Praze nabídku nebytových prostor i bytů tímto 

způsobem udělánu.  

 Nevím, co v tom hledáte, je asistentem na dohodu o pracovní činnosti, to znamená na 

omezený počet hodin a ve zbylém čase se věnuje své další činnosti.  

 Bohužel, není to tak, že by tam byli na plné pracovní úvazky, jako tomu bylo za vás.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího interpelujícího pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že nechci zdržovat, interpelaci podám písemně.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude odpovězeno též písemně.  

 Poslední interpelující je pan zastupitel Bodeček. Má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na paní místostarostku. Nemám problém se komukoli omluvit a uznat 

chybu. Je důležitá diskuse. Rozumím tomu, že vzdálenost Prahy a Janova je velká, existuje i 

možnost on-line komunikace.  
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 K interpelaci. Má třetí interpelace se vztahuje k objektu parkovacího domu na 

pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, na adrese Štěpánská 630. 

 K uvedenému parkovacímu domu mám stručný dotaz:  

 Kdy začneme vést diskusi o prodeji těchto garáží, a to za takových podmínek, které 

budou minimalizovat škody pro naše místní občany související se zajištěním jejich parkování 

v uvedeném objektu? 

 Je více než zřejmé, že investici MČ Praha 1 ve výši cca 140 mil. Kč do výstavby 

předmětných garáží se ani částečně nepodaří umořit. I když nejsou k dispozici oficiální 

ucelená ekonomická čísla související se současným provozem, vypadá to ale tak, že při 

každoročním vyúčtování bude Praha 1 ve ztrátě. 

 Mám ještě dva doplňující dotazy. Myšlenka spojit správu garáží v Opletalově ulici se 

správou garáží ve Štěpánské ulici byla současnou koalicí definitivně odmítnuta? 

 Kdy konkrétně bude ukončen „zkušební provoz“ v předmětném parkovacím domě? 

Ptám se s ohledem na obsah usnesení rady MČ Praha 1 ze dne 25. 5. 2021. 

 Na závěr tímto jako člen komise obecního majetku prosím, aby uvedené komisi byla 

do konce prvního čtvrtletí následujícího roku předložena souhrnná zpráva o správě uvedeného 

parkovacího domu, abychom o ní mohli diskutovat třeba zde na půdě zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Na vaši interpelaci bude odpovězeno též písemně.  

 Ještě máme interpelaci od pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Poslední interpelace je na starostu Petra Hejmu.  

 Vážený pane starosto, sdělte mi prosím konkrétně, s kým jste v období od června 2021 

dodnes jednal o tom, že by mohl ať už v jakékoli právní formě, v jakémkoli sdružení, spolků 

či jako zaměstnanec Prahy 1 či některého z jeho subjektů provozovat hostinec U Rotundy? O 

jakých podmínkách provozování jste s těmito osobami hovořil?  

 

P.  H e j m a : 

 Odpovím podrobně písemně. Ještě je přihlášený pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Přihlásil jsem se, protože mě poprosil pan Masare, abych zde přednesl jeho sdělení.  

 Je to určeno vám, pane starosto, abyste ukončil ostudu Prahy 1 se stánkem na pražskou 

šunku na Staroměstském náměstí. Je to téma, které se nám tady vrací už po několikáté, a 

ostuda stále trvá. Vy jako předseda správní rady nesete odpovědnost, že se tam nadále během 

léta a podzimu prodává cizincům šunka takovým způsobem, že za porci platí 500 Kč, protože 

dostávají velké porce – nikdo se jich neptá, jaké porce chtějí. Tak se napalují lidé. 

 Vím, že mi odpovíte, že šunka je skvělá a co mám proti šunce, že nechcete tento 

problém pochopit. Doporučuji vám video, které natočil pan Rubeš, kde je to velmi pečlivě 

vysvětleno a demonstrováno a je vidět, že tam nějaký problém je. Ostuda pro Prahu 1 nadále 

trvá. Prosím, abyste se na to podíval a abychom se vrátili do střední Evropy. Co se děje na 

Staroměstském nám, je těžký „východ“.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Je to přesně to, co jsem radil panu Masaremu, aby to sdělil formou 

interpelace. Odpovím slušně a řádně. 
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 I když jsem video viděl, tak si myslím, že na věci je třeba se dívat i z jiných pohledů. 

Omlouvám se, jako starosta stíhám hodně věcí, ale abych chodil kontrolovat velikost porcí do 

jednotlivých stánků na Staroměstském náměstí, to je přes mou kapacitu.  

 To, že si cizinec nechá nandat více než tuzemec, těžko mohu ovlivnit. 83 Kč za  

10 deka šunky mi nepřipadá tak přehnané. Je to otázka polemiky a myslím si, že to vůbec 

nepatří na tuto půdu, abychom tady řešili takové věci. Chápu, že to v interpretaci pana Rubeše 

spoustu lidí pobouřilo, nedivím se tomu, protože video bylo takto natočeno. Samozřejmě se 

podnětem budu zabývat.  

 Vítám pana zastupitele Martina Kotase, který se přihlásil v průběhu odpoledního 

jednání s tím, že je v modu host, což znamená, že pokud se chce přihlásit do rozpravy, musí 

zvednout ruku. Budeme to sledovat.  

 Zároveň máme od něho dvě krátké interpelace, které jsou zaslány e-mailem. Chce si je 

pan Kotas sám odprezentovat, nebo to nechá na mně? 

 

P.  K o t a s : 

 Nechám to na vás, pane starosto, myslím, že to stačí písemně.  

 

P.  H e j m a : 

 První interpelace je na pana radního Bureše, druhá je na pana radního Bureše a na mne 

a týká se extranetu. Bude odpovězeno písemně, interpelace předávám ke zpracování. 

 Uzavírám bod interpelace z řad zastupitelů.  

 Vrátíme se k bodu číslo 

8, číslo tisku 2112 

 Prosím o promítnutí seznamu přihlášených. 

 Uděluji slovo paní zastupitelce Valerii Talackové. 

 

P.  T a l a c k o v á : (místy nesrozumitelný projev) 

 V r. 2019 jste všichni hlasovali pro splátkový kalendář pro provozovatele hospody  

U Rotundy. Něco platil na jaře, v listopadu 20 tisíc, v prosinci 20 tisíc, pak 60 tisíc, v lednu 

20 tisíc, únor vynechal, v březnu přišel covid a všechno bylo jinak. Jak víme, nedostal žádné 

slevy a žádnou podporu. 

 Co se změnilo, když si najednou myslíte, že tento člověk nemá mít další splátkový 

kalendář? Máme tady zápis z jednání rady 13. července t. r. Ing. Kovářík za nejvhodnější 

řešení považuje schválení prodloužení výpovědní lhůty, která vyprší 30. 10., např. o 6 měsíců 

s úkolem pro OTMS řešit se stávajícím nájemcem úhrady pohledávky. V červenci jste mohli 

prodloužit výpovědní lhůtu. Proč jste to neudělali? Místo toho pan radní Votoček navrhoval 

přerušení bodu. Proč? 

 V dalších jednáních postrádám naznačení toho, jaký byl nabídnut další splátkový 

kalendář. 

 Dále tady máme, že na stejném jednání rady pan starosta uvedl, že nájemce požádal o 

odpuštění části pohledávky a doporučil tuto žádost k řešení zastupitelstvu.  

 Místo toho máme navržený tisk buď všechno odpustit, nebo nic. Proč? 

 Ráda bych věděla, co se změnilo mezi červencem a současností. Připadá mi, že 

přicházíte s jiným návrhem, než bylo tenkrát na zastupitelstvu naznačeno. Bylo slíbeno, že se 

bude jednat o splátkovém kalendáři. Apelovali jsme na prodloužení výpovědní lhůty, což 

doporučil Ing. Kovářík, a nestalo se to.  

 

P.  H e j m a : 

 Dávám slova panu radnímu Votočkovi, který jako předkladatel může kdykoli 

vstupovat do diskuse.  
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P.  V o t o č e k : 

 Hlásím se od začátku, ještě dávno před interpelacemi. Co se stalo? Plakali jste tady, 

jak se musí zachránit hospoda, ale kromě velkých keců jste pro to neudělali nic. Vích sliboval, 

že uděláme sbírku, zachráníme to, hospoda je nejdůležitější, všichni tam chodí. Nikdo tam 

nechodí, hospoda je poloprázdná. Ten člověk byl dlužníkem od r. 2016. Představa, že se mu 

má odpustit nějaká částka, nejlépe všechno, tady od kohosi padla. Zpracovali jsme to do 

materiálu. Čekali jsme na vás, co uděláte, když jste tak zázračně chtěli tuto hospodu zachovat. 

Ten člověk je naprosto neschopný, je schopen si vydělat maximálně na suchou vodu, měl 

splátkový kalendář, který nesplácel, dluhy začaly už v r. 2016, teď neplatí ani korunu, 

splátkový kalendář měl uzavřený, ale kašlal na to. Pravdu má Bodeček, co tady původně říkal, 

že chceme pokračovat tímto způsobem – restauraci, ale s jiným provozovatelem, protože ten 

toho není schopný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma říkal, že záměr byl schválen. Prosím o sdělení, kdy byl záměr schválen. 

Podle mých informací jste to v červenci projednávali v radě, přerušili jste to a následně 

19.10.2021 jste to prodloužili o jeden měsíc bez záměru. Mysleli jste, že dáte zastupitelstvu 

otázku prominutí dluhu. Podle mých informací jste záměr neschválili. 

 

P.  H e j m a : 

 Snažím se vrátit zpátky do projednávání na radě. Říkali jsme, že musíme věc projednat 

na zastupitelstvu. Navrhovali jsme předložit záměr na snížení nájemného, zároveň poslat do 

zastupitelstva prominutí dluhu - buď všechno, nebo nic. Samozřejmě je prostor mezi tím. Od 

toho jsme zastupitelé, abychom si tady řekli, že pánovi třeba odpustíme to, co jsme odpouštěli 

ostatním – do půl roku 50 % plus jeden nájem. Tak to dostali všichni a není to nefér vůči trhu.

 Neuvědomuji si, jak to konkrétně bylo, ale je fakt, že jsme se mohli domluvit, že 

záměr ještě necháme po projednání zastupitelstvem, abychom se zachovali podle toho, jak se 

to tady projedná. Omlouvám se, je možné, pane kolego, že jsem vás mystifikoval.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : (místy nesrozumitelné) 

 Není to tragické, jsou horší mystifikace, toto jde ještě odpustit.  

 Vracím se k tvrzení, že částka nedává logiku. Pokud se chcete chovat jako řádní 

hospodáři, tak jste dali 8. června 2021 výpověď a po pěti měsících jste pořád měli stejný 

nájem. Pokud by vaším cílem bylo, aby prostor nesl peníze, měli jste chtít, aby tam byl co 

nejdřív nájemce, který peníze přinese. To, že dáte výpověď a nic neděláte, a neplatícímu to 

ještě o měsíc prodloužíte, nedává logiku. Za tím je něco jiného – buď jste iracionální a nevíte, 

co děláte, nebo sledujete něco jiného.  

 Myslím, že vaším cílem je dát to nějakému svému kámošovi. Proto se ptám Petra 

Hejmy, s kým o tom jednal? Tvrzení, že nejednal s nikým, pravdivé není. Podle mého názoru 

to není nic nelegálního jednat s někým ještě před záměrem, předjednávat věci není nic 

špatného, ale je špatné to popírat nebo o tom dokonce lhát, že to neproběhlo.  

 Pokud Petr Hejma tvrdí, že např. s Jakubem Horákem nemluvil, nejsem sám, kdo mu 

to nevěří a spíše věří tomu, co pan Horák napsal na facebook. To, jestli zavolal starosta Hejma 

Jakubovi Horákovi nebo naopak, je sekundární. Např. tady ocituji:  
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Ke cti starosty je třeba připsat, že mi zavolal a přišel s tím, čeho se nejvíce obával, 

totiž jestli by se nemohl dát dohromady spolek po vzoru Eccentrinc club (?) nebo podobných 

spolků, který zachránil podobnou hospodu na Hradčanech U Černého vola. Mělo by to tu 

výhodu, že by Rotundu šlo provozovat jako obecní hospodu. Na druhou stranu poslední co 

chci, je provozovat hospodu a přijmout pozvání do takové akce znamená přijmout 

odpovědnost nikoli za to, že to dobře dopadne teď, ale jak to bude probíhat dál, aby to byl 

funkční model.  

 Z toho vyplývá, že probíhalo nějaké jednání, hledání jiného provozovatele.  

 Ptám se, kde je logika řádného hospodáře? Petr Hejma to řekl i veřejně na 

zastupitelstvu 16. 6. 2021, že uvažuje o tom, že by to měla být obecní hospoda. Co to ale 

konkrétně znamená? Kde je logika řádného hospodáře? Pokud chcete, aby to neslo peníze, je 

logické pronajmout to někomu, kdo peníze bude platit. Pokud by to byla obecní hospoda, 

bude na to obec doplácet, přinejmenším tam bude nízké nebo žádné nájemné. Jinak by to 

nedávalo logiku.  

 Pokud to chcete provozovat sami a nemít z toho příjem, proč nedáte slevu stávajícímu 

nájemci, který tam poslední roky hospodu dokonce budoval a kterého mají lidé rádi? Kdo 

bude hospodu U Rotundy nejlépe provozovat tak, jak ji máme rádi? On to bude dělat nejlépe, 

lépe, když někoho transparentně nebo netransparentně vyberete, přivedete ho tam a společně 

si budeme hrát na to, že hospodu zachováme jako by to bylo, ale ono to tak nebude.  

 Zkazce o tom, jak jste najednou řádní hospodáři, nevěřím.  

 Mohu ještě pokračovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, jednací řád to neumožňuje, přihlaste se ještě jednou, máte možnost.  

 Prosím s technickou poznámkou pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jako předkladatel odpovídám. Pavle, když hospodu máte tak rádi, kolikrát jsi tam byl? 

Pan Svoboda říkal, že jednou tam přišel Vích a Talacko v červnu a od té doby tam nepáchla 

ani noha. Kroť trochu své vášně. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si ještě reagovat, byl jsem opět osloven. Znovu prohlašuji, že jsem nikomu 

provozování hospody nenabízel. Jako starosta jsem se snažil v tomto směru podporovatele 

navést k tomu, že když hospodu tak uctívají a mají zájem na tom, aby se udržela, budou muset 

se sejít do nějakého spolku, vybrat mezi sebou na dluh, pomoct hospodskému platit nájemné a 

udělat si podobnou entitu jako u Černého vola.To je celé, co jsem pro to udělal. Řekl jsem, že 

velmi rád tomu pomohu, že to budu iniciovat. 

 Na druhou stranu jako starosta městské části, kdy mám především dbát na povinnost 

při správě cizího majetku, nemohu v tomto směru přivést městskou část ke škodě, že tady 

budu podporovat krachujícího podnikatele. Toho člověka je mi nesmírně líto, přeji si, aby 

restaurace tady zůstala v tomto koloritu. My musíme pro to udělat to, že se vypořádáme s 

povinností řádného hospodáře a na druhé straně můžeme veřejné mínění využít, ale to k mé 

lítosti opadlo. Vidíte, že už tady k tomuto bodu není ani jediný občan. 

 Jakmile se všichni dozvěděli o tom, že tento člověk dluží, že není schopen hospodu 

provozovat, jejich aktivita ochabla, i aktivita Jakuba Horáka, který měl nadšení a spousty 

nostalgie v srdci, že musíme tuto hospodu nějak udržet. Řekl jsem, že jako starosta udělám v 

rámci svých kompetencí co půjde, ale nepůjdu proti zájmům městské části, ale určitě jsem 

nikomu nenabízel, že může hospodu provozovat. To se nechám klidně přibít na kříž.  
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Jediné je, že jsem jednal s lidmi, kteří se o to zajímali, jak pomoci hospodě s panem 

Svobodou. Nevím, kolikrát to mám ještě opakovat. 

 Prosím s technickou poznámkou pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Navrhuji ukončit diskusi, bylo k tomu už řečeno všechno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Prezenčně: pro 13, proti 6, zdržel se 

1. Distančně: proti 3. Celkový výsledek: pro 13, proti 9,  zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl 

přijat, rozprava je ukončena. 

 Dokončíme rozpravu v pořadí přihlášených. Slovo má pan radní Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Bylo by zajímavé pustit si diskusi, která zde probíhala, když se tady problém objevil 

poprvé a pustit si diskusi dnešní. Mám pocit, že názory některých se zcela otočily. Někdo 

chtěl zachraňovat, dnes chce téměř potápět. Vzpomínám si, že když jsme diskusi otevírali, 

polemizoval jsem s Davidem Skálou, který říkal, že nás chápe, že musíme jednat s péčí 

řádného hospodáře, ale měli bychom zkusit najít nějakou cestu, jak tomu člověku pomoci. 

 Myslím, že to tady dnes poprvé řekl kolega Scholz, když říkal, že tady nejde o to, že 

zachraňujeme člověka, chceme zachránit nějakou tradici, nějakou atmosféru v nějaké 

provozovně. Myslím si, že to nevytváří přímo ten provozovatel, ale vytváří to ten objekt a co 

se v tomto objektu odehrává, na rozdíl od Blatničky. Nedovedu si představit, že kdyby 

vinařství Blatnice tyto prostory opustilo, Blatnička už tam nikdy nebude. Když ale tady 

člověk opustí tento prostor, atmosféra tam může zůstat a může být třeba i lepší.  

 Mám pocit, že se kolem toho vytváří zbytečně velké politikum. Jen představa toho, že 

bychom každý desátý nebytový prostor měli řešit a komunikovat o něm tímto způsobem, tak 

Prahu 1 úplně zablokujeme a nikam se neposuneme. Nikde nic nepronajmeme, nikde nic 

konkrétního neuděláme. Je strašně jednoduché říkat udělejme, mělo by se atd., ale je něco 

jiného, když si před tu věc stoupnete a máte rozhodnout. Na každém rozhodnutí vždycky 

najdete nějaké mínusy a nějaké plusy. Role toho, kdo rozhoduje, je zcela jiná než toho, kdo 

jen kritizuje nebo polemizuje a hází tady do vzduchu věci, které lze někdy těžko vyvrátit, 

protože jsou nekonkrétní a obecné.  

 V tomto případě děláme maximum. I já, který jsem s Honzou Votočkem 

spoluodpovědný za odbor majetku, nebudu hlasovat pro to, abychom dluh prominuli. Můj 

názor je takový, že prostor může fungovat dál, může fungovat s touto atmosférou, může 

fungovat velice dobře, ale budoucí provozovatel se k tomu musí nějak postavit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Chtěl jsem před hlasováním požádat o tři minuty na klub. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vyhlášena přestávka pro jednání klubů. Další na řadě je pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Omlouvám se za pozdní příchod ze zdravotních důvodů v důsledku nějakého zákroku. 

Děkuji paní  Valíčkové a Nejedlé, kteří mi vyšly vstříc co se týká technologického přístupu. 
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 Co se týká restaurace U Rotundy, nechci se rozpovídávat. Když mě vylili z 

konzervatoře, byl jsem umístěn do Střední průmyslové školy strojnické v Betlémské. Když 

jsem tam přišel poprvé, měřil jsem 150 cm a vedle mne habáni a hledali občanky. Přiznal 

jsem se, že občanku nemám, výčepní mi natočil pivo a řekl, že jsem se jediný přiznal a od té 

doby jsem tam chodil na pivo. Rotunda je pro mne spojena s dospíváním, mám k ní hluboký 

vztah a dodnes tam občas zajdu.  

 Myslím si, že se jedná o výjimečný prostor, který bychom měli hájit a co nejlépe se 

postarat o to, aby jak jeho atmosféra, tak jeho zaměření v této části města zůstaly. 

 Starosto Hejmo, říkal jsi, že by ses nechal přibít na kříž. Nech to na Velký pátek, je na 

to ještě dost času, bylo by to zbytečné a bylo by tě škoda.  

 Co se týká slevy, ten člověk se bezpochyby ocitl v těžké situaci, covid nás všechny 

šíleně zatížil. Určitě bych se snažil najít nějaké řešení, abychom ho nezlikvidovali.  

 K výši nájemného nebudu říkat, kolik platíme v soukromých prostorách, šancí jsme 

dali hodně. Pána je mi líto, osobně ho znám jen od vidění, ale nemůžeme si dovolit takto k 

restauraci přistupovat. 

 Pane Grabeine, k tomu, že lidé mění názory. Toto jsem říkal pokaždé, když jsme o 

Rotundě jednali. To, co tady bylo zmiňované, ať je to obecní hospoda nebo způsob, jak 

funguje hospoda U Černého vola – variant je spousta. Nesouhlasím, že obecní hospoda musí 

prodělávat. Můj bratranec je starosta a otevřeli si obecní hospodu. Uživí se. 

 Bylo by nejlepší, abychom si dali za úkol vytvořit skupinu. Přihlásím se rád do ní jako 

hospodský, pan Scholz by také mohl, za majetek pan Votoček nebo někdo jiný. Vymysleme 

způsob, jak udržet atmosféru hospody, aby dál pokračovala. Je mi líto, že současný nájemce 

není schopen hospodu provozovat tak, aby fungovala. Dluhy se neustále navyšují. Myslím, že 

je to protahování pozvolné smrti. 

 K otázce dluhu. Tam mám silné sociální cítění, nechám to na společné domluvě. To, 

že je třeba ukončit vztah s tímto panem hospodským a najít způsob fungování si myslím, že je 

naprosto nutné. Pomůže nám to všem. Hospoda má velký potenciál i s atmosférou, aby zůstala 

pro nás, místní. Děkuji za slovo. 

 

P. H e j m a : 

 Myslím, že by bylo dobré vytvořit pracovní skupinu, můžeme si to dát do usnesení a 

dál nad tím přemýšlet. Myslím, že řada z nás se do toho ráda zapojí.  

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Podpořil bych to, co říkal kolega Kotas. Dává to smysl, bavme se o tom, vymysleme 

to. Myslím, že tady není nikdo, kdo hospodu chce zavřít a udělat z ní turistickou hospodu. 

Chápu to, každé místo potřebuje nějakou svou „čtyřku“, kam chodí místní na pivo a na 

středně nepříjemnou obsluhu. 

 Chtěl bych reagovat na kolegyni Talacko, která se rozčilovala, jak tomu člověku 

nechceme dávat šance, jaký je strašný chudák a jak je to všechno strašně smutné. 

 Pojďme si říct, že za leden 2016 až listopad 2016 bylo uhrazeno na nájemném téměř 

všechno, protože v listopadu zaplatil pak už jen nižší nájem. Pak přišel prosinec 2016 až 

květen 2017, kdy nezaplatil nic, a to nebyl covid.  

 Pak byl nějaký dodatečný nájem v květnu 2017, kdy uhradil 72 tisíc, pak už zase nic 

neplatil, pak zaplatil nějakých 49 tisíc, pak zase neplatil, pak zaplatil zase 40 tisíc, pak zase 

nic neplatil.  

 Toto mi nepřipadá jako člověk, který zvládá restauraci. Budeme tady prodlužovat 

nějakou agónii pána, který prokazatelně restauraci nezvládá vést tak, aby pokryl jen základní 

náklady.  
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 Mám restauraci a když vydělám první korunu, tak jako první věc zaplatím nájem, lidi 

a faktury. Když tři roky nezaplatím nájem, tak mě každý vyhodí a je jedno, jak vysoký je 

nájem. Chtěl bych se vrátit do února 2020, kdy jsme se domluvili na splátkovém kalendáři, z 

kterého nic nezaplatil a nezaplatil ani nájem. Jednou zaplatil v prosinci r. 2020 částku  

33968 Kč a pak zase do dnešního dne nic nezaplatil. Hospody už teď nejsou zavřené, někdo 

mu tam asi chodí. 

 Nevidím v tom nikoho, kdo se snaží aspoň částečně řešit svou situaci. Nemusí platit 

nájem celý, kdyby poslal aspoň něco, tak by to vypadalo, že se aspoň snaží, ale on neprojevil 

žádnou snahu zaplatit nájem. 

 Vladan má také restauraci a ptám se, jestli platí nájem?  

 Kolega Čižinský neustále opakuje, že pan starosta s někým domlouval pronájem. 

Slovy Andreje Babiše – nebuďte slušný a řekněte, kdo to je? Když to víte, tak nám to řekněte. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega to už řekl, byl to Jakub Horák, to jsem už několikrát vysvětloval. 

 Pan Kotas má technickou poznámku. 

 

P.  K o t a s : 

 Omlouvám se, že ji zneužiji. Nedokáži si představit, že by někdo při pronájmu v 

soukromém vlastnictví si toto mohl dovolit. 

 Další věc je, abychom co budeme moci zohlednili covid.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Měli jste dát aspoň nějakou podporu, neměl nic. 

 K panu zastupiteli Procházkovi. Atmosféra se nemusí změnit, ale může. Myslím, že 

nejlepší záruka toho, že se to nebude měnit, je nechat to stejnému provozovateli, ale s 

podpůrným spolkem.  

 To, že jsme pro to nic nedělali, je s prominutím nehoráznost. Dohodli jsme se, že 

spolek zahájíme až poté, až bude mít nějaký rozumný splátkový kalendář. Doufali jsme, že v 

tom něco podniknete a až potom spolek založíme – až bude splátkový kalendář, a ne předtím.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel bude reagovat. Máte slovo, pane radní. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na založení spolku jste měli půl roku. 

 Hlásil jsem se kvůli něčemu jinému. Problém je v tom, že je to spoluvlastnický dům a 

spoluvlastník dvakrát nesouhlasil s výpovědí panu Svobodovi. Bylo to až takové, že jsme ho 

podezírali, že jemu platí a nám ne. Až když jsme se setkali se spoluvlastníkem na jednání, 

vyjasnili jsme si situaci. Trvá na tom, aby mu byly peníze splaceny.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Odpovědi na příspěvky kolegů. Ke kol. Scholzovi. Nájem platíme, je to jedna z 

prvních plateb jako u každého podnikatele.  



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 90 
 

 Ke kol. Grabein Procházkovi. Nemyslím si, že bych měnil názor. Plédoval jsem za to, 

abychom našli řešení, ale řešení přichází po půl roce, kdy jsme za to plédovali, kdy pan 

starosta Hejma sliboval na facebooku v obavě ze zvedající se vlny solidarity, že všechno 

urovná, že restaurace přežije a že všechno bude v pořádku, a přichází v hrozné podobě. Toto 

je nehlasovatelný tisk. V okamžiku, kdy bychom pro tisk hlasovali, zvedne se vlna 

podnikatelů, kteří budou chtít totéž, což nejde.  

 Fascinuje mě přístup kolegy Votočka, který tvrdí, že tisk připravuje pro nás. Je to 

chvályhodné. Měli jste v tom půl roce dělat věci, které bylo možno dělat, pokud jste to chtěli 

zachránit, nebo jste měli jednat přímo, že nájemní vztah bude ukončen. Pokud jste to takto 

rozvlékli, je to nejhorší možné řešení. Věci se mají dělat přímo, a pak za to nést odpovědnost, 

ale ne něco slibovat a nic přitom nedělat. To mě přijde úplně šílené.  

 Pokud se jedná o pracovní skupině, mělo se o ní jednat před půl rokem. Pokud má 

skupina najít řešení, jak zachovat restauraci třeba s jiným provozovatelem, tak to chápu, ale 

nedělejte práci za nás. Pokud nechcete nic připravit, tak my si to připravíme, a vy to 

neschválíte. Vaše snaha připravit tisk pro nás takovým diletantským způsobem nemůže 

dopadnout na úrodnou půdu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček je další na řadě. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kolega Martin Kotas mluvil o hlubokém vztahu, kterému věřím. Souhlasím  v 

souvislosti s tím, že pan Svoboda řekl, že někteří ze zastupitelů šli do Rotundy. Vím, že 

kolegové tam šli i po minulém zasedání zastupitelstva, takže v Rotundě bylo více lidí. 

 Důležité je, že si musíme říct, jestli tady máme výjimečný prostor, výjimečný předmět 

činnosti a výjimečného nájemce. Myslím si, že výjimečný prostor je, také předmět činnosti – 

jaká je to restaurace, a otazník je, jestli je to výjimečný nájemce.  

 V minulosti jsem říkal, že gesce majetku je velmi atypická proti jiným gescím, protože 

vždycky předkladatelé budou mít velmi často varianty, kdy ani jedna nebude správná. V 

rámci návrhu budou posuzovat, jaká je méně nebo více dobrá pro to, jak se máme rozhodnout, 

ať v zastupitelstvu nebo na radě. To, jestli je více nebo méně špatná, se nezjistí hned, ale až za 

nějakou dobu. Je potřeba nějaký risk, cit a nějakou odvahu. 

 Co je ale důležité? V současné době je s panem Svobodou, resp. s jeho společností, 

uzavřena smlouva na 29 dnů, to znamená zhruba do 29. listopadu. Nevěřím tomu, že pan 

Svoboda uhradí dluh a zároveň si nemyslím, že půjde do splátkového kalendáře.  O čem 

bychom měli diskutovat? Jestli se může účastnit jakéhokoli záměru nebo výběrového řízení. 

V podmínkách je jasně, že ten, kdo dluží městské části, nesmí se ničeho takového účastnit. O 

tom bychom měli vést diskusi.  

 Mrzí mě, že zastupitel Pavel Čižinský, jak údajně na poslední chvíli posílá tisky do 

zastupitelstva, přichází s e-maily, které posílá poslední den. Uvítal bych, že by sem přišel pan 

Svoboda a řekl, jak si představuje spolupráci, ale zároveň je velmi důležité, že by zde měl být 

i pan Kysela, druhý spoluvlastník. Není to jako v případě Školské, kde mají po 20 procentech 

a my máme 60 procent, tady je to padesát na padesát. Jeho slovo je velmi důležité.  

 Diskutujme třeba o tom, že městská část teoreticky dá svou polovinu panu Svobodovi 

do výpůjčky, ale rozhodně to nebude chtít pan Kysela – aspoň z informací, které jsem dostal.  

 Pojďme to nějak ukončit, nějak řešit. Myslím, že nikdo nechce pohřbít Rotundu. Také 

mi to není příjemné, obrátilo se na mne několik velmi známých lidí, kteří říkali, že tam v 

dospělosti chodili, že k tomu mají nějaký vztah a ať nejsem přísný k této záležitosti. Nechci 

být přísný, ale je třeba k tomu přistupovat odpovědně.  
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 Můj názor z indicií, které zde máme je, že pan Svoboda nebude schopen splatit 

současný dluh. Jestli jsem správně od kolegů pochopil, od nikoho jsem nevnímal, že by byl 

pro odpuštění dluhu. Tento tisk je o odpuštění dluhu, nikoli o tom dalším. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vraťme se k prosinci 2019, kdy jsme se shodli, že dáme nájemci ještě jednu šanci. 

Proběhla ta šance? Neproběhla, protože v březnu 2020 začal covid a začala nenormální 

situace, kdy podniky byly nějakou dobu úplně zavřeny. Současný nájemce šanci, kterou jsme 

mu chtěli dát, nedostal. Nedostal ani žádnou pomoc z důvodu, že podmínky jsou nějak 

nastavené. Zase tak nastavené nebyly. Třeba pan Pawlowski také dlužil – firma Immovision 

slevu dostala. Když se chce, tak všechno jde.  

 V něčem teď nedodržujeme něco, co jsme se vůči němu rozhodli tenkrát udělat. 

Tvrdíte, že to není schopen dělat. Ano, není to schopen dělat během covidu a bez pomoci 

provozovatele. Doba coronaviru není pro hospody doba, kdy je možno říct, zda se osvědčil 

nebo neosvědčil, zda je nebo není schopen, je to mimořádná situace.  

 Budu mít pozměňovací návrh, který přečtu. Má směřovat k tomu, abychom teď 

vypsali kvalitní záměr bez nějakých podmínek – dluh, nedluh, proč by nešlo uzavřít nájemní 

smlouvu i s tím, kdo má dluhy, na to není žádný zákon, a abychom za dobu covidu dali 

nájemci obvyklou slevu, jakou dostávali jiné nájemci, možná i větší, protože toto je od 

matrošek apod. něco pro rezidenty.  

 Problém nájemce není, že nemá peníze, že je neúspěšný a neplatí, ale problém je, že  

to není váš kamarád. Kdyby to byl váš kamarád, dopředu by už bylo zařízeno, že třeba žádný 

nájem platit nebude, jako třeba pan Ságl, který na nám. Republiky neplatil, nebo jako firma 

pana Vopičky, která má ve správě hřiště Na Františku a v Masné. Tomu dokonce platíme za 

to, že tam pouští naše děti. Vzpomeňme si na Galerii Kozí plácek, kde bylo roky nájemné  

59 Kč, a tady je 302 Kč – naprosto neporovnatelné.  

 Všechna zastupitelstva v posledních dvou letech jsou o tom, že rozhazujete obecní 

peníze, a teď jste se rozhodli, že u poslední neturistické hospody budete řádnými hospodáři a 

budete se chovat strašně odpovědně. Je to velmi pokrytecké, je to výsměch všem, kteří tady 

žijí a mají hospodu rádi.  

 Mám vážnou obavu, že tímto vaším postupem se nic nezachová, hospoda padne a ve 

finále to bude mnohem dražší. Opravdu si myslíte, že Praha 1 bude schopna provozovat 

obecní hospodu? Hospodářská správa dostane nové zaměstnance? Jak si to představujete? Už 

jen ten absurdní začátek. Dali jste výpověď 8. 6. 2021. Za pět měsíců jste neudělali nic, 

problém odsouváte. Myslíte si, že do voleb něco stihnete? Bohužel, Praha 1 mnohé věci 

nezvládá a přidávat si ke svým agendám ještě hospodu mi připadá za této situace absurdní.  

 Opakuji. Moje obava je, že tento postup je strašně selektivní a pokrytecký, protože 

těm, kdo jsou vaši známí, dáváte obrovské úlevy, a tomuto nájemci nedáváte nic. Bojím se, že 

zachováte-li vaše plány, budou velmi drahé, neušetříte vůbec nic a bude z toho jen pocit 

zmaru.  

 Přečtu svůj pozměňovací návrh. 

 Jmenuje se: Výhodnější nájem pro Hostinec U Rotundy po dobu epidemie covid 19.  

 Zastupitelstvo ukládá radě dát – po zveřejněném záměru a po získání souhlasu 

spoluvlastníka – nebytový prostor atd. do nájmu na dobu dvou let za nájemné minimálně ve 

výši 150 Kč/m2 tomu zájemci, který nejlépe zachová současný charakter Hostince  

U Rotundy.  
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 Zastupitelstvo ukládá radě předložit zastupitelstvu návrh na prominutí části dlužného 

nájemného společnosti Dommar servis s. r. o. za období od 10. 3. 2020 do 29. 11. 2021, který 

zohlední sníženou návštěvnost restauračních zařízení v tomto období a částky, které byly na 

nájemném promíjeny jiným nájemcům nebytových prostor ve správě MČ Praha 1. 

 Nájemné 150 Kč/m2 je to nájemné, které jste dali vašim kamarádům v Galerii Kozí 

plácek. Není to nic, co by bylo nemožné.  

 Prosím zastupitelstvo o podporu tohoto návrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím vypořádat technické poznámky. Nejdříve pan zastupitel Ulm. 

 

P. U l m : 

 Chtěl bych připomenout pana Čižinskému, jestli by nechtěl absolvovat nějaká 

logopedická cvičení, protože čím rychleji mluvíte, tak huhňáte, že vám není rozumět ani 

slovo. Jestli byste se nad tím nezamyslel. 

 V tomto velkém proslovu nezaznělo, kdo je konkrétně ten kamarád? V restauraci  

U Rotundy jsem byl asi dvakrát v životě. Mohl by to konkretizovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Také zneužiji technické. Panu Ulmovi bych doporučil, aby se choval slušně a 

nenapadal kolegy v případě třeba mluvících nedostatků.  

 Mám technickou otázku, protože se v tom už ztrácím. Pronajímatel restaurace  

U Rotundy nedostal za covidovou dobu od Prahy 1 žádnou slevu? Prosím upřesnit čísla.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel na to určitě při závěrečném slovu vzpomene.  

 Technická poznámka pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se panu Čižinskému, ale jak jste mluvil, postřehl jsem tam větu, že chcete, 

aby byla poskytnuta sleva jako ostatním subjektům v rámci covidu a podpory našich nájemců. 

Dokáži si vzpomenout, že jednou z podmínek bylo to, že mají uhrazené dluhy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se za výslovnost, je to i ta rouška. Zkusím mluvit pomaleji. Je to i tím, jak 

jste omezili diskusi. V případě úpravy jednacího řádu se to může obrátit i proti vám.  

 Přečtu ještě formulaci návrhu na snížení: který zohlední sníženou návštěvnost 

restauračních zařízení v tomto období a částky, které byly na nájemném promíjeny jiným 

nájemcům. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Když jsem tisk poprvé viděl, myslel jsem, že je to nějaký vtip pana Votočka, a ono 

ano. Neřekne nám, zda odpustit nebo neodpustit a kam tiskem míří. Od koalice slyšíme, že 

také odpouštět nechce. Když dám stranou osobní narážky, tak se v debatě shodneme, že není 

možné jen tak odpouštět dluhy a zároveň bychom chtěli zachovat místo atd. Koalice nemusela 

čekat, co udělá opozice, mohli jste jednat.  

 Nevím, o čem budeme hlasovat, ale připadá mi, že bychom o něm hlasovat neměli. 

 Od pana Čižinského padl rozumný návrh hospodu vysoutěžit někomu, kdo udrží její 

charakter, separátně potom řešit dluh a případně přihlédnout ke covidu. Pojďme to nějak 

uzavřít a už se v tom nerýpat. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Vzhledem k tomu, jak probíhá diskuse, požádal bych pana předkladatele  o přerušení 

tohoto bodu, protože si myslím, že je to nehlasovatelné. Myslím, že je oboustranná vůle 

podniku pomoci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám také pozměňovací návrh. Přivedl jste mne na to pane starosto vy, když jste říkal, 

že nemusí platit ani to A, ani to B, ale že může být něco mezi. 

 Pro mne je prominout nedoplatek nesmysl a prominout nedoplatek mi připadá také 

nesmysl. Protože jsem středový volič, mám rád kompromisní řešení. Uprostřed vidím odpustit 

polovinu. Zdůvodním proč. Toto je podnět, který buď schválíme, nebo neschválíme, stejně 

jako podnět od Pavla Čižinského. Hlavně se už pohněme z místa a nedělat pracovní skupinu, 

která za půl roku po skončení covidu zjistí, že je to těžké a že jsme se měli dávno s panem 

pronajímatelem rozloučit a že to stejně nikam nevede.  

 Ještě uvedu, proč jsem pro kompromis. Tato hospoda nikdy nebyla rušná hospoda, 

hospoda U Zpěváčků byla vždycky narvaná, U Rotundy byla vždycky volná. To bylo její 

kouzlo, že tam člověk seděl sám nebo ve čtyřech a když přišlo deset lidí, byla hospoda 

narvaná. To je kouzlo hospody Na Mýtince. Proto jsem tam četl knížky, vedl jsem tam 

filozofické diskuse s kamarády nebo s důchodci, kteří tam chodili a cucali tam jednu desítku.- 

 Viděl bych to jako poslední šanci. Naformuloval jsem to tak, že použiji znění textu: 

rozhodl prominout 50 % nedoplatků – dále bych to celé zkopíroval, ale dále: za podmínky, že 

po dvou nesplněných nájmech plus s tou splátkou dluhu – všechno poníženo o polovinu – v 

normálním režimu bez covidu provozovatel končí a bude vypsáno nové výběrové řízení na 

provozovatele, jak říká Čižinský.  

 Mám to písemně, předám to, prosím o tom hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Diskuse je ukončena, jsou ještě dvě technické poznámky. Prosím paní kolegyni 

Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o otevření diskuse a prosím druhého předsedu klubu, zda by se přidal.  
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P.  H e j m a : 

 Vidím, že druhý předseda klubu přitakává, máte na to právo. Diskusi otevírám.  

 Zastupitel Čižinský se hlásí počtvrté, prosím o hlasování, zda zastupitelstvo souhlasí s 

vystoupením. Pro 9, proti 0. 

 Ještě technická – Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o opakování hlasování, protože předseda klubu Tomáš Vích není u svého 

hlasovacího zařízení.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámku prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Návrh Tomáše není hlasovatelný. Kdyby to tak bylo, musel by být záměr. Musel bys 

návrh upravit, že by to bylo doporučení radě, rada by musela vyhlásit záměr. Bez záměru to 

nejde.  

 

P.  V í c h : 

 Podle mne je to návrh na změnu. To, zda je hlasovatelný nebo nehlasovatelný, ať si 

každý přebere po svém. Podle mne to hlasovatelné je, budu pro to hlasovat. Kdo hlasovat 

nechce, ať pro to nehlasuje.  

 

P. H e j m a : 

 Nepřesvědčujme se, každý má právo podat jakýkoli návrh, podle toho se každý 

zachová při hlasování.  

 Opakujeme hlasování, zda pan zastupitel Čižinský vystoupí počtvrté. Prezenčně: pro 

9, proti 0, zdržel se 1. Distančně: pro 2. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 1. 

Bohužel, není možné v rozpravě znovu vystoupit.  

 Pokračujeme k panu radnímu Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 Slyšeli jsme tady mnoho věcí, u jednotlivců mnohdy na začátku a na konci diskuse 

protichůdné. Myslím si, že kdyby tenkrát nedošlo k záchranářské akci, situace by byla 

vyřešena. Všichni vnímali to, že toto je hospůdka historicky oblíbená – v poslední době ne. 

Pamatuji si po r. 2000, kdy tam místní chodili, aby si popovídali. To se ale změnilo, byla 

snaha udělat z toho turistickou hospodu, kterou zapříčinil ten, kdo ji provozuje. To odradilo 

místní a přestali tam chodit, chodí tam několik příznivců. Už to není to, co jste tady všichni 

vzpomínali, včetně pana Kotase. Vím, jakou dobu má na mysli. 

 Důležité je, že tam dluhy začaly vznikat před covidem. Bylo podezření, o kterém 

hovořil pan Votoček, že spolumajiteli platí a nám ne. Nemá cenu nad tím diskutovat.  

 Je zřejmé, že se neprojevila žádná snaha v době covidu – co to je v době covidu, to 

budeme podle mne mít následujících deset let – a jde o to, zda jsou nebo nejsou platná nějaká 

omezení, to znamená zda může nebo nemůže mít otevřeno. Asi všechny restaurace teď mají 

méně hostů, mohou sedět pouze venku. 

 Kdybychom se bavili o tom, jak vypsat výběrové řízení s podmínkami maximálních 

cen, ale k tomu, co tady padalo o tom, jak to zařídit, museli bychom mít společnost, protože 

městská část nemůže provozovat. Je to někde nějaká výjimka v republice, kde má obec vlastní 

hospodu.  



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 95 
 

Museli by se hledat zaměstnanci a nastavit podmínky, nebo vypsat výběrové řízení, 

kde bychom uvedli maximální cenovou hladinu, sortiment, který tam chceme a otevírací 

dobu. Dalo by se to připravit, ale jde o to, jestli ta snaha vůbec je. 

 Druhá možnost byla udělat výběrové řízení, vyhodnotit ho a říci: přihlásili se 

Vietnamci a Večerka – ty hodnotit nebudeme. Zjistěte si, jestli někdo chce v daném místě 

provozovat tuto hospůdku. Nedá se tam toho moc udělat, je tam malý prostor.  

 Točíme se tady přes dvě hodiny na tomto tématu a všichni říkají, že to, co je 

předloženo, asi neprojde. Z pozměňovacích návrhů je jeden nehlasovatelný, druhý nový 

podmiňuje věci souhlasem spoluvlastníka, a nedostali jsme se k žádnému závěru. 

 Chápu pana dr. Votočka, že chtěl, aby dostal nějaké stanovisko zastupitelstva o tom, 

jak má konat dál a co má předkládat do rady. Očekávám, že jako rada dostane návrh nějakého 

řešení, protože to budeme muset řešit. Nevěřím, že to někdo bude chtít zavřít a udělat tam 

vinotéku. 

 Byly to smutné dvě hodiny, z kterých není žádný závěr. Snad to pana radního Votočka 

a příslušné vedoucí odboru trochu navedlo, co mají dělat, i když asi budou mít těžkou hlavu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou s technickou poznámkou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Myslím, že Martin Kotas žádal hlasovat o přerušení tohoto tisku. Byl to procedurální 

návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 To musí říct pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Špatně jsem to formuloval. Dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o přerušení bodu. Pro 5, proti 0, zdrželo se 10. Tento návrh nebyl 

přijat, pokračujme v rozpravě.  

 Prosím sdělit distančně, jak jste hlasovali. Pan zastupitel Kotas byl pro, pan Nazarský 

se zdržel, paní Nazarská se také zdržuje. 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych říct, že velká část dluhu nevznikla během covidu. Samozřejmě, že hospoda 

je také postižena covidem, ale jeho problémy začaly tři roky před covidem. Bylo to v době, 

kdy všichni jsme normálně chodili do hospody a kde jsem se setkávali. Problém není, že 

přišel covid – a on šel do háje. To je důvod, proč ani nezískal slevu. Dlužil, neplnil splátkový 

kalendář a neprojevil žádnou snahu své finanční problémy řešit jinak než tak, že nezaplatí ani 

korunu.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Měla jsem příspěvek, ale přerušilo se to technickou. 

 



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 96 
 

P.  H e j m a : 

 Můžete se přihlásit, ale řekněte svůj příspěvek, ať vás neošidíme o vystoupení. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Až nakonec.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein P r o c h á z k a : 

 Mám dvě poznámky. Uvědomme si, že tady to není nějaká lidová tvořivost, ale že  

nakládání s majetkem má nějaká svá pravidla, je tady nějaký statut hl. m. Prahy atd. Z toho, 

co tady slyším mám pocit, že se začínáme pohybovat mimo tento rámec. Nevím, jak by s tím 

potom odbor měl nakládat. Všichni chceme záležitost vyřešit. Tím, že přerušíme nebo 

odložíme tisk, to nevyřešíme, jen se vyhneme odpovědnosti k nějakému rozhodnutí. Tvořit 

tady na místě jak něco udělat, co má jasně daná pravidla, z kterých bychom neměli uhnout, mi 

připadá mimo rámec. 

 Uvedu příklad, v jakých mantinelech se pohybujeme. Na jedné straně říkáme, že jsme 

možná až za hranicí toho, jakou pomoc chceme tomuto provozovateli dát, na druhou strunu 

mám přirovnání. Vezměte si, za jakých okolností nebyla prodloužena opce restaurace 

Kolkovna, že se v r. 2015 zpozdil 5 dnů s platbou nájemného, ale veškeré nájemné do konce 

své působnosti z restaurace platil. Je to podnikatel – a podnikatel. Můžeme říct, že tam to má 

jinou atmosféru, že je to tam pro turisty atd., k tomu máme blíž, k tomu máme dál, ale oba to 

jsou podnikatelé. Oba by měli mít z naší strany jasně daná pravidla a podmínky, které budou 

oboustranně dodržovány. 

 Chtěl jsem jen upozornit, že rozumím diskusi, že jim chceme pomoct, ale na druhou 

stranu si myslím, že jsme se dostali mimo jakýkoli rámec toho, jak bychom měli zacházet s 

majetkem a jak bychom se měli chovat s péčí řádného hospodáře. Tady nejde jen o pomoc. 

Když srovnám tyto dva případy, jsme míle vzdáleni, že si nedovedu představit, jak byste v 

tomto chtěli najít nějaké řešení. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Bavíme se o tisku, který se tady neměl objevit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Budu reagovat na pana Bureše. Nostalgicky vzpomínám, často tam zajdu. Myslím si, 

že hospoda je stále funkční a populární. Není to nacpaný lokál, ale svůj účel plní. Myslím, že 

nemluvíte pravdu, když říkáte, že už to není to, co to bývalo. Zaplať pán bůh, žijeme po 

revoluci. 

 K tomu, že to nemá žádný závěr. Myslím, že to závěr má. Navrhoval jsem přerušit to 

ne proto, abych něco oddaloval, ale proto, abychom připravili znění tisku, které je 

hlasovatelné. Pro mne to v tuto chvíli není hlasovatelné ve variantě A, ani ve variantě B.  
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 K příkladu toho, jak se podařilo zachránit restauraci U Černého vola. Je na 

exponovanějším místě a funguje to. Myslím, že cesta je. Proto jsem byl pro stažení a 

přerušení, protože tak, jak je to připravené, vede to k nekonečným debatám a nemáme se kam 

dostat. 

 Co se týká pana Grabeina Procházky, podotkl bych, že pro mne, který se pohybuje v 

soukromém prostředí, je taková věc nepředstavitelná. Pan starosta říkal, že to zazní až v 

závěrečné řeči, ale pro mne je důležité zorientovat se v číslech, zda byli v době covidu 

odpouštěni i soukromí vlastníci, protože také mají své závazky. Jakou slevu dostal 

provozovatel DNVT(?) během koronakrize, která na nás dopadá dosud? Tam bych určitě 

jednal o nějaké slevě, ale jen tak odpustit podle mne není možné.  

 Tisk je pro mne nehlasovatelný, proto jsem navrhl přerušení a vymyslet něco jako  

U Černého vola. Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Reakce na můj podnět mi přišly, že trochu pokřivují to, co jsem tím směřoval. Těch 

50% nesouvisí s covidem. Hospoda je dlouhodobě neprosperující.  

Když jsem se v červnu o tom s panem Svobodou bavil, tak říkal, že kdyby neplatili  

40 a 20, tak to by asi ustáli. Padesát procent je číslo, nehledejte v tom žádnou hlubší logiku, je 

to kompromisní číslo, není ani černé, ani bílé.  

 Pan Grabein Procházka říkal, že se s tím pohybujeme mimo rámec. Ten rámec jste 

vymezili vy tím, že jste dali černé nebo bílé. Když říkám šedé, tak jsem mimo rámec? To se 

mi nezdá, mantinely jsou vámi definované.  

 Jestli jste chtěli jít do druhého prostoru, který není v šedé barvě, ale v nějaké 

neviditelné, mohli jste to rovnou naznačit, že vám to celé přijde jako nesmysl a text nám dát v 

podobě, která by někam cílila. Jak je to nadefinováno, jak se shodujeme, je třeba nějak 

doladit, aby se o tom dalo hlasovat.  

 Připomínám kouzlo hospody Na Mýtince, kam lidé chodí sporadicky a moc tam 

neutrácejí. Je to genius loci té hospody. Miluji hospodu U Černého vola, ale tam si často 

nesednete, vypijete ve stoje a v předsíni, ale tady to tak není. Tady si sednete kdykoli.  

 Každé místo má své genius loci a toto je to, proč jsem podal zvláštní protinávrh. Ať je 

nebo není hlasovatelný, prosím o něm hlasovat a zkusit si říct v rámci zastupitelstva, jestli je 

vůle to řešit, nebo není a když není, vypsat nové řízení. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Budu se snažit předložit návrh usnesení, který by mohl zohlednit to, co tady bylo 

řečeno, abyste si aspoň něco odsud odnesli. Dovolím si vás s ním seznámit. 

 Omlouvám se, přeskočil jsem přihlášené paní kolegyni Talackovou a pana kolegu 

Čižinského, kteří chtějí vystoupit počtvrté a skočil jsem do diskuse.  

 Má zájem vystoupit paní kolegyně Talacková? (Neslyšitelná odpověď.) 

 Prosím hlasovat o vystoupení pana kolegy Čižinského, který má zájem vystoupit hned. 

Nemusí to prý být hned, tak si ještě počká. 

 Budu pokračovat v tom, co jsem začal. Návrh usnesení: 

 ZMČ  

 1) konstatuje, že má zájem na zachování provozu Hostince U Rotundy ve stávající 

koloritní podobě při zachování současného genia loci jako součást původní občanské 

vybavenosti, 
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 2) ukládá zřídit pracovní skupinu, která připraví návrh řešení na zachování provozu dle 

bodu 1) tohoto usnesení, 

 3) doporučuje radě vyhlásit záměr pronájmu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení. 

 Toto usnesení 1. deklaruje, že máme zájem na zachování provozu, že jsme si vědomi 

genia loci tohoto místa. 

 2. Líbil se mi návrh pana zastupitele Kotase, abychom vytvořili společnou pracovní 

skupinu, která se nad tím ještě zamyslí. 

 3. Potřebovali bychom dostat signál pro radu, abychom mohli spustit záměr, kde 

bychom jasně definovali, co chceme – že chceme restauraci v nezměněné podobě, při 

zachování koloritní podoby a současného genia loci. 

 4. Měli bychom si otestovat, zda by byl nějaký další nájemce, který by byl schopen to 

provozovat, třeba by si současného pana Svobodu tam vzal jako parťáka nebo k výčepu, 

nějakým způsobem by se domluvili. 

 Nemůžeme dál čekat, potřebujeme záměr v tomto směru vykopnout.  

 Předám tento návrh písemně k rukám Návrhového výboru.  

 Má zájem vystoupit paní kolegyně Talacková? Paní kolegyně nemluvila třikrát, má 

slovo. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Starší dluh tam vidíme všichni, toho jsme si všichni vědomi. Odsouhlasili jsme ale 

splátkový kalendář, kdy asi čtyři měsíce platil, dva měsíce vynechal a pak byl covid.  

 V poslední době jsem v důsledku covidu hospody moc nezachraňovala. Jak jsem 

slyšela, lidé tam začínají více chodit. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Krátkou poznámku k návrhu pana starosty, že do konce listopadu je výpověď. Když se 

ustanoví pracovní skupina, tak aby bylo co řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Součástí toho byl i záměr. Museli bychom to zhojit dalším prodloužením o 30 dnů.  

 Prosím pana zastupitele Kotase s technickou. 

 

P.  K o t a s : 

 Tvým návrhem tudíž padá návrh, který byl předložen předtím.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel by se musel s ním ztotožnit. Může se stát buď doplněním původního 

návrhu, nebo ho může i nahradit. Je to na dohodě s předkladatelem. Můj návrh nevylučuje, že 

se může pokračovat i s prominutím dluhu. Můžeme to tam k tomu ještě přidat.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. Musíme hlasovat, zda může vystoupit počtvrté. 

Prezenčně: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 3. Celkem: 12 pro, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 12. Bohužel, tento návrh nebyl přijat.  

 Pokračujeme dále v rozpravě. Pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Vidím, že úroveň našeho zastupitelstva začíná klesat. Rozumím tomu, když mi někteří 

kolegové řeknou, že si odmítají číst materiál, který má 700 stran, protože povinností 

zastupitele je pečlivě si všechno prostudovat. Tento materiál má málo stran. Tady o něčem 

diskutujeme, ale nevím, jestli jste všichni materiál četli. Stačí si přečíst žádost pana Svobody z 

28. 6. Žádá o tři věci:  

 1. předělání splátkového kalendáře, dluhu, který je na jeho osobu, aby byl na 

společnost Dommar 

 2. chce přehodnocení výše nájmu 

 3. žádá o možné prominutí části dluhu.  

 Pokud se bavíme o dluhu, tak tato záležitost musí jít na zastupitelstvo. To je podle 

mne ten důvod, proč to tady je. 

 Na to navazuje další dokument, který je také velmi důležitý, a to zápis z jednání z 

6.10. 2021, kde je uvedeno šest bodů, z nichž vybírám dva důležité: 

 Nájemce prohlašuje, že hranice udržitelnosti podnikání v tomto stylu předpokládá 

nájemné v maximální výši 31 tisíc za měsíc. Při takové hladině nájmu by byl schopen v 

podnikání pokračovat – teď je to důležité, avšak zároveň bude nutné prominout stávající dluh, 

který současně nelze splácet.  

 Poslední odrážka. Zástupce pronajímatele – což jsme my, městská část – poukazuje na 

skutečnost, že s prominutím dluhu musí souhlasit zastupitelstvo, kterému bude výše uvedená 

záležitost předložena. 

 Musíme rozhodnout, nevím, o čem tady další hodinu diskutujeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o 4. vystoupení pana Vícha. Prezenčně: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. Distančně: 

pro 3. Celkem: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Můžeme pustit pana zastupitele Vícha ke slovu. 

 

P.  V í c h : 

 Děkuji Davidovi za to, že to všechno hezky shrnul. Moje varianta s těmi 50 % tomu 

přesně odpovídá. Znamená to, že nebude nájem 40, ale 20 plus nějaký splátkový kalendář. 

Neodpouštěl bych dluh. Když by byla měsíční splátka 10 tisíc na několik let dopředu, mohlo 

by to fungovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vyhlašuji přestávku pro jednání klubů. Bylo řečeno tři minuty. 

(Jednání klubů) 

 Budeme pokračovat v projednávání bodu. Musím se omluvit za to, že jsem neudělil 

slovo panu Vojtěchu Ryvolovi, který se řádně přihlásil do diskuse k bodu programu. Dovolíte, 

abych to napravil, aby nám sdělil to, co má na srdci. Je to po uzavření rozpravy, jen napravuji 

neudělení slova.  

 

P.  R y v o l a : 

 Líbí se mi, že se tady mnozí bavíte o pocitech. Myslím si ale, že základ je ekonomika 

podnikání. Ekonomika podnikání je to, že když ten pán nesplácel v r. 2016 a 2017, kdy 

všichni hospodští plácali rukama, jak se jim všem dobře daří, tak jak chce splácet teď, když 

teď za čtyři měsíce vyděláme nulu. Blíží se leden, únor, březen, duben, což je nejhorší období 

pro restauratéry. Garantuji vám, že když mu teď odpustíte jednu korunu, tak vám stejně 

zbytek nezaplatí, protože na to mít nebude.  
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 Já jsem třeba prodal byt, znám lidí, kteří prodali část své jiné společnosti jen aby měli 

na nájem a aby udrželi podnikání. Občas mi to připadá, že se tady chováte jako Matka Tereza 

a ne jako správný hospodář. Uvědomte si, v jakém období se teď nacházíme. Ano, my jako 

hospodští budeme ještě měsíc vydělávat, potom ale přijde období pěti měsíců, kdy si 

nevyděláme pomalu na vodu a chleba. Když mu teď odpustíte, na začátku příštího roku vám 

stejně nic nezaplatí.  

 Jsme tady čtyři hospodští a jsem zvědav, který z hospodských by to nepotvrdil. 

 Ještě jednou: myslím si, že tento dotyčný vám platit nebude. 

 

P.  H e j m a : 

 Poprosím o závěrečné slovo pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Materiál je postaven tak, jestli odpustíme 1 1/4 milionu, nebo neodpustíme. Veškerá 

dvou a půl hodinová diskuse se týkala úplně něčeho jiného. Budu dávat návrh hlasovat ve 

variantě kladné, že odpouštíme 1 1/4 mil. Kč panu Zbyňku Svobodovi, potažmo jednateli 

společnosti Dommar. Současně vás upozorňuji, že koalice pro tento návrh hlasovat nebude.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s pozměňovacími 

návrhy.  

 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední je avizovaný návrh pana starosty. Prosím o promítnutí. 

 Předsouvá se tam konstatační část, že zastupitelstvo konstatuje, že má zájem na 

zachování provozu Hostince U Rotundy ve stávající koloritní podobě při zachování 

současného genia loci jako součást původní občanské vybavenosti.  

 2. Ukládá zřídit pracovní skupinu, která připraví návrh na řešení k zachování provozu 

dle bodu 1.  

 To je první návrh.  

 Ptám se pana předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ztotožňuji se jen s prvním odstavcem, s druhým ne, ten do tohoto materiálu nepatří. 

Tím nepopírám, že tomu tak bude.  

 

P.  B u r e š : 

 Tím se bod 1) stává součástí původního návrhu.  

 Bod 2) bude jako protinávrh. To je jedna věc, o které budeme hlasovat. 

 Další je protinávrh pana zastupitele Vícha, který je nadepsán Hospoda Na Mýtince. 

  

P.  H e j m a : 

 S technickou prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Prosím hlasovat per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 To je rozhodnuto, bude hlasováno per partes. 
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 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 V bodu „rozhodl“ zní: prominout 50 % na nedoplatku ve výši 1251532,98 Kč a 

příslušenství ve výši 50414,44 Kč za podmínky, že po dvou nesplacených nájmech plus 

splátky dluhu v normálním režimu bez covidu – upozorňuji, že jsme tady vedli diskusi, co to 

znamená „bez covidu“, zákon zná pouze nějaká přijatá opatření, to znamená zavřené a 

otevřené provozovny, ale předkladatel na tom trvá – provozovatel končí a bude vypsáno nové 

výběrové řízení. Právníci by si s tím museli nějak poradit. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta má technickou poznámku. 

 

P.  B u r e š : 

 Vlaďko, zajeď výš na začátek, musí tam být „z nedoplatku“. Vypadá to, že nám dluží 

2,5 mil. Také „z příslušenství“.  

 

P.  V o t o č e k : 

 S tímto se neztotožňuji. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední pozměňovací návrh: 

 Zastupitelstvo ukládá radě dát po zveřejněném záměru a po získání souhlasu 

spoluvlastníka nebytový prostor, restaurace v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží domu 

č. p. 1035, katastrální úřad Staré Město, Karolíny Světlé 17, Praha 1, do nájmu na dobu dvou 

let za nájemné minimálně ve výši 150 Kč /m2 tomu zájemci, který nejlépe zachová současný 

charakter Hostince U Rotundy. Termín do 29. 11. 2021. 

 Druhá část: 

 Zastupitelstvo ukládá radě předložit zastupitelstvu návrh na prominutí části dlužného 

nájemného společnosti Dommar servis, s. r. o.,  za období od 10. 3. 2020 do 29. 11. 2021, 

který zohlední sníženou návštěvnost restauračních zařízení v tomto období a částky, které 

byly na nájemném promíjeny jiným nájemcům nebytových prostor ve správě MČ Praha 1. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ani s tím se neztotožňuji. 

 

P.  B u r e š : 

 Byl to návrh pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem se zeptat, zda nemá být místo „minimálně“ „maximálně“? Minimálně za 

150 Kč? 

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel tohoto protinávrhu trvá textaci, kterou uvedl. 
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P.  B u r e š : 

 Pane starosto, dejte postupně hlasovat per partes nejdříve o bodu 2) – bod 1) se stal 

součástí původního návrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 10, proti 0, zdrželi se 3. Distančně: nehlasoval 1, 

zdrželi se 2.  

 Technická – pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Bod 2 byl pozměňovací návrh pana starosty? Pardon, hlasuji pro.  

 

P.  H e j m a : 

 Distančně: 1 pro, 2 se zdrželi hlasování. Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželo 

se 5, nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní je pozměňovací návrh pana zastupitele Vícha, který jsem přečetl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 3, proti 1, zdrželo se 7. Distančně: nehlasoval 1, 

zdrželi se 2. Celkově: pro 3, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovalo 11.  Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského, který jsem také četl a byl 

promítán. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 7, proti 0, zdrželi se 4. Distančně: zdrželi se 3. 

Celkově: pro 7, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovalo 10. Návrh nebyl též přijat.  

 Prosím o další. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní hlasujeme per partes o bodu 1) usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 2, zdržel se 1. 

Celkový výsledek: pro 22, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní hlasujeme zbytek návrhu usneseni ve variantě A – rozhodnout prominout.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: Pro 1, proti 6, zdrželo se 7. Distančně: nehlasovali 2, 

zdržel se 1.  
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P.  B u r e š : 

 Tím jsme odhlasovali per partes. Musíme hlasovat o usnesení jako celku, které 

obsahuje jeden bod.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky – kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Když v bodu 1) bylo rozhodnout prominout, což se neschválilo, tak tím pádem to není 

rozhodlo neprominout?  

 

P.  H e j m a : 

 K dluhu nebylo přijato usnesení a zůstala pouze deklarace, že nám záleží na zachování 

provozu. V usnesení zůstal bod 1), který se prohlasoval.  

 (P. Počarovská: Ukládací část č. 2?) 

 Ta už je nefunkční, o té se nehlasovalo, protože nebylo přijato usnesení k původnímu 

bodu 1.  

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Hlasuje se o tom, co je za tím? 

 

P.  H e j m a : 

 O tom se již nehlasuje. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Když přišla žádost, abychom se k tomu vyjádřili, tak my jsme bez vyjádření. 

 

P. H e j m a : 

 Ano. Stává se, že občas ze zastupitelstva odejde neschválené usnesení. Rada se k tomu 

musí následně postavit a předložit jiný návrh. Zůstává aspoň to, že nám záleží na tom, 

abychom provoz zachovali. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Můžeme ještě hlasovat o variantě rozhodlo neprominout? 

 

P.  H e j m a : 

 Nemůžeme, protože nikdo nedal protinávrh v tomto směru. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dávám protinávrh, aby se hlasovalo o rozhodlo neprominout. 

 

P. H e j m a : 

 Je po uzavření rozpravy, už to nejde.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Poprosím druhého předsedu klubu, abychom otevřeli rozpravu. 

 

 

 



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 
 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, už je po hlasování, otevřít rozpravu nejde poté, co vypořádáme bod 

hlasování.  

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor. Rozprava byla ukončena, byly předneseny pozměňovací návrhy 

včetně toho, o čem bude předkladatel z těch dvou variant navrhovat hlasovat. Pan 

předkladatel to ve svém závěrečném slovu řekl a nikdo na to nereagoval. Znamená to, že 

žádost byla předložena, zastupitelstvo nerozhodlo o prominutí nedoplatku. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček má technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem překvapen tím, že pan předkladatel řekl variantu  před „nebo“, neboť celou 

diskusi vedl předkladatel tak, že bude zadána druhá varianta. Také bych uvítal, kdybychom 

hlasovali i o druhé variantě, protože jsme o ní nehlasovali. Pan předkladatel to řekl v rámci 

závěrečného slova. Nejsem si jist, zda postupujeme čistě.  

 

P.  B u r e š : 

 Diskuse neběží, jsme v hlasování. Návrhový výbor předložil návrhy a na základě 

výsledků hlasování jsem požádal pana starostu, aby nechal odhlasovat usnesení jako celek s 

tou částí, která tam hlasováním per partes zbyla. Prosím hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujme o tom, co zbylo. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdrželi se 3. Distančně: 

nehlasovali 3. 

  

Dámy a pánové, prosím přistoupit k projednání bodu číslo 

9, tisk 2072 

prodej pozemku parc. č. 1026/7 a pozemku prc. č. 1026/8, ul. Haštalská, oba v k. ú. Staré 

Město, obec Praha, které jsou vymezeny geometrickým plánem z pozemku parc. č. 

1026/1, k. p. Staré Město, obec Praha  

 Amálka Počarovská má technickou poznámku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Podle jednacího řádu i když byla rozprava uzavřena a přistoupilo se k hlasování, na 

žádost dvou předsedů klubů by se měla otevřít. Aby příště nedošlo k mylnému výkladu 

jednacího řádu. Prosím o ověření, že to tak je. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to tak. Pokud předsedající ukončí rozpravu, mají právo dva kluby okamžitě 

reagovat a říci, že ji chtějí otevřít. Nelze ukončit rozpravu a začít s procedurou hlasování. 

Znamená to načítání protinávrhů, pozměňovacích návrhů, původního návrhu, hlasování per 

partes a hlasování jako celek. V tomto momentu se neotevírá rozprava. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Z jednacího řádu to nevyplývá.  
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P.  H e j m a : 

 Pan předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Není tam skutečně napsáno, kdy se máme nadechnout a kdy vydechnout. Je zcela 

běžné, že rozpravu mohou otevřít dva předsedové klubů, je-li uzavřena. Probíhají-li další 

příspěvky, když je ukončena, mohou žádat o její otevření. Stejně tak kdykoli, když je 

ukončena a jsou porady klubů, tak třeba výsledek porady je žádost o znovuotevření. Je-li 

zahájeno hlasování, není možné otevírat rozpravu, už se jenom hlasuje, což jsme nyní udělali.  

 

P.  H e j m a : 

 Maximálně se může prohlásit to či ono hlasování za zmatečné, hlásit poruchu 

hlasovacího zařízení apod. 

 Přistoupíme k bodu 9. Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Po vyčerpávající diskusi k bodu 8 prosím paní Mgr. Dubskou, aby vás provedla tímto 

materiálem, který je výsledkem nápravy katastrálního operátu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou, aby se ujala slova. 

 

P.  D u b s k á : 

 Tento tisk je završením  procesu, který byl projednám radou v květnu. Potom byl 

zveřejněn záměr na prodej dvou částí dvou pozemků o celkové výměře 10 metrů. Je to v 

lokalitě za Haštalem, kde žadatel – stavebník přilehlé nemovitosti části pozemku užíval, aniž 

si to uvědomil.  

Situace na místě ho vedla k tomu, že užívá svůj pozemek, ale neuvědomil si, že část 

pozemku je katastrálně vymezena jinak než fyzické hranice v terénu. Fyzické nakládání s 

pozemky vede k tomu, že jsou pro městskou část nevyužitelné a je potřeba se vypořádat s 

narovnáním celé věci.  

 Vedle toho, že vám nyní předkládáme návrh na prodej 10 m2, realizovali jsme velká 

jednání v tom smyslu, že deklaroval, že se omlouvá, ale že je několik let užíval bez právního 

důvodu. Proto byla uzavřena nájemní smlouva, v rámci které přistoupil k dohodě o narovnání 

a uhradil nájemné zpětně za tři roky. 

 Návazně byl v květnu zveřejněn záměr a poté, co byla uzavřena nájemní smlouva, rada 

12. října doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemku, jak to máte nyní předloženo v 

předkladu.  

 Další variantou bylo jednat s hl. městem o odnětí pozemků, protože pro městskou část 

jsou nelogicky vyčleněné. Shodli jsme se na tom, že než nechat si je odejmout bez náhrady, je 

vhodnější získat pro příjmovou stránku městské části finanční plnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych se zeptat, která je to firma. Jsou dvě firmy s podobným názvem. Je to 

firma, která je propojena s firmou, která plánuje stavět tu obludu ve Stínadlech? To je první 

dotaz. Je to ta firma, kterou jsme tady několikrát měli v souvislosti s výměnou pozemků? Je to 

věc, která tady byla opakovaně a hodně se mi to plete. 
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 Nechám si to vysvětlit, ale když to bude pro mne stále chaotické, budu zase 

konzistentní s rozhodnutím v komisi obecního majetku, kde jsem se zdržel. Prosím to 

vysvětlit. Jedna je Haštal Apartments a druhá je Haštal Investmens. Jsou firmy propojené? 

Nechám si to vysvětlit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím odpovědět panu kol. Bodečkovi v závěrečném slovu předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je tomu tak. 

 

P.  H e j m a : 

 Bylo vysvětleno. Táží se předsedy Návrhového výboru, zda došel nějaký protinávrh? 

Nedošel. Můžeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 12, proti 1, zdrželo 

se 5. Distančně: zdrželi se 3.  

 Technická pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Ocituji kolegyni Amálku, když nechala opakovat hlasování, když kolega Vích nebyl u 

hlasovacího zařízení. Musím to udělat zase.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zopakovat hlasování na základě vzneseného technického protestu. Prezenčně: 

pro 13, proti 1, zdrželo se 5. Distančně: zdrželi se 3. Celkový výsledek: pro 13, proti 1, 

zdrželo se 8, nehlasovali 2. Tento návrh byl přijat.  

  

 

Pojďme k bodu číslo 

10, tisk 2132 

vyhotovení IV. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, 

které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1  

 Prosím předkladatele, aby nám odprezentoval tisk. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je konečně nějaký radostný materiál. Je to vyhodnocení prodeje rozestavěných 

půdních bytových jednotek. Do výběrového řízení jsme nabízeli 5 jednotek, nabídky přišly 

jen na 2 z nich. Poměrně vysoká odhadní cena budila rozpaky, jestli se tam vůbec někdo 

přihlásí. Na jednu půdu se přihlásil jeden uchazeč, na druhou půdu se přihlásili dva uchazeči, 

z nichž jeden byl vyloučen, protože částku kauce vložil do bankomatu, čili byla porušena 

pravidla výběrového řízení, že to musí být převedeno z účtu. Přesto se výsledek ukázal velmi 

výhodný. V jednom případě přišla nabídka o 3 mil. vyšší, ve druhém případě o 6 mil. Kč vyšší 

než byla odhadni cena.  

 Navrhuji zastupitelstvu schválit prodej těchto půdních rozestavěných jednotek.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Jestli dovolíte, dám nejprve prostor paní xxxxxx xxxxxxxxxx, 

která je jednou ze zájemkyní o odkup bytu. 

 Hlásí se ještě paní Mgr. Dubská. 
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P.  D u b s k á : 

 S paní Řezníčkovou jsem hovořila, ráda by si vás vyslechla. Pokud budete po ní chtít 

nějaké informace nebo bude požadavek v diskusi, aby se vyjádřila, z toho důvodu je 

přihlášena do diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Toto je pro mne osobně hrozně složitý tisk. Je to vyhodnocení 4. výběrového řízení na 

prodej rozestavěných bytových jednotek. Pokud se nemýlím, první výběrové řízení bylo 

někdy v r. 2015, druhé bylo v r. 2016, na to podal trestní oznámení pan dr. Votoček. Tehdy to 

bylo prezentované, že to bylo neparalelně probíhající výběrové řízení. Třetí výběrové řízení 

bylo v r. 2017. Tam se dodatečně dělaly znalecké posudky. Součástí třetího výběrového řízení 

byly dvě jednotky, které jsou teď vyhodnocovány.  

 Na komisi obecního majetku i tady na zastupitelstvu jsem prodej nepodpořil. Myslím 

si, že bychom neměli prodávat bytové jednotky, byť jsou rozestavěné. Zastupitelstvo se 

většinou rozhodlo, že vyhlásí soutěž.  

 Teď se dostávám do stavu, proč tady vůbec sedím. Někteří si na r. 2016 vzpomenou, 

kdy vím, jak je strašné pro člověka, který se účastní výběrového řízení, když se najednou 

výběrové řízení zruší prakticky bez udání důvodu, zvlášť když účastník splnil  všechny 

podmínky a mimo jiné zaplatil vstupní poplatek, který je myslím 1500 Kč a 1700 Kč, pokud 

chce nejen CD, ale i papírovou podobu.  

 Když jsme na komisi obecního majetku řešili vyhodnocení nebo jak budeme dále 

postupovat v rámci předložených nabídek, byl členům komise obecního majetku poslán dotaz, 

zda s ohledem na počet zájemců a ostatní náležitosti budeme pokračovat druhým kolem, to 

znamená otevřením obálek s nabídkovou cenou.  

Vybavuji si, že jsem z komise obecního majetku byl asi jediný, který uvedl, že jsem 

pro dokončení soutěže právě proto, že je to soutěž a bylo rozhodnuto, že soutěž bude 

realizována.  

 I když jsem byl jediný, došlo potom k otevřeni obálek a viděli jsme ceny. Nabídky 

jsou velmi dobré, a už jsem byl ve většině, která tvrdila vyhodnotit toto výběrové řízení. 

Znamená to, že přestože jsem byl pro prodej, tak si myslím, že v rámci férovosti je dokončit 

tuto soutěž.  

 Díval jsem se na starý tisk z r. 2017 k těmto dvěma jednotkám. Chybí tady důležité 

informace, které by měly zaznít na zastupitelstvu. Bavíme se o dvou jednotkách v Dlouhé 5, 

máme jednotku č. 9 a jednotku č. 10. Jedna má 162 m2, druhá 168 m2. V r. 2017 určil 

dodatečný znalecký posudek, že cena obvyklá v daném místě a čase je 14770 tis. Kč, u druhé 

jednotky 14530 tis. Kč. Z nabídek, které tehdy byly předloženy, nejvyšší byla na  

10770777 Kč. U nabídky č. 9 bylo 5 nabídek a u jednotky č. 10, kde znalec určil částku  

14,5 mil. Kč, tak nejvyšší částka byla také 10,5 mil. Kč.  

 Teď jsme s částkami vysoko. Víte, že mám problém s našimi znalci. Je sice 

prezentováno, že důležité je kulaté razítko, ale tvrdím, že je důležité zadání znaleckého 

posudku. Nerozumím jedné věci. Jak je možné, že znalec v r. 2017 určil u bytové jednotky  

č. 9 částku vyšší než u jednotky č. 10, a po pěti letech to obrátil?  Tuším, jak se to mohlo stát. 

Vyslechnu si, jestli na to přijde Kateřina. 

 Zarazila mě ještě jedna věc. Kde se objevil desetiletý zákaz zcizení? Na rozdíl od 

kolegů z koalice tvrdím, že desetiletý zákaz zcizení má vliv na kupní cenu. Nemáme to tam.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane předsedo, je půl deváté, myslím, že není čas na to, abyste zkoušel Kateřinu, jestli 

na něco přijde nebo nepřijde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru, který je další přihlášený do rozpravy. 

 

P.  K u č e r a : 

 Samozřejmě, v dnešní době prodávat městské byty je hloupost, protože za týden nebo 

za půl roku budou mít vyšší cenu. Cena stále roste. Pouštíme se jako prodávající do 

investičního businessu. Myslím, že není pro městskou část rozumné takovým způsobem 

hospodařit s byty. 

 Nejspíše si to prohlasujete, myslím si, že věc se nám stejně ještě vrátí. Známe kauzy 

Arta a Meltex, které tady byly zmiňovány. U rozestavěných jednotek jsou často také 

problémy. Naložte si s tím jak uznáte, ale podle mne se rozhodujete špatně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych zopakovat, jak to probíhalo na KOMA. Podle mých informací KOMA 

nedoporučila otevřít obálky, a přesto byly otevřeny. Můžete osvětlit, jak to bylo? A ještě když 

se to projednávalo. Nenašla jsem to tam. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pokud vím, na jednání komise v této věci bylo toto řešeno korespondenčně, kdy 

členové komise převážně chtěli, aby se toto výběrové řízení nevyhodnocovalo. Z jejich strany 

byly uváděny různé důvody proč. Důvody jsou zaznamenány v e-mailové korespondenci 

tajemnice komise obecního majetku. Proto také máte tisk předložený v obou variantách – 

vyhodnotit a vybrat, nebo výběrové řízeni zrušit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana předsedu Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Jestli mohu osvětlit z KOMA. Jelikož se jednalo o tak nízký počet nabízejících, báli 

jsme se, že nabídky budou nízké a preferovali jsme tyto nabídky neotevírat. Následně se stalo, 

že nabídky se otevřely, aby se prověřila cena, která je na trhu. Stalo se, že u těchto dvou 

jednotek byla cena tak vysoká, že jsme doporučili jejich vyhodnocení a prodej.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě technická od pana radního Votočka.  
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P.  V o t o č e k : 

 Doplnil bych to ještě tím, že v podmínkách výběrového řízení bylo řečeno, kdy se 

obálky otevřou, tak paní magistra a její výběrová komise postupovala tímto způsobem. 

Posléze byla majetková komise informována o dosažené výši nabídek a změnila svůj názor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, zda je David Bodeček pro nebo proti. Byli jsme vždycky proti rozprodávání 

majetku a nevidíme důvod, proč to tady nějakým způsobem měnit. Majetek tady není 

prodáván pod cenou, ale proč se prodává? Praha 1 má hotových peněz na účtech dost, může 

do toho investovat. Nejen že nepotřebuje prostředky, ale má i peníze na to, aby tyto byty 

případně dostavěla sama. 

 Nevidím důvod, proč měnit názor. Prohlasovávali jste to třináctkou posledně, myslím, 

že z opozice nikoho dalšího k tomu nepřemluvíte. Navíc je tady ještě ten aspekt, že výběrové 

řízení proběhlo přes léto, kdy podle mých informací je nižší zájem o výběrová řízení. Lidé se 

méně na realitním trhu pohybují a je to nevhodná doba. Doporučil bych to minimálně 

přesoutěžit. Ukončeme rozprodávání obecního majetku. Jak řekl Petr Kučera, je to nesmyslné 

v realitním trhu úplně, každým dnem a rokem při prodeji získáme víc. Dnes dává smysl 

nemovitý majetek držet a pracovat s ním. Ukončeme věčné rozprodávání Prahy 1 do 

soukromých rukou. 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Kotas. Prosím o převzetí řízení jednání panem 

místostarostou. 

 

P. B u r g r : 

 Slovo má pan Kotas.  

 

P.  K o t a s : 

 Myslím si, že napříč opozicí a koalicí se různí názory na privatizaci bytů, její způsob 

provedení. Někdo se domnívá, že divoká privatizace bytů z přelomu tisíciletí konkrétně u nás 

na Malé Straně vedla k vylidnění Malé Strany. Myslím si, že se s privatizací postoupilo dál, 

že privatizace probíhající 10 let může dávat smysl. Nechci do toho ale tahat spor o privatizaci. 

Tady nejde o privatizaci, ale o prodej. Z výsledků, kolik má mít městská část či město vlastní 

bytový fond, tak bychom si ho měli hýčkat. Bytového fondu máme málo. Jedna věc je, že 

cena peněz jde dolů a neví se, co nás čeká, a druhá věc je, že byty na Praze 1 potřebujeme. 

Potřebujeme větší počet obyvatel. Nejsou to jen sociální byty, startovací byty, ale musíme mít 

obecně počet bytů, se kterými jsme schopni disponovat, zvláště v této konkrétní situaci, kdy 

byty jsou již rozestavěné. Stačí je dostavět, nabídnout k pronájmu. Budu hlasovat proti prodeji 

bytů. 

 O privatizaci jsou diskuse. Na rozdíl od některých kolegů si nemyslím, že privatizace 

je něco špatného, ale myslím si, že prodej bytů jako takových špatně je. Jako Praha 1 to 

nemáme dělat. Všechny prosím, nedělejme to. I když jsem pravicově zaměřený člověk, tak si 

myslím, že nějaký bytový fond město mít má. Vždycky ho mělo, mělo ho za první republiky, 

mají ho vyspělé kapitalistické státy. Ponechme si bytový fond, udržujme ho a neprodávejme 

ho. Moc o to prosím. Děkuji. 
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P.  B u r g r : 

 Dále je přihlášen pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Podpořím předřečníky v tom smyslu, že se těším na to, až městská část začne 

nakupovat byty, zvlášť v době, kdy každý rok ceny rostou. Máme volné prostředky a mohli 

bychom je mít výborně uložené v nemovitostech. Považuji to za nehospodárné a nebudu 

hlasovat pro prodej. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan zastupitel Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kolega Čižinský se ptal, jak to mám, snažil jsem se to už vysvětlit v předcházejícím 

příspěvku. Odkáži na pirátský program, který tam má uvedený bod, že ukončíme výběrové 

řízení na pronájem a prodej nemovitého majetku bez udání důvodu.. Tady důvod nevidím. 

 Nevím, jestli se díváte na cenu. Cena je v nabídce bez DPH, připočítejte k tomu ještě 

21 % DPH. Shodneme se na tom, že cena je u obou jednotek velká. 

 S čím mám problém, je rozdělení ceny v poměru 4:4:1:1. Čistě teoreticky. Kdyby 

přišla zájemkyně a dala za jednotu 100 mil. Kč, tak z této částky získáme na jednu ze čtyř 

položek, což je projektová dokumentace, částku, kterou by městská část nebyla schopna nikdy 

zaplatit. Problém by nastal nikoli u těchto dvou případů, ale u případů daně u bytů, které jsou 

pod více než 120 m2, protože tam daň není 21 %, ale jen 15 %.  

 Na toto upozorňuji v souvislosti s jiným výběrovým řízením, pokud se bude někdy 

realizovat. Tady po této stránce je to z obliga, protože obě bytové jednotky mají více než  

120 m2. Proto jsem v úvodu říkal, že tento tisk pro mne není vůbec snadný, přestože pan dr. 

Votoček říká, že konečně tady máme nějaký pozitivní tisk.  

V tomto případě se budu rozhodovat na základě vlastní zkušenosti, a to srdcem. 

Městskou část nepoškodím, ale nemohu poškodit toho, kdo se výběrového řízení účastnil a ten 

dotyčný nemůže za to, co my tady realizujeme.  

 To, co jsem kritizoval u výběrových řízení v r. 2016 a 2017, kdy tehdy Olda Lomecký 

prosadil to, co prosadil, kdy jsem upozornil na to, že všichni ti, kteří se účastnili výběrového 

řízení, zaplatili vstupní poplatek. Když se výběrové řízení zrušilo, městská část na tom svým 

způsobem vydělala přes 300 tisíc Kč. Proto jsem na majetkové komisi členům psal, že pokud 

by se to zrušilo, byl bych velmi rád, aby se těm, kteří se účastnili výběrového řízení, vrátil 

vstupní poplatek. Takto může městská část neustále realizovat jedno výběrové řízení za 

druhým, přihlásila by se tam řada účastníků, zaplatili by nám 1500 Kč, a my bychom 

výběrová řízení rušili. Přijde mi to značně nefér.  

 

P.  B u r g r : 

 Vypadá to, že bývalý starosta už je Oldou, takže ledy se tají. 

 Paní Počarovská má slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Diskuse má dvě roviny – rozhodnutí prodávat nebo neprodávat. Nebavíme se o bytech 

určených k privatizaci. Rozhodnutí prodávat stále kritizujeme. Chtěla bych připomenout 

strategii bydlení, která je z dílny pana Hlaváčka a paní Marvanové, kteří jsou za TOP 09 a za 

Starosty na Magistrátu. Rozhodnutí prodávat nebo neprodávat je v úplném rozporu s touto 

strategií. Bylo by dobré, abyste si to především uvědomili vy za TOP 09 a za Starosty.  
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Na jedné straně říkáte, že se musí stabilizovat bydlení, musí být městské byty, a na 

druhé straně prodáváte. 

 Druhá rovina je cena a doba, kdy se to prodává. Příští rok má být inflace 8 %. 

Domníváte se, že 20 mil. za byt o 162 metrech v Dlouhé 5 je skvělá cena. Myslím, že je to 

odpovídající cena tomu, když došly dvě nebo tři nabídky. Nemyslím to zle vůči těm, kteří se 

přihlásili do soutěže, ale faktem je, že se to inzerovalo přes léto, neinzerovalo se to na 

realitkách apod. To je moment, kdy cenu maximalizovat nelze.  

 Chceme to prodat? Peníze zůstanu na účtu a budou se nám znehodnocovat.  

V momentu, kdy trh je „nabustovaný“, budeme to prodávat za ceny, které neodpovídají 

současné situaci.  

 Paní Dubská, je to tak, že první byt má 162 metrů a je za 20 mil. včetně DPH, a druhý 

má 168 metrů za 23 mil. včetně DPH? Říkám to správně? Děkuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Technickou má pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, zda to tady zaznělo, neprodáváme klasické byty, prodáváme rozestavěné 

bytové jednotky. Proto na to upozorňuji.  

 

P.  B u r g r : 

 Technická – pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Věřím, že si všichni podrobně prohlédli virtuální prohlídku, prošli si každý centimetr 

tohoto bytu – nechci tomu říkat byt, tohoto prostoru pro budoucí vybudování bytu, prohlédli 

si, jak to tam vypadá, protože to jsou holé cihly.  

V jednom je za dveřmi záchod myslím postavený na podlaze a jinak nic. Odhad je  

40 tisíc za m2, aby se to uvedlo do obyvatelného stavu. 

 Důležité je, co máte v tabulce. Kolik lidí využilo virtuálních prohlídek v rámci 

covidové doby a léta, lidé se dívali, procházeli jednotlivé byty? Víme, že to bylo kolem  

500 lidí, kteří si byt prohlédli, kteří nad tím strávili hodinu a více, fyzicky byli na místě. Je to 

velké množství lidí, které zafungovalo. Po Praze i jinde se mluví o tom, že to nabízíme tímto 

způsobem. Jsem rád, že si to lidé mohou v klidu rozmyslet, prohlédnout, podívat se na to i se 

stavební firmou a s odborníkem, který jim to následně bude dělat.  

 To jen k tomu, že je to špatně propagováno atd. Lidí bylo velké množství, podívalo se 

jich na to kolem 500. 

 K ceně. Je to rozestavěná jednotka, která bude vyžadovat investici. Kdyby to byl 

hotový byt, bude mít v dnešní době cenu třeba 20 nebo 30 milionů, případně i víc.  

 Máte to v tabulce. Je to výhoda i pro nás, že nemáme jen fotky, ale virtuálně si 

můžeme projít každý prostor a rozhodovat s čistým svědomím. Je to poprvé, co toto máme k 

dispozici. Podle mne cena odpovídá. 

 S lehkou nadsázkou. Paní xxxxxxxxxx tady od dopoledne s námi sedí, což je skoro na 

slevu tady s námi vydržet.  

 

P.  B u r g r :  

 Předpokládám, že pan Kotas nás chce technickou poznámkou upozornit na porušení 

jednacího řádu, 
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P.  K o t a s : 

 Nechci upozornit na jednací řád, rád bych jen upozornil pana Bodečka, že to jsou 

rozestavěné byty.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K obavě Davida Bodečka, že budeme neféroví, když to zrušíme. Chápu, když někdo 

do toho investuje nějakou energii, i když ne peníze, férové to není. Férové by bylo, abychom 

vrátili jakékoli vstupní poplatky.  

 Na druhou stranu si myslím, že by to nebylo bezdůvodné. Padl zde argument, že 

průběh výběrového řízení v létě není šťastný, že trh v té době neprosperuje tak, jak by 

prosperoval třeba na podzim. 

 Další argument pro mne je další přehřívání realitního trhu. To je dalším argumentem, 

proč se nám to nevyplácí. 

 Třetí argument. Největší rozdíl proti tomu, co tady dělal pan Lomecký je, že dnes je 

tady konsistentní racionální opozice vůči rozprodávání Prahy 1, která říká: držme nemovitý 

majetek. Nejsou tady žádné čachry, kdo komu dá úplatek, v tomto směru je to naprosto čisté a 

myslím, že transparentní. V červnu tady byla těsná podpoloviční menšina proti tomu. Nemůže 

se to srovnávat s tím, co se tady dělalo za pana Lomeckého.  

 Proč neuvažujeme o tom, že bychom byty dostavěli my? Chápu, že je to složité. Pokud 

tady pan starosta plánuje provozovat obecní hospodu, tak nevím, jestli je to vhodný nápad, 

když nejsme schopni dostavět byty na svých půdách.  

 Pro případ, že by to mělo projít, předkládám pozměňovací návrh, který má změnit část 

kupní smlouvy, pokud by byla uzavřena, v čl. 7, odstavec 7.3. Reaguje na proarenberskou 

argumentaci vás a Davida Bodečka, kteří jste přišli s tím, že formulace zachovat byt k účelům 

trvalého bydlení znamená nepřekolaudovat.  

To se shodneme na tom, že je to málo, že nám nejde o to, aby byt nebyl 

nepřekolaudovaný, ale aby se v Praze 1 bydlelo. Formulaci „zavazuje zachovat předmětnou 

bytovou jednotku k účelům trvalého bydlení po dobu 10 let“ nahradit slovy, že se nabyvatel 

musí zavázat, „že předmětná bytová jednotka bude užívána k účelům trvalého bydlení po 

dobu 10 let“.  Jde o to, aby nebyla pochybnost, že nejde jen o to, jaký to má stavebně právní 

status, ale jde o faktické užívání, aby se na Praze 1 bydlelo.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Co tady říkal Pavel Čižinský, patřilo do diskuse, když jsme schvalovali záměr. Pavel 

teď chce zasahovat do smlouvy. Podpořil bych to, ale je to v pořádku, když zasahujeme do 

smlouvy, která byla předložena zájemcům a oni se se smlouvou ztotožnili? Měli bychom 

diskutovat nad tím, co tady Pavel Čižinský říkal, nad podobou smlouvy. Také se mi ve 

smlouvě nelíbí, že ten, kdo si koupí bytovou jednotku, musí si přehlásit adresu nikoli do této 

bytové jednotky, ale do jakékoli bytové jednotky na Praze 1. Nepřipadá mi to moc logické, 

myslím si, že by to mělo být k této bytové jednotce.  

 Je tady ještě jedna důležitá věc. Tři roky se tady setkáváme s tisky na dostavbu 

bytových jednotek a víte, že jsou problémové. Měli bychom se bavit i o tom, zda je ve 

smlouvě v pořádku i to co se týká lhůty.  
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Když se nesplní lhůta na dostavbu, zda hrozí nějaké sankce. Včera mě přišel dopis 

předsedovi Kontrolního výboru v souvislosti s objektem v Kotcích. Je to stálý problém, který 

neřešíme a uměle posouváme dohodnutou délku, aby kupující nezaplatili a neplatili pokutu.  

 Zaráží mě tam jedna věc – nevím, zda je to v pořádku, že ve smlouvě je uvedeno, že 

20 % z kupní ceny se potom na něco použije. Myslím si, že jsme v tomto případě měli kauci 

140 tisíc Kč a tam nebylo vymezeno pro toto výběrové řízení procento. Nevím, zda je to v 

pořádku. Je to uvedeno v článku 9.  

 K ceně. Martin Kotas říká, že všichni věděli, že to jsou rozestavěné bytové jednotky. 

Zaznamenal jsem tady, myslím, že to byla Amálka, která porovnávala ceny, které jsou v 

současné době na trhu. Upozorňuji na to, a je to také v jednom ze znaleckých posudků, když 

jsem potřeboval zjistit, kolik by stála dostavba bytové jednotky, bylo mi řečeno, že na 

dostavbu se v r. 2017 pohybujeme 15 – 25 tisíc za m2. I s tímto musíme operovat.  

 Proto říkám, že co se týká ceny, nemám žádný problém. Když prodáme, cena bude v 

pořádku. Znovu připomínám, že cena, která je v usnesení, je bez DPH. K tomu ještě musíme 

připočíst 21 % DPH. Je tady nějaká politika, která by měla být velmi podobná s politikou 

Magistrátu, ale znovu říkám, že toto jsme měli řešit a řešili jsme to při vypsání záměru. 

Připadá mi nefér, když se vypíše záměr, vypíše se soutěž, že najednou soutěž zrušíme. I 

kdyby došlo ke změně politického vedení, tak si myslím, že to s ohledem na účastníky není 

fér. To, že výběrové řízení bylo vypsáno ne v ideální dobu, je fakt, který jsem kritizoval. Bylo 

to někdy v srpnu. Ideální by bylo, kdyby to bylo přesoutěžené, ale s ohledem na účastníky to 

není fér. 

 

P.  B u r g r : 

 Hlásí se paní Dubská jako zástupce předkladatele. 

 

P.  D u b s k á : 

 Ráda by vás oslovila paní xxxxxxxxxx.  

 Uvedla bych na pravou míru asi tři věci, které tady zazněly.  

 V čl. 7.3 se výslovně konstatuje, že se nabyvatel zavazuje zachovat předmětnou 

bytovou jednotku k účelům trvalého bydlení po dobu 10 let ode dne vzniku práva užívat 

stavbu. 

 Myslím, že je to jednoznačně řečeno, že bytová jednotka nesmí být 10 let užívána 

jinak než k účelu trvalého bydlení.  

 V čl. 7.5 se říká, že se nabyvatel nejpozději do tří měsíců ode dne vzniku práva užívat 

stavbu, to je bytovou jednotku, přihlásí k trvalému pobytu na adrese občana v budově 

územního obvodu, ve kterém se nachází převáděná bytové jednotka. 

 Trvalé bydliště se nevztahuje k jednotce, vztahuje se k adrese. Proto není možné nutit 

ho, aby se přihlásil do konkrétní jednotky, ale na tuto adresu. To tam máme. 

 Co se týká 20 % z kupní ceny, v čl. 9 nemluvíme o 20 % z kupní ceny, ale o 20 % z 

kauce. V době, kdy kauce byly přes milion, to mělo úplně jinou váhu. Upozorňovala jsem na 

to při jednáních o podmínkách, ale kauce byly stanoveny v řádech statisíců, nikoli v řádech 

milionů jako dříve. Toto ustanovení je v tuto chvíli trochu bezzubé, protože 20 % ze 140 tisíc 

je poměrně malá smluvní pokuta, ale není to principielně špatně.  

 Znovu říká, že by vás paní xxxxxxxxxx ráda oslovila. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Amálčino a Pavlovo licoměrné tvrzení o tom, že by se to nemělo prodávat teď, že 

příště za to dostaneme větší peníze, a na druhé straně tvrdit, že se to nemá prodávat vůbec, 

což budou příště říkat, a jejich názor, že máme obě jednotky dostavět sami a jak se tady příště 

objeví, ubytovat tam bezdomovce – důvodem, proč je to tady teď a proč netrváme na tom, aby 

se to odkládalo a předkládalo, bytová politika hl. města je mně úplně jedno, ale podstatné je 

také to, že za tyto jednotky platíme 650 tisíc do fondu oprav, protože jsou v domech, kde už 

existuje SVJ a tyto jednotky jsou už prázdné několik let.  

 Myslím si, že všechny námitky tady byly řečeny a můžeme se dostat k hlasování. 

 

P.  B u r g r : 

 Nejprve se musíme popasovat s přihlášenými do diskuse. Slovo má pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Tady se diskutuje o ceně, o hodnotách nemovitostí, ale pořád jsem nedostal základní 

vysvětlení, proč byty prodáváme, když máme nedostatek vlastního bytového fondu. I v 

kapitalismu by to města a obce měly mít, aby mohly ovlivňovat bytovou politiku a pobyt 

občanů na jejich území. Samozřejmě by to znamenalo kompenzace pro lidi, kteří se tohoto 

výběrového řízení účastnili. Nechci debatovat o cenách rekonstrukcí a takových věcech, ale 

principielně si myslím, že Praha 1 se nemá zbavovat bytů, má je dostavět a používat. Jsem 

zásadně proti, aby se byty prodávaly. Dosud jsem neslyšel – kromě poslední věty pana 

Votočka, že přispíváme do fondu oprav nemalé peníze. Je to ale o tom co nejrychleji byty 

dostavět a využívat. Myslím si, že základ dobrého hospodáře je starat se o svěřený majetek, 

byty si zachovat a využívat je jako Praha 1. 

 

P.  B u r g r : 

 Technická – paní zastupitelka Holá. 

 

P.  H o l á : 

 Mohla by paní xxxxxxxxxx mluvit před ostatními zastupiteli? 

 

P.  B u r g r : 

 Je apel na to, aby mohla vystoupit účastnice výběrového řízení. Využiji své pravomoci 

a dávám vám slovo.  

 

P.  x x x x x x x x x x : 

 Musím říct, že jsem z toho trochu smutná. Z výběrového řízení jsem pochopila, že 

hledáte pro Prahu 1 někoho, kdo tady chce bydlet, podílet se na komunitě, založit rodinu a mít 

byt pro svou vlastní potřebu. Myslím si, že jsem nabídla tržní cenu. Není to dostavěná bytová 

jednotka a dalších čtyři nebo pět milionů mně bude stát rekonstrukce. To se dnes potom 

bavíme o ceně 24 nebo 25 mil. korun. Když se podíváte na nějaké s-reality apod., cena už 

dostavěného bytu je možná o jeden nebo dva miliony vyšší. Nebavíme se ale o tom, že řada 

kupujících žádá o slevu a reálná cena je třeba o další milion nižší.  

 S ohledem na závěr, který tady říkáte, že to chcete prodat tomu, kdo bude opravdu na 

Praze 1 bydlet a ještě vám dá za to konkurenční slevu, tak z mého pohledu si myslím, že se 

jedná o velmi férovou nabídku.  
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 Tady zaznělo, že by se byt mohl pronajmout a bavíme se o tom, že má velkou metráž. 

Když si to přepočítáte na metráž, byt bude tak drahý, že si ho bude moci dovolit jen bohatý, 

který tam možná ani bydlet nebude, a dostáváte se do koloběhu, kdy se byt dostane na  

AIRBNB. Řešili jste to tady dvě hodiny, že s byty, které mají 200 metrů a má je paní 

Tykačová, se dějí takové věci. 

 Toto je k tomu mé vyjádření. Váže mě na to osobní zájem k bydlení na Praze 1 osm 

let, mám to moc ráda a doufám, že se rozhodnete, jak cítíte.  

 

P.  B u r g r : 

 Jestli mohu poradit, nenechte se otrávit diskusí a smutek si nechte až po hlasování. Pak 

to bude případně relevantní, zatím ještě ne.  

 Slovo má pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce na Davida Bodečka k neférovosti. Chápu, když se jednostranné podmínky 

mění, férové to není. Na druhou stranu když jsme původně byli proti, těžko můžeme měnit 

názor.  

 Pokud jde o zásady smlouvy, myslím, že se pořád pohybujeme v tom, kam 

smysluplnost nových ustanovení vede. Plně souhlasím s paní Mgr. Dubskou, že formulaci je 

třeba chápat fakticky, že zachovat k trvalému bydlení k účelu zvelebení znamená, že se tam 

fakticky bydlí, že to má nějaký stavebně právní kolaudační status. Pak se divím, proč OTMS 

dávno neiniciovalo tisk na radu, aby se odstoupilo od smlouvy s panem Arenbergerem a aby 

se po něm požadovala smluvní pokuta ve výši poloviny kupní ceny, protože tam evidentně 

nebydlel, takže podle mého názoru nezachoval privatizovaný byt k účelu bydlení. Praha 1 

tedy hrubě nekoná. Pokud jste se postavili za jinou interpretaci u pana Arenbergera, tak pokud 

dnes začnete tvrdit u jiných smluv, že je to v pořádku, tak je to absurdní. 

 Martin Kotas se ptal na důvod prodeje, v rozporu s tím, že tady hovoříme, že se byty 

prodávat nemají. Příspěvky do fondu oprav nějakým argumentem jsou, ale uvědomme si, že 

to co se zaplatí do SVJ tam zůstává u bytu, jen je to ve společné správě a byt z toho při 

používání fondu oprav profituje. Nejstěžejnější argument tady řekl pan Votoček, že je mu 

politika bydlení hl. m. Prahy jedno. Pokud máme takové představitele Prahy 1, tak je to jedno.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Holá. 

 

P.  H o l á : 

 Možná budu spíše mluvit k paní žadatelce. Není to nic proti vám, teoreticky bych asi 

byla vaše sousedka, bydlím v nájemním bytu v Dlouhé celý život s nějakými přestávkami. 

Musím říct, že jsem měla možnost vidět, že prodeje bytů, ať privatizace nebo komerční 

prodeje, ke stabilizaci bydlení nevedly. Je to téma, který jsme se nějakým způsobem zavázali 

hájit – aspoň já jako členka výboru proti vylidňování. Nejen mé dojmy, ale i data, která jsou v 

koncepci vypracované IPR, které zmiňovala kolegyně Počarovská a která jsou panu 

Votočkovi jedno, hovoří jasně. Stabilita bydlení nevychází z toho, že se obecní byty 

prodávají.  

 Není to nic proti vám. Nezpochybňuji, že vy to kupujete za účelem, že tam bydlet 

chcete. Závazek je tam na 10 let a další jistota tam není. Když si někdo byt koupí a pak se 

dostane do nějaké situace, časem ho prodá. Pravděpodobně bych to udělala také, když bych 

musela. 

 Tam jde jen o to, že tvrdíme, že nájemné bydlení vede k větší stabilizaci obyvatel na 

Praze 1.  
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P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček se hlásí se čtvrtým vystoupením. Budeme hlasovat, zda mu umožníme 

vystoupení. Pro 16, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4, k těm 16 hlasovali všichni 3. Celkově 

bylo pro 19, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4.  

 Pane Bodečku, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguje na Pavla Čižinského. Nemám problém se zásahem do smlouvy, ale jsem 

toho názoru, že pokud bychom zasáhli do smlouvy, mělo by to být se souhlasem účastníka.  

 Obdobně jsem postupoval u vámi zmíněného prof. Arenbergera, kdy odvisel záměr a 

měl jsem podmínku, aby tam byl desetiletý zákaz zcizení. Bylo to mimo záměr. Řekl jsem, že 

to nedáme na stůl, dokud nebudou souhlasit s touto podmínkou.  

 Směrem k účastnici také nechci, aby to brala osobně. Je hezké, co tady říkáte do 

mikrofonu, věřím vám, ale z minulosti máme bohužel zkušenosti, že nám tady lidé něco 

říkali, a realita potom byla jiná. Nemyslím to zle. 

 Ke kolegům. Rozumím, že tady máme nějakou politiku, ale překvapuje mě, že za dva 

roky tady není tisk, nejsou tady interpelace k tomu, jak MČ Praha 1 v současné době 

pronajímá volné bytové prostory. 

 Chtěl bych připomenout, že výběrová řízení jsou velmi úspěšná, uchazeči nám nabízejí 

a vyhrávají s částkou 600 až 800 Kč za m2 a měsíc. Je to ta politika, kterou tady chceme razit 

pro lidi, kteří tady chtějí mít třeba jen adresu? Podívejme se na to komplexně. 

 Pro mne je důležité, co tady zaznělo od uchazečky, že tady chce založit rodinu, chce 

mít i byt. Musíme se chovat jako řádní hospodáři a diskutujme s ní, jestli půjde do nájmu, kde 

nám bude platit 150 Kč za měsíc a kdy se nám vrátí částka 25 mil. Kč? Předpokládám, že nás 

uchazečka nešidí, založí rodinu a byt bude používat. Nepředpokládám, že bychom ji nebo její 

následovníky z bytu vyšoupli. Dívám se na to i z ekonomického hlediska.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Dobrý podvečer, chtěl jsem reagovat. Paní xxxxxxxxxx, nebuďte smutná z toho, co 

tady slyšíte. Bavíme se o principech, zda naše městská část má nebo nemá byty prodávat.  

V žádném případě to není nic osobního proti vám, že by vás někdo z něčeho podezíral. 

 Na druhou stranu se musím bránit, když jste říkala, kdo by měl bydlet v tak velkém 

bytu. Bydlím v podnájmu ve 120metrovém bytu a jsme střední, spíše nižší třída, a na Praze 1 

se takový byt sehnat dá. Jsme samozřejmě rádi, že tady bydlíte. Není to spor o vás či vůči 

vám, neberte to tak. Tady jde o to, jestli si má Praha 1 zachovávat bytový fond a jak s ním má 

nakládat. Jsem proti rozprodávání. Myslím si, že každá obec má mít nějaký bytový fond, aby 

mohla ovlivňovat bydlení na svém území.  

 Omlouvám se, jestli to vypadá tak, že je to debata proti vám, není tomu tak.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Kotas začal svůj příspěvkem „dobrý podvečer“. Upozorňuji, že již není podvečer. 

(P. Kotas: Omlouvám se, dobrý večer.) 

 Paní Počarovská má slovo. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych zdůraznit, že se bavíme o stabilizaci bydlení. Omlouvám se, paní 

xxxxxxxxxx, ale je úsměvné, když řeknete, že nájem v Dlouhé 5 by byl jen pro bohaté. Lidé, 

kteří mají 25 nebo 30 milionů, to jsou bohatí lidé. Nedávala bych toto srovnání. Myslím, že v 

obou případech to jsou lidé, kteří jsou na tom lépe než průměrní občané. Nechci to 

znevažovat, platí to obecně. 

 Chtěla jsem reagovat na pana Votočka. Jsme konzistentní, stále říkáme, že se bytový 

fond nemá prodávat. Buďme v souladu s touto strategií. Říkali jsme to už když se dělal záměr 

a říkáme to znovu.  

 Říkáte, že teď už je to hotová věc. Davide Bodečku, při záměru se řekne, že tady se 

nic nerozhoduje, je to jen záměr, až se to bude prodávat, budeme to teprve řešit. Při prodeji se 

řekne, že je to už rozhodnuté, že se to mělo řešit, když se vypisoval záměr. Na plénu jsme 

pořád v kruhu. Také to považuji za extrémně nefér, že se vyhlásí záměr, proběhne soutěž. Byť 

komise řekne, že se nemá vyhodnocovat, tak přesto se vyhodnotí. Potom se řekne, že to půjde 

na prodej a že zastupitelstvo případně nerozhodne. 

  Je to extrémně nefér vůči uchazečům, ale je to způsob, jakým docílit prodej, přestože 

je to v rozporu s poradními orgány a se strategiemi.  

 

P.  B u r g r : 

 Končím rozpravu k tomuto bodu. Předávám slovo Návrhovému výboru a také panu 

starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Dostali jsme pozměňovací návrh k bodu č. 10. V příloze č. 15 – nakonec jsme 

vydedukovali, že to jsou zásady o převodu vlastnictví bytové jednotky, v čl. 7), bod 7.3 se 

slova „zavazuje zachovat předmětnou bytovou jednotku za účelem trvalého bydlení po dobu 

10 let“ nahrazuje slovy, že „předmětná bytová jednota bude užívána k účelům trvalého 

bydlení po dobu 10 let“.  

 Přečetl jsem to, přestože si myslím, že je to příloha k tisku a není to něco, co by bylo 

možné pozměňovacím návrhem měnit. Pozměňovacím návrhem můžeme měnit usneseni. 

Přílohou usnesení je něco, na základě čeho se to vysoutěžilo. Mám s tím problém, přestože 

jsem přečetl, jak pozměňovací návrh zní. Je to do zásad, ale ty nejsou předmětem tohoto 

usnesení, tady je výsledek výběrového řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky – pan předseda Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Chci se zeptat našeho právního oddělení. V případě, že tato příloha byla součástí 

zadávací dokumentace výběrového řízení, může se měnit ex post, co byla odevzdána nabídka? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci ze strany právníků. Slova se ujímá pan dr. Dětský. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Vzhledem k tomu, že to byly zásady pro výběrové řízení, měnit to teď nemá význam.  
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P.  H e j m a : 

 Bylo odpovězeno. Technickou má pan kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Není to technická, je to věcný příspěvek. Např. ve variantě A, v bodu 2) je, že 

rozhodlo uložit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví dle podmínek tohoto výběrového 

řízení se zastupitelstvem schváleným zájemcem.  

 Domnívám se, že tady ukládáme uzavření konkrétní smlouvy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Pojďme se s tím vypořádat tak, že zde zazněl právní názor a pozměňovací návrh byl 

přednesen zastupitelem a zastupitelstvo se vyjádří hlasováním. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o další návrh.  

 

P.  B u r e š : 

 Toto je jediný. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jako předkladatel bych se k tomu rád vyjádřil. S tímto návrhem se neztotožňuji, i když 

máme s Pavlem zkušenosti, že usnesení a podmínky schválení zastupitelstvem rád svévolně 

mění, jak se stalo v případě Arenbergerovy smlouvy.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o protinávrhu pana zastupitele Čižinského. Prezenčně: pro 3, proti 1, 

zdrželo se 10. Distančně: zdrželi se 2, nehlasoval 1. Celkový výsledek: pro 3, proti 1, zdrželo 

se 12, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o původním navrhovaném usnesení.  

 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím pana předkladatele, aby nám řekl variantu. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o schvalující variantě A). Prezenčně: pro 14, proti 3, zdrželi se 3. 

Distančně: proti 3. Celkový výsledek: pro 14, proti 6, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Návrh byl 

schválen, usnesení bylo přijato. 

 

 Máme za sebou vyčerpávajících několik majetkových bodů. 

 Je požadavek na technickou pauze. 
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 Dovolím si procedurálně hlasovat nedej bože o prodloužení jednání zastupitelstva po 

22. hodině, máme ale ambici zvládnout to dříve. Prosím hlasovat o dokončení programu po 

22. hodině. Prezenčně: pro 15, proti 1, zdržel se 1. Distančně: pro 2, proti 1. Celkově: pro 17, 

proti 2, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl schválen. 

 

 Vyhlašuji desetiminutovou technickou přestávku. Musíme dát také vydechnout paní 

Kopečkově.  

(Přestávka)  

¨ Dámy a pánové, pojďme pokračovat v jednání. Otevírám projednávání bodu číslo  

11, tisk 2050 

posunutí termínu pro slnění úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 ze 

dne 10. 2. 2021 – škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MČ Revoluční -  

parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se 

zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz  

v letech 2018 a 2019  

 Prosím předsedu Kontrolního výboru našeho zastupitelstva Davida Bodečka, aby se 

ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, 14. září letošního roku jsme usnesením schválili změnu termínu pro 

splnění úkolu, který byl Kontrolnímu výboru uložen už v únoru. Úkol se týká prošetření 

možné škody, která mohla vzniknout stavebními aktivitami na pozemku Mateřské školy 

Revoluční, které proběhly vybudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro 

hasičský vůz v letech 2018 a 2019. Původní termín pro splnění úkolu bylo 30. září letošního 

roku, nově stanovený na 9. listopadu.  

 Na zářijovém zastupitelstvu jsem vám již řekl, že den před zasedáním jsme obdrželi 

interní audit v této záležitosti. Interní audit Kontrolní výbor považuje za nejzásadnější 

dokument k předložení závěrů zastupitelstvu. Audit byl členům Kontrolního výboru předložen 

11. října a je zaměřen na oblast hospodaření s veřejnými prostředky a prověření 

hospodárnosti. Obsahuje jednak seznam podkladů, které byly prověřeny, vyjádření 

kompetentních osob, seznam předpisů, postup při šetření, ale hlavně nález.  

 Součástí materiálu je poslední dokument, z usnesení Kontrolního výboru z 11. 10. ke 

mně pramenily dva úkoly v rámci součinnosti s panem dr. Dětským, vedoucím právního 

oddělení, a s paní dr. Gajdošovou, která je vedoucí interního auditu.  

 Pane předsedající, prosím o klid.  

 S výsledky se Kontrolní výbor na svém jednání setkal včera. Dovolili jsme si vám 

předložit usnesení ze včerejšího dne na stůl. Technicky nebylo možné vám předložit materiál 

s ohledem na jednací řád zastupitelstva, abyste výsledek obdrželi pro dnešní jednání, stane se 

tak na prosincovém jednání, které je plánované na 14. prosince. 

 Předložený materiál vám předkládám z pověření Kontrolního výboru z 11. 10., kdy mi 

Kontrolní výbor uložil, abych požádal ještě jednou o posunutí termínu. Důvod jsem vám řekl. 

 Tímto si vás dovoluji požádat o posunutí termínu ještě o jedno zasedání zastupitelstva. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Již minule jsem říkal, že pro prodlužování nevidím moc důvodů. Dle mého názoru 

Kontrolní výbor koná nápadně pomalu a tímto způsobem to legalizujeme.  



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 120 
 

 Můj hlavní dotaz na Davida Bodečka zní, co vlastně Kontrolní výbor prověřuje? 

Některé formulace v příloze mi připomínají prověřování privatizace pro prof. Arenbergera. 

Prověřuje se údajně proces, na druhé straně se vyjadřoval i k meritu. Na str. 3 mám formulaci, 

že tady byla utvořena skupina a je napsáno: Výsledkem šetření by nemělo být prověřování 

celkové škody, ale zda celý proces v r. 2018 proběhl dle pravidel (např. dodržení pravidel pro 

vypsání veřejných zakázek, zveřejnění smluvních ujednání vč. objednávek v Registru smluv 

atd.). 

 Znamená to, že tři klíčové nelegálnosti, které proběhly, to znamená, že o tom vůbec 

nejednala rada, že to nemělo žádné stavební povolení a že se jednalo o pozemek, který byl 

zastupitelstvem svěřen školce, podle mého názoru nebylo možné bez rozhodnutí 

zastupitelstva na pozemku vybudovat něco pro hasiče. To se neprověřuje? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na to. V únoru, když se tato záležitost tady řešila, vzešel návrh usnesení, aby 

se touto záležitostí zabýval Kontrolní výbor. Tehdy jsem řekl, že to není záležitost 

Kontrolního výboru, ale je to záležitost úřadu, ideálně interního auditu. Tehdy mě nikdo 

neposlouchal. Kontrolní výbor usnesením dostal tento úkol. 

 Skončilo to nakonec tak, že členové Kontrolního výboru se usnesli, že požádají o 

prošetření interní audit. Myslím, že to se stalo někdy v květnu. Výsledek, který jsme měli 

dostat někdy na konci června nebo v průběhu července, dostali jsme až začátkem září.  

 Důvody, proč se tak stalo, jsem tady minule řekl. Nemohu za to, že nám byl výsledek 

dán se dvouměsíčním zpožděním, dostanete ho. Protože na včerejším jednání Kontrolního 

výboru začala trochu polemika nad tím, co Kontrolní výbor má řešit - přijde mi, že se z toho 

začíná dělat něco jako politika – tak pro mne nejjednodušší je, když se internímu auditu dá 

celý obsah materiálu, který předložil Pavel Nazarský, aby se k tomu interní audit vyjádřil.  

 Byl to stejný postup jako v souvislosti s prověřováním privatizace bytové jednotky č. 7 

na adrese Bolzanova 7, kdy advokátní kanceláři se dal materiál, který byl vypracován Pavlem 

Čižinským a předložen zastupitelstvu hl. m. Prahy. To je pro nás nejčistší. 

 Včera jsme se domluvili na tom, že v podstatě splňujeme úkol. Stejně se mohlo 

postupovat v souvislosti s prověřováním privatizace bytové jednotky na Bolzanové 7. 

Znamená to, že my odevzdáme nějaký výsledek, pokud se někomu výsledek nebude líbit, 

přijde s nějakým návrhem, ten dotyčný přesvědčí zastupitelstvo a zastupitelstvo přesvědčí 

Kontrolní výbor k dořešení této záležitosti. 

 To co se dělo včera na Kontrolním výboru, byla tam diskuse, nabyl jsem pocitu, že až 

teď najednou z nějakého důvodu budeme diskutovat o zadání. Úkolem – jak ho osobně 

vnímám – bylo to, jestli došlo k tomu, že městská část vynaložila nějaké finanční prostředky, 

které neměla na tuto konkrétní záležitost vynakládat.  

 Přiznám se, že jsem vůbec nepochopil to, že by Kontrolní výbor měl prověřovat něco s 

pozemkem. Přečetl jsem si stenozáznam. Pochopil jsem to až včera, když to říkal Petr Kučera 

– neříkám, že to tak nebylo. Otevřeně tady přiznávám, že podle mne měl Kontrolní výbor 

prověřovat možnou finanční škodu, která se stala v r. 2018, případně v r. 2019. S čím to 

souviselo? O čem byla diskuse? To je ta smlouva se společností Auböck, která nebyla 

zveřejněna v registru. Nevím, jestli to teď říkám správně. 

 Chápu, že teď přichází blok proti Kontrolnímu výboru a nechci se tady dohadovat. 

Pokud má někdo jakýkoli protinávrh, ať ho předloží, pojďme o něm hlasovat a když nebude 

někdo spokojený, tak Kontrolní výbor záležitost dořeší. Jestli začneme dělat předvolební 

politiku, tak se jí účastnit nebudu.  



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 121 
 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. Upozorňuji, že nás sleduje 35 osob, z toho to jsou 

naše rodiny, aby vás to případně demotivovalo k nočním proslovům. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za informaci, velmi důležité. 

 Asi nám moc nezbývá než schválit posunutí úkolu. Abyste se moc netěšili, řeknu vám 

několik informací, které tady nezazněly od kolegy Bodečka. Tento úkol je prověřit škodu 

vzniklou v souvislosti s parcelou 326/2, ale materiál neobsahuje ani jedno slovo o parcele 

326/2, který dostanete za měsíc. Můžete o tom měsíc přemýšlet. Tím kritizuji práci pracovní 

skupiny, o které si myslím, že mohla být mnohem lepší, mohla mnohem lépe formulovat své 

dotazy internímu auditu a dalším lidem z úřadu.  

 Myslím si, že dnes už toho moc dalšího v této věci nevyřešíme, dokud neuvidíme 

finální materiál. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Budu shovívavý a možná vám pro prodloužení termínu hlasovat budu, ale chtěl bych 

mít jistotu, že nový předseda Kontrolního výboru to do příště stihne včas.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Budu krátce reagovat na pana Čižinského a na Petra Kučeru. Je to pan Čižinský, kdo 

dlouhodobě šikanuje členy Kontrolního výboru, kdo si nevystačí se svým vlastním právním 

názorem, protože jeho právní názor je absurdní. Vyjadřuje to zde každé zastupitelstvo. Panu 

Čižinskému nestačí jakákoli odpověď odborů MČ Praha 1, jsou mu málo vyjádření policie, 

hygieny. Je mu to málo, nestačí mu to.  

 Možná je to i na kolegu Petra Kučeru – jste zastupitelé, vyžádejte si to, nevymlouvejte 

se na pracovní skupinu. Pracovní skupina jedná o něčem, máte přístup k dokumentům, jste 

zastupitelé. Jednejte. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Bodečka s technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych říct, k čemu slouží Kontrolní výbor. Kontrolní výbor není kontrolní orgán 

Úřadu MČ Praha 1. Kontrolní výbor by měl primárně dohlížet na to, jestli jsou dodržovány 

různé předpisy, stanovy, jednací řád apod.  

 Kontrolnímu výboru byl uložen úkol. Už jsem vám říkal při zářijovém zasedání 

zastupitelstva, že tam máte důvodovou zprávu k 14. 9. 2021. Podívejte se, co je tam napsáno o 

důvodu předložení materiálu na jednání zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Doplnil bych, že Kontrolní výbor kontroluje hlavně plnění usnesení zastupitelstva.  

 Další přihlášení je pan zastupitel Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Velmi mě mrzí, že jsme nedostali k dispozici audit. Těším se, až si ho podrobně 

přečtu. Jsem si takřka stoprocentně jistý, že bude stejně účelový jako právní analýza, kterou si 

nechala udělat paní Mgr. Eva Špačková. Je mi to líto, že se to nestihlo, na policii jsem 

oznámení podal, protože si myslím, že tam škoda skutečně vznikla. Celou dobu se domáhám 

toho, aby MČ Praha 1 vyřešila viníka a vymáhala škodu. Nechápu, proč se s tím dělají takové 

obstrukce a odklady. Je to dost smutné, rok jsem to interpeloval, navrhoval body, a pak to půl 

roku trvá, je to zase odloženo. Mám neblahý pocit, že to nakonec skončí tak, že na příštím 

zastupitelstvu bude předložen materiál, kde bude konstatováno, že všechno proběhlo v 

pořádku, že škoda nevznikla a že jako zastupitel Pavel Nazarský jsem porušil etický kodex 

tím, že jsem chtěl, aby škoda byla vymáhána.  

 To je asi všechno, co k tomu mohu říct. Jistě se to odloží a typuji si, že to dopadne 

takto.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat předkladatel? 

 

P.  B  o d e č e k : 

 Budu reagovat. Nedostanete nic nového. Před chvílí jsem vám řekl, že jste dostali 

usnesení Kontrolního výboru ze včerejšího dne. Četl jste ho? Jsou tam uvedena zjištěni a 

nálezy. Nevím, nad čím kolega Nazarský polemizuje, co asi dostane nebo nedostane. Materiál 

jste nedostali z toho důvodu, že Kontrolní výbor rozhodl včera. Nebylo technicky možné, 

abyste materiál dostali i s posudkem. Interní audit dostanete, ale tam už nebude nic jiného. To 

nejzásadnější jste obdrželi teď, výsledek zde máte. To jsou závěry interního auditu.  

 Nebylo možné vám to dodat, protože bychom nedodrželi jednací řád zastupitelstva, 

protože by se jednalo o obsáhlejší materiál.  

 Kontrolní výbor skončil v 17.45 hod., po ukončení se rychle sepsalo usnesení tak, 

abyste ho měli dnes připravené. Prosím, čtěte si materiály.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z :  

 Kolega říkal, že pracovní skupina nepoložila otázky. Ptám se, proč je nepoložil on. 

Přiznám se, že se mi koncept pracovní skupiny zvlášť nelíbil a ve chvíli, kdy zastupitelstvo 

neodhlasovalo kontrolní řád, tak kontrolní skupina neexistuje. Mohli jsme tomu tak říkat, ale 

nebyla to oficiální věc. Na každém Kontrolním výboru bod s tímto názvem byl, ale neřekl jste 

nikdy, koho se máme zeptat a na co. Mohlo se přijmout usneseni, že pan kolega Kučera řekl, 

že by chtěl, abychom se zeptali úředníka XY na XY. Nevěřím tomu, že by existoval jediný 

problém, aby se jako předseda Kontrolního výboru zeptal úředníka na to, co chtěl vědět.  

 Proto mě mrzí, že pak řeknete, že kontrolní skupina nepracovala dostatečně kvalitně. 

Vy jste měl možnost se celého průběhu účastnit. Proč jste to neudělal, když nejste spokojen s 

výsledkem a způsobem prověření?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 
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P.  B o d e č e k : 

 Předřečník to řekl. Bylo to tady dvakrát na zasedání zastupitelstva, kdy jsem předložil 

materiál a požádal jsem zastupitelstvo, aby schválilo kontrolní řád Kontrolního výboru ZMČ 

Praha 1. Bylo to právě proto, abychom se tady nedohadovali o tom, jak by měl Kontrolní 

výbor pracovat při úkolech, kterými ho pověří ZMČ Praha 1. Byl tam detailní popis práce 

Kontrolního výboru. Toto nebylo přijato. Znamená to, že Kontrolní výbor si zvolí sám proces, 

který uzná za vhodný.  

 Díky tomu, že to nebylo schváleno, tím pádem Kontrolní výbor při prověřování 

pracoval tak, jak pracoval. Usoudil, že je nejlepší to, na co jsem upozornil v únoru, že bez 

prověřování interního auditu Kontrolní výbor není schopen tuto záležitost prověřit. Interní 

audit tuto záležitost prověřoval dva nebo tři měsíce a s výsledkem se včera Kontrolní výbor 

ztotožnil s tím, že tento výsledek vám bude předložen.  

 Včera nebylo schváleno mnou navržené usnesení, že Kontrolní výbor konstatuje, byl 

jsem upozorněn na to, že nejsme natolik erudovaní, abychom převzali odpovědnost těch, kteří 

erudovaní jsou. Tudíž v předkladu, který vám bude předložen v prosinci, bude popsán závěr 

interního auditu. Znovu říkám: pokud se to někomu nebude líbit, nechť zastupitelstvo požádá 

o došetření prověření. Potřebujeme ale vědět konkrétní zadání. Zadání, které bylo v únoru, 

myslím, že vzešlo od  kolegy Bureše. Jako předseda Kontrolního výboru chci vědět jasně 

vymezené úkoly, co konkrétně máme prověřovat, ne že je nám dá jen návrh usnesení, které 

tady bylo projednávané a Kontrolní výboru bude z křišťálové koule vydedukovávat, co ten 

nebo onen myslel, že by Kontrolní výbor měl prověřovat. 

 Pro příště – když zastupitelstvo uloží Kontrolnímu výboru nějaký úkol, budu 

požadovat, aby byly jasně vyspecifikované úkoly, které má Kontrolní výbor prověřit a 

realizovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jednou. Byly dva pozemky, jeden patřil školce, druhý patřil hasičům, byly tam 

nějaké dřevěné boudy. V srpnu 2018 najednou dřevěné boudy bez rozhodnutí stavebního 

úřadu zmizely, kus pozemku školky se vykouslo pro parkování pro hasiče. V budoucnu tam 

měla být zřízena garáž pro hasičské auto – bez rozhodnutí rady, bez rozhodnutí úřadu a bez 

toho, že by se řeklo, že část pozemku už není svěřena školce, ale nově hasičům.  

 Následně příští rok, poté, co stavební úřad začal řízení o odstranění nelegální stavby, 

tak jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že je to celé nelegální, je snazší to vrátit než zkoušet to 

legalizovat. To jsme udělali a začalo nás zajímat, kdo za to může. Mezitím jsme byli odvolání. 

 Chtěl jsem původně říct, že je absurdní, že v únoru 2021 tím byl Kontrolní výbor 

pověřen a 8. 11. 2021 se tam pohádali, co vlastně měli dělat. To mi připadá absurdní. Pak 

ještě diskutují o tom, zda nám ukáží výsledek.  

 Když jsem slyšel, že tento jeden papír, těch pět odrážek je jediný výsledek tohoto tři 

čtvrtě ročního prověřování tohoto výboru, kde není nic jasného, je tady jen, že nelze 

jednoznačně říci, že byla stavebními aktivitami v r. 2018 a 2019 některým subjektem 

způsobena škoda. 

 Proč něco posunujeme, když už víme, jak to dopadlo? Víme, že se Kontrolní výbor k 

ničemu nevyjádří. Proč chcete, abychom posunuli nějaký termín? 

 Kontrolní výbor je naprosto na nic, záměrně napíše zprávu tak, aby všechno běželo dál 

a nikomu se nic nestalo, oznamovatele tentokrát vynechá z nějakých napadání a zamete to pod 

koberec. To, co tady předvádí zejména David Bodeček a Petr Scholz, připadá mi jako kurz 

nějakého alibismu, jak dlouze mluvit a přitom nic neříct, vytvořit dojem, že se něco řeší. 
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Pokud nejste schopni věci jednoduše prověřovat, tak odstupte a nechte to dělat někoho, kdo 

nebude postupovat tak alibisticky. David Bodeček je ještě hrdý, že řekne: vezmu někým 

jiným zpracovaný podnět, předám ho někomu jinému a nikdo mi nemůže nic vyčítat.  

 Když zadávám nějaké prověřování, tak tomu, kdo to zpracovává, zadat nějaký úkol, co 

má prověřit a nebýt pyšný na to, že jsem mu to předal a aby si s tím dělal, co chce. Je absurdní 

vymlouvat se, že nedostal zadání.  

 Pokud zde David Bodeček tvrdí, že nemáme Kontrolní výbor kritizovat, tak 

upozorňuji na to, že když napíši e-mail zastupitelům, že jsem s něčím nespokojen tak je mi 

odpovězeno – dokonce si to nechá David Bodeček odsouhlasit Kontrolním výborem. Když na 

zastupitelstvu říkáme, jak je to hrozné, co tady předvádíte, tak až to bude příště předloženo, 

tak si máme stěžovat. Toto je absurdním předstíráním nějaké kontroly. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Bodečka, aby reagoval. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu tím, že jste řekl, že jsme se pohádali. Jak to víte, pane zastupiteli? To pan 

kolega Kučera? Neměl jsem pocit, že jsme se hádali, na Kontrolním výboru jsme diskutovali.  

 Vy mně tady vyčítáte, že jsem něco předložil. Předložil to Kontrolní výbor. Opakuji: 

měl jsem nějaký názor, který jsem tady prezentoval v únoru. Dopadlo to tak, jak jsem to tady 

prezentoval. Pane zastupiteli Čižinský – trochu odbočím, bylo to součásti bodu v rámci 

navrženého programu, vám jsem položil na základě usnesení Kontrolního výboru 8 otázek, a 

vy jste mi ani na jednu otázku neodpověděl. Je velmi těžké pracovat v Kontrolním výboru, 

když někteří s Kontrolním výborem od počátku nespolupracují. 

 Kritizujete to, že jsme vám předložili usnesení. Neměli jsme ho předkládat, měli jsme 

počkat až do prosince. To kolegové řekli, abychom to do druhého dne předložili, ať jsou 

potěšeni, že když byl den předtím Kontrolní výbor, tak dostanou usnesení.  

 Žádný jiný poradní orgán Prahy 1 nedělá to, co Kontrolní výbor. Všechny poradní 

orgány zpracovávají zápisy, které jsou odsouhlaseny na následujícím jednání a následně je 

zápis zveřejněn na webových stránkách. Jedině z Kontrolní výboru, aby nemuseli občané a 

veřejnost čekat minimálně měsíc, dostávají usnesení Kontrolního výboru do dvou poté, co se 

Kontrolní výbor zrealizoval.  

 Pokud máte jakoukoli výhradu, fajn. Říkáte, že když se to tady teď bude posouvat na 

prosinec a máte to tady, tak to ukončeme dnes. Ukončeme dnes to, že zastupitelstvo bere na 

vědomí usnesení Kontrolního výboru ze včerejšího dne. Jestli máte někdo protinávrh, dejte 

ho. 

 

P.  H e j m a :  

 S technickou prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Jestli toto bylo myšleno jako protinávrh, ztotožňuji se s tím. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m :  

 Chtěl bych reagovat na pana Čižinského, na jeho slova o absurdním jednání o 

alibismu. Myslím, že absurdnější jednání je jeho selhání jako starosty, když zadal fakturu 

panu Černohousovi. Bylo to na jednání Kontrolního výboru.  
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Všem po tomto jednání bych doporučil: přijďte na jednání Kontrolního výboru, jsou 

plodná, záživná, dovíte se tam spoustu zajímavých věcí. Zejména to doporučuji panu 

bývalému starostovi Čižinskému ve chvíli, kdy bude respektovat GDPR. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Pánové z Kontrolního výboru jsou trochu šibalové, nevím, jestli se 

mě snaží naštvat nebo co to tady zkouší, ale navrhovat, že pracovní skupina, kterou jmenoval 

Kontrolní výbor, je ve skutečnosti nějaká pracovní skupina, která nebude pracovat a že se 

mají členové Kontrolního výboru sami snažit, to mi připadá jako že jsem spadl z Marsu, pane 

kolego. Pan kolega Bodeček tady také řekne, že už nic dalšího nedostaneme. Pane kolego, to 

nechcete dát zastupitelům ani texty interního auditu? To snad toto není možné.  

 Pan kolega Scholz říkal, že jsem v té věci nic nenavrhl. Pane kolego, musím vám 

připomenout genesi této záležitosti. Věc je celkem jednoduchá. Děti z mateřské školky dost 

dobře pochopily, že jim někdo vzal kus jejich hřiště a že jim ho zase vrátil. Je to jednoduché, 

tak proč to tady tak zamlžujete?  

 Pan Nazarský na tuto věc upozornil, aby se řešila případná škoda, která tam vznikla. 

Tato věc vznikla tak, že nějací politici tam naběhli a chtěli rozšířit hasičárnu. Víme, kteří 

politici. Jiní politici – to jsme byli zase my – řekli, že se to tak nedělá a že se to vrátí do 

původního stavu. Za své blbé rozhodnutí by ti politici, kteří tam byli a kteří tu sedí i dnes, 

mohli nést odpovědnost a postavit se k té věci čelem. Co místo toho udělali? Pana Nazarského  

nejdříve přerušovali, a aby celou věc pohřbili a vůbec se neřešila, pohřbili ji do Kontrolního 

výboru, který se s ní zabýval 10 měsíců a výsledek je nula. Předložený tisk je opravdu nula a 

co je v dalších materiálech, které ještě nemáte dostupné, je také nula.  

 Věc, kterou by pětileté dítě rozklíčovalo, se nám vysokoškolští kolegové snaží zamlžit 

s pomocí orgánů městské části, které tuto hru přehrávají na nějaké okolní parcely a výsledkem 

je totální galimatyáš, kterým zmatete nějaké hloupé lidi, ale ne kolegy zastupitele.  

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí tří obrázků, o což jsem poprosil. Tady máme 

fotografii myslím z r. 2015. Je tam vidět oválné pískoviště, nějaký prvek z dětské zahrádky. V 

té době to nebylo celé ještě používané jako zahrádka, vidíme tam i parkující automobily, ale 

část, o které se bavíme, už sloužila jako dětské hřiště.  

 V r. 2018 tam stále ještě část hřiště je. 

 Když půjdeme na obrázek leteckého snímkování z r. 2020, vidíte, že je tam ohraničený 

prostor, který je zbaven původního povrchu, je tam nějaký jiný povrch. Tady byla provedena 

nějaká stavba. O to se celou dobu jedná. To je ten pozemek, kterým byl pověřen Kontrolní 

výbor se zabývat, parcela 326/2, která byla oddělena z původní parcely 326. Na starých 

fotkách to bylo součástí jedné parcely.  

 Oddělení parcely vzniklo na politický pokyn od hasičů. Pak tam byla proveden stavba, 

která posléze byla sanována na základě rozhodnutí rady, kterou starostoval pan Čižinský. 

 Z pohledu pana Nazarského, který takto uvažuje, vznikla škoda, protože něco bylo 

postaveno a pak zase zbořeno. O škodě si můžeme myslet cokoli, možná to bude muset 

rozhodnout až soud, jestli blbými rozhodnutími politiků vzniká škoda nebo nevzniká, ale co 

mi chybí ve všech materiálech Kontrolního výboru, že by nám genesi této záležitosti řekli – 

jak to tam vzniklo, kdo rozhodl? Máme nějaké usnesení rady, které vedlo ke vzniku 

oddělovacího geometrického plánu pro pozemek 326/2? Nemáme. Máme nějaké rozhodnutí 

rady, které řeklo, že se pozemek má oddělit od školky, že má být třeba vyňat ze zřizovací 

listiny školky?  
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Nic takového neexistuje, celá věc byla dělána na dobré slovo, možná bych měl spíše 

říct na špatné slovo. Byla tlačena ze strany hasičů, víme přesně koho. Ten člověk postupoval 

tak, že příslušným úředníkům říkal, co mají dělat, ale o tom dnes neexistují žádné zápisy. Proč 

toto nebylo prověřeno? Proč se tomu pracovní skupina vůbec nevěnovala, aby aspoň shrnula 

základní fakta, aby nám dala A4 s tím, kdo to takto popíše? Pracovní skupina nedodala vůbec 

nic a ještě se bude opírat do ostatních členů Kontrolního výboru, že měli něco dělat sami po 

své ose. Je to naprosto šílený přístup a měl byste, pane kolego, z Kontrolního výboru 

rezignovat. Co chcete zkontrolovat tímto přístupem? Nezkontrolujete ani to, jestli máte 

zavázané vlastní tkaničky. Jestli se vůči tomu důrazně neopře pan předseda Bodeček, tak 

ukazuje, že se spolupodílí na zametání stop v této věci a na zdržování, aby se nikdy nic 

nestalo.  

 Nezlobte se, Kontrolní výbor je od toho, aby kontroloval a ne, aby se vymlouval, co 

může kontrolovat a co nemůže. Tady bylo jednoznačně uloženo zastupitelstvem zjistit škodu 

vzniklou stavebními aktivitami na pozemku MŠ v Revoluční, parcela č. 326/2. Jak je možné, 

že v materiálech v auditech číslo 326/2 vůbec nefiguruje? Zadání bylo předáno tak mizerným 

způsobem, že to nebylo vůbec prošetřeno. Jak se to mohlo stát? Chci tady odpovědi, protože 

mám velké pochybnosti o kvalitě práce Kontrolního výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kritice naslouchám. Překvapuje mě to, že tady Petr Kučera prezentuje něco, co by měl 

prezentovat na Kontrolním výboru. Jednání se účastní, ale to tady slyším poprvé. Včera jsi 

poprvé říkal trochu něco jiného. Myslím si, že by bylo fér to odprezentovat členům 

Kontrolního výboru a ti, aby se jakýmikoli připomínkami ostatních členů zabývali.  

 Odpověděl bych na dotaz člena Kontrolního výboru Petra Kučery, kdo co zadával. 

Znovu opakuji, že veškeré zadání, které obsahovalo materiál předložený Pavlem Nazarským,  

bylo včetně usnesení předloženo internímu auditu.  

 Kolego Petře Kučero, byl jste seznámen s dostatečným předstihem s interním auditem, 

dostal jste ho mnohem dřív než 7 dnů před jednáním Kontrolního výboru a od vás jsem 

neobdržel žádnou připomínku. Teprve včera při jednání jste vznesl jakousi výhradu a shodli 

jsme se na tom – protože byla diskuse o tom, co vůbec má Kontrolní výbor řešit, že na dnešní 

jednání bude předloženo usnesení a na zasedání 14. prosince bude předložen kompletní 

materiál včetně dokumentu interního auditu.  

Byla jasná dohoda – myslel jsem, že jste se na tom dohodl i vy, že v momentu, kdy to 

bude předloženo zastupitelstvu a zastupitelstvu se nebude něco líbit, tak zastupitelstvo vrátí 

úkol zpět k dořešení této záležitosti.  

 Nevím, jestli jste byl včera účasten Kontrolního výboru, nebo to byl nějaký váš 

dvojník. Nevím, co to tady teď předvádíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Správně, opoziční zastupitele je třeba umravňovat, ukázňovat, dehonestovat, říkat jim, 

co měli všechno dělat a co neudělali – je to velmi smutné poslouchat.  
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 Chci se vyjádřit k materiálu, který nemá být definitivní, ale nikde jsem ho nenašel. 

Znovu jsem prošel extranet. Zřejmě jste to dostali rozdané na stůl vy, co jste na Žofíně. 

Nenašel jsem ani zápis ze včerejšího jednání Kontrolního výboru, nenašel jsem v písemných 

informacích, ani v materiálech, ani v různém ten dokument o čtyřech nebo pěti odrážkách, o 

kterých mluvil pan zastupitel Čižinský.  

 Mé tušení určitě potvrdí, že závěr interního auditu bude silně manipulativní. Myslím 

si, že po jeho prostudování rozšířím trestní oznámení, protože si myslím, že se takto Úřad 

městské části k problému stavět nemůže, aby zametal stopy. To je smutné. 

 Jmenuje se to zajímavě audit, každý si myslí, že to musí být něco nestranného, že to 

bude parta báječných nezkorumpovatelných právníků, kteří do toho jasně budou vidět a 

spravedlivě to zhodnotí, ale jsou to normální zaměstnanci Úřadu MČ Praha 1. Audit mi 

možná potvrdí, že úřad pod vedením starosty Hejmy je prohnilý skrz naskrz. Děkuji za 

pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Je vidět, že už je po 22. hodině, začíná to být mládeži nepřístupno.  

 Chce reagovat předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím se ohradit proti tomu, co tady řekl kolega Nazarský, že úřad je prohnilý, 

protože tím řekl, že úředníci jsou prohnilí. Předpokládám, že nás někteří úředníci poslouchají 

a pokud neposlouchají, určitě si promítnou záznam z dnešního jednání. Chci jim vzkázat, že si 

nemyslím, že jsou prohnilí.  

 Myslím, že kolega Nazarský tady řekl, co se bude vlastně schvalovat. Byla výtka, že 

tady není součástí dokument interního auditu. Myslel jsem, že jsem vysvětlil, co se teď děje. 

My teď probíráme totéž, co se probíralo v září. Znovu připomínám, že jsem předložil na 

základě úkolu uloženého Kontrolním výborem technický bod – žádost o posunutí termínu a 

místo toho se tady probírá už ten konkrétní bod, což by tady podle mne nemělo být vůbec 

probíráno. 

 Proč jsem řekl pojďme to schválit? Protože se opakuje to, co tady bylo v září. Snažil 

jsem se vysvětlit, proč požadavek na prodloužení termínu tady je. Jestli si vzpomínáte, na 

začátku září začala výtka, že jsem se neúčastnil zastupitelského klubu, přestože jsem svolal 

Kontrolní výbor, protože tady nastal problém, že v momentu, kdyby zastupitelstvo 

neschválilo prodloužení termínu, měli bychom problém, protože nesplníme úkol. Tehdy jsem 

v září řekl, abychom to dokončili. Totéž říkám teď tady. Pokud tady někdo navrhuje a 

neakceptuje posunutí termínu na základě jasných důvodů, a pro mne je tady hrozba, že se tím 

pádem brání tomu, abychom včas odevzdali tento úkol, tak schvalme toto předložené usnesení 

a nebudeme tady dělat komedii v prosinci.  

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou s technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ujišťuji úředníky, že Pavel Nazarský neřekl, že jsou prohnilí, řekl, že úřad je prohnilý. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, pan kolega Nazarský má tendenci vždycky si věci uvědomit a pak se 

následně omlouvat. Očekávám, že to bude mít stejný průběh. Jako starosta, který stojí v čele 

úřadu, jsem si dovolil to nekomentovat, připadá mi to nedůstojné.  

 Pan radní Votoček má technickou poznámku. 
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P.  V o t o č e k : 

 Jestliže to pan starosta hodlá přejít mlčením, tak urážku tajemníka úřadu, že jeho úřad 

je prohnilý, považuji za nehoráznou věc a žádám, aby se pan Nazarský omluvil.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega mě zřejmě neposlouchal, protože jsem totéž řekl, možná jemnějším tónem, 

že očekávám tuto omluvu také.  

 Pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Nechci se zapojovat do omluv a nařčení, ale jen připomínám, že pan Bureš se 

neomluvil za nařčení z antisemitismu, což považuji za daleko horší. Zanechme to a ponechme 

to na slušnosti toho člověka.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, když je to mezi dvěma lidi, mohou si to vyřídit, ale pokud se tady urazí 

přes 300 lidí, včetně pana tajemníka, tak to je už za hranicí jakékoli slušnosti.  

 Vraťme se k projednávání věci. Pan zastupitel Scholz má slovo. 

 

P.  S c h o l z : 

 Beru to tak, že si kontrolní skupina na začátku řekla, že nám jde o audit. Audit jsme 

dostali. Co bych měl více prověřovat než udělá interní audit? 

 Kolega Kučera na kontrolních dnech nikdy nenavrhl usnesení, že máme prověřit něco 

dalšího. Výsledek auditu mně přišel jako audit obecně dostatečně všeobjímající a řešící 

problematiku, protože tam nespatřuji nic dalšího. Kolega Kučera zřejmě hájí jiný názor. 

Kolegové z Kontrolního výboru, požádejme paní Gajdošovou jako vedoucí interního auditu, 

aby to ještě prověřila. To nikdo neřekl. 

 Souhlasím s panem předsedou Bodečkem, že naznačil něco, co se mu nezdá s 

nějakými pozemky, ale znovu nás nevyzval, abychom to prověřili více, pouze řekl, že tam 

vnímá nějaké pochybení a že s tím není spokojený.  

 Měl bych pozměňovací návrh k usnesení, protože se mi zdá, že vznikla stejná diskuse 

jako minule, že jsme žádali o prodloužení a že se stejně nic neprověří. Navrhl bych změnu 

usnesení v bodu 1): bere na vědomí usnesení UKV 21/27/12-KV z 27. jednání KV dne 

08.11.2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Vznáším dotaz na předkladatele, zda se s tímto návrhem ztotožňuje?  

 

P.  B o d e č e k : 

 Po tom, co jsem tady slyšel, bych se s tím ztotožnil, ale omlouvám se panu 

místopředsedovi, nemohu se s tím ztotožnit, protože tady vystupuji jako předseda Kontrolního 

výboru, jako předseda kolektivního orgánu. Nemám k tomu usnesení Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude s tím naloženo jako s protinávrhem.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě bych jako předkladatel dokončil. Pokud by toto bylo přijato, tak nezávisle na 

přijetí bych členům zastupitelstva interní audit poslal. Pokud by měl kdokoli jakékoli výhrady 

či připomínky, tak se tato záležitost může vrátit zpátky Kontrolnímu výboru. 
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P.  H e j m a : 

 S technickou připomínkou pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Prosím, aby byl do příloh zařazen protokol auditu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jsem příznivcem diskuse a snažím se věcně reagovat na námitky protistrany, ale tady 

nevím, na co mám reagovat. Tady se nepředstírá, že se něco prověřilo, jen se to zamotá do 

nějakých pseudoprávních fluskulí nebo pseudoformalistických postupů a výsledkem je, že 

dokonce není ani řečeno, že je všechno v pořádku. Je to psáno tak nejasně a co s tím chceme 

dělat? Nelze jednoznačně říct, že byla způsobena škoda, komu a jaká. Co znamená, že bylo 

postupováno v souladu se stavebním zákonem? Jak někdo může zadat práce bez stavebního 

povolení a když se to odstraňuje, tak za to nenést odpovědnost? To Kontrolní výbor nezvládl. 

 Navrhl jsem pozměňovací návrh, že Kontrolní výbor nesplnil svůj úkol dle usnesení 

ZMČ Praha 1 ze dne 10. 2. 2021, číslo UZ21_0228. 

 Dále navrhuji odvolat Davida Bodečka, Petra Scholze, Karla Ulma, Stanislava Lazara 

a Zuzanu Chlupáčovou z pozic členů Kontrolního výboru.  

 Navrhuji, aby zastupitelstvo uložilo radě podat podnět Magistrátu hl. m. Prahy k 

provedení kontroly ve věci škody vzniklé stavebními aktivitami na pozemcích par. č. 326/2 a 

okolních pozemcích v k. ú. Nové Město, Praha 1, v letech 2018 – 2020. 

 Myslím, že můžeme konstatovat, že Praha 1, ať úřad nebo političtí zastupitelé, výbor, 

nejsou schopni nebo ochotni – to je jedno – prošetřit tuto věc. Protože jsme jako zastupitelé 

povinni hájit majetkové zájmy Prahy 1 a města a musíme to vyšetřit, jestli máme vůči někomu 

uplatňovat náhradu škody, musíme to předat někomu jinému, který snad zafunguje trochu 

lépe. To je můj návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Váš personální návrh je v rozporu s jednacím řádem, můžete ho podat na příštím 

jednání zastupitelstva, jak nám říká jednací řád.  

 Reakci si vyžádal předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nerozumím tomu co chce zastupitel Pavel Čižinský. Byl první, kdo tady řekl, že 

nebudeme prodlužovat termín pro posunutí úkolu. Když ho nebudeme posunovat, tak tím 

odevzdáváme ten úkol. Dostali jste pouze usnesení, protože jsme považovali za korektní, když 

usnesení už bylo včera, abyste ho měli k dispozici a abyste viděli, že došlo od zářijového 

zastupitelstva k nějakému posunu. V interním auditu jsou uvedeny důvody, které jsou v 

návrhu usnesení, dále je tam obsáhleji zdůvodněno to, co je v navrženém usnesení, jsou tam 

uvedeny nálezy a doporučení. S tímto jste měli být seznámeni v prosinci.  

 Z toho, co zde slyším, je evidentní, že vás to vůbec nezajímá. Když vás to nezajímá, 

tak to pojďme ukončit. Nerozumím tomu, že tady Pavel Čižinský navrhuje odvolání třeba 

paní dr. Chlupáčové. Pane Čižinský, jaký je rozdíl mezi paní dr. Chlupáčovou a panem 

Kučerou? Je to stejné jako u jiného předkladu, který bohužel nebyl schválen na program 

dnešního jednání, kde to zapomněl také uvést Petra Kučeru. To není politika, to je 

politikaření.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych se řečnicky zeptat, zda pan Čižinský nebo Per Kučera kontaktovali paní 

Gajdošovou věci auditu, který dlouhodobě znáte? Zeptali jste se jí na ty konstanty, které 

porovnávala? Protože nejsem dostatečný odborník, tak jsem za ní šel a zeptal jsem se jí na 

hlediska, která tam srovnávala. Rozhodně jsem nečekal měsíc nebo dva na to, až to přijde na 

veřejnou schůzi a tady to začnu plísnit.  

 Pánové, doporučuji, abyste ji zpětně kontaktovali. Je to velice milá dáma a ochotně 

vám dá analýzu toho, jak to dělala. Je třeba se zamyslet. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, prosím, nechte hlasovat o ukončení diskuse. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení diskuse. Prezenčně: pro 15, proti 5, zdržel se 1. 

Distančně: pro 1, proti 1, zdržel se 1. Výsledek hlasování: pro 16, proti 6, zdrželi se 2, všichni 

hlasovali. Návrh byl přijat, rozpravu ukončíme. Necháme dodiskutovat zbytek přihlášených.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Je typické ukončit rozpravu, když je to pro vás nepříjemné, dámy a pánové z koalice. 

 Myslím si, že všichni v sále i občané u obrazovek mohli vidět velmi dobře, že jsem dal 

Davidovi šanci, aby se tady mohl ukázat jako předseda Kontrolního výboru, ale nestalo se tak. 

David Bodeček naskočil na vlnu toho, že se tady spláchne celá věc se stolu nic neříkajícím 

usnesením, které něco vezme na vědomí a celá věc se zamete pod koberec. Pan Filip Dvořák 

vám určitě osobně přijde za toto poděkovat, protože tak se pracuje v Kontrolním výboru, že se 

věci nevyřeší, hezky se zabalí do balíčku a zasunou se pod koberec.  

 Toto je třeba, aby všichni u dalšího bodu věděli, proč náš klub nevyjádřil důvěru panu 

Davidu Bodečkovi. Postupuje tak ve více věcech.  

 Pane kolego Ulme, Scholzi a Bodečku, Kontrolní výbor pracuje blbě a může za to 

Kučera? To myslíte vážně? Že pracovní skupina neudělá téměř nic, tak za to může Kučera? 

Že se někdo nešel někoho na něco zeptat? Já za to mohu, že se celý rok ví, že je to pěkná 

šmelina, kterou si tam hasiči vytancovali na paní Tomíčkové? Všichni to víme, myši si to tady 

štěbetají pod parketem Žofína, že to tak přesně bylo. Karle, nekoukej na mne, že nevíš, o čem 

se mluví. Myslím si, že jsi chytrý člověk a že víš moc dobře, jak to celé bylo, ale Kontrolní 

výbor pod vedením Davida Bodečka se bojí pojmenovat tu blbou věc, že tam politici vyváděli 

jak hovada, zabírali si pozemky z mateřské školky a neměli to nikým podepsané a schválené, 

všechno se to snažili ex post zakamuflovat. Nepovedlo se jim to, protože zrovna nebyli u válu 

a skončili.  

 Že všichni kolegové tvrdí, že o tomto vůbec neví, tak je to velká hanba Kontrolního 

výboru, všech kolegů, které jsem jmenoval, ti tři pánové. Občané nejsou blbí a vědí moc 

dobře, že si z nich děláte šprťouchlata. Nechápu, proč jste to normálně neudělali, mohli jste 

říct: Dvořák řádil, Tomíčková, Čižinský to potom spravil, škoda možná nevznikla, protože to 

jsou blbí politici – to jste mohli říct a celý příběh nám odvyprávět, ale určitě za to může 

Kučera, že se někoho nezeptal.  
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 Kontrolní výbor pracuje hrozně mizerně a toto je ukázka. Kučera se prý zabýval 

nějakými pozemky. Pane kolego, v usnesení je číslo pozemku, které se mělo pověřit a 

Kontrolní výbor ho neprověřil. Rozumíte tomu, že to neprověřil? Nerozumíte. Víte, co je to 

pozemek, má to strany a mělo se prověřit, co je uvnitř. Proč Kontrolní výbor neprověřil, co je 

uvnitř, ale prověřoval, co je venku? Pane kolego, můžete mi toto vysvětlit? Myslím, že ne, 

protože diskuse je už ukončena, zametete to pod koberec – pohodička. Doufám, že vám to 

občané spočítají u voleb, protože to je velké pohrdání občany.  

 

P.  H e j m a : 

 Než udělím slovo panu předsedovi Bodečkovi, technickou má paní zastupitelka 

Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Potřebovala bych od předkladatele vědět, jestli součástí usnesení je důvodová zpráva a 

jestli přílohy 1 až 3 jsou automaticky zveřejňované. 

 

P.  H e j m a : 

 Vidím technickou od pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Před hlasováním prosím o tři minuty na klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Dám tři minuty na klub. 

 Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Co tady říká Petr Kučera, je hrozně nefér. Je to příprava na bod č. 16, chápu to, mohli 

jsme se to nechat až na tento bod.  

 Nejprve k pracovní skupině. Řekl jsem to snad jasně a srozumitelně, prosazoval jsem 

zde schválení kontrolního řádu. Pracovní skupina se setkala a rozhodla se, že předloží interní 

audit.  

 

Včera jsem to říkal, není to moje chyba, je to chyba zastupitelstva, že neschválilo 

kontrolní řád a pracovní skupina nevydávala zprávu, která by byla logická a kterou jsem tady 

navrhoval. Zastupitelstvo s tím nesouhlasilo. Respektoval jsem to, bylo tady dvakrát 

předloženo. 

 Petře, co to tady povídáš, že se něco snažím zamaskovat? Včera jsi nebyl na 

Kontrolním výboru? Navrhoval jsem usnesení, kde byl uveden viník. Jak je možné, že tady 

dnes říkáš něco jiného? Nebylo to většinou v Kontrolním výboru schváleno. Proč se mě snažíš 

tady tak dehonestovat? Řekl jsem viníka, nebo neřekl? Řekl jsem ho.  

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Abych Petra Burgra neznervóznil, tak přeji dobrý pozdní večer. 

 Nesouhlasím s pozměňovacím návrhem ani Petra Scholze, ani Davida Bodečka. 

Myslím si, že by se to mělo přijmout tak, jak to je. Jsem pro přijetí, pojďme to posunout. 
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 Myslím, že jedním z důvodů, proč tady pořád řešíme Kontrolní výbor je, že díky 

koalici stále nemáme dovoleného člena Kontrolního výboru, který tam chybí. Prosím, 

abychom to příště zvládli. Navrhuji, abychom tento bod posunuli na příští jednání na pevnou 

hodinu za účasti veřejnosti, které se to přímo dotýká. 

 Děkuji a hezký večer. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Naváži na pana kolegu Bodečka. Říkal, že včera na Kontrolním výboru řekl, kdo je 

viník. Očekával jsem to od počátku, kdy jsem začal interpelovat paní místostarostku 

Špačkovou, když jsem překládal body opakovaně. Až nakonec jsem se dopátral stavebního 

deníku a paní Tomíčková popřela, že by vícepráce zadala, takže jsme zase na začátku. 

 Pokud to pan Bodeček vnímá tak, že řekl, kdo je viník, tak z toho si vydedukuji, že 

když to někdo zavinil, tak škoda skutečně vznikla. Trápí mě, že naši zastupitelé v Kontrolním 

výboru nebyli schopni ani zajistit to, aby jednoznačně zaznělo, zda škoda vznikla, nebo 

nevznikla. Jestli si myslí, že nevznikla, tak uvést nějaký právní názor a nějakým způsobem to 

podložit. Nemám ani zprávu auditu, ani zprávu, kterou máte na stole. Je mi to ale líto, že jste 

to nedokázali za celou dobu vyřešit, že se to celé jen protahuje a oddaluje. Mám s tím 

zbytečně nervy a rozčiluji se. To, co se předvádí v takové banální záležitosti, je velmi 

frustrující a nervující.  

 Já se teď ještě vzpamatovávám z covidu a nechci se víc rozčilovat. To je asi vše, co 

jsem vám k tomu chtěl říct. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a dávám závěrečné slovo předkladateli. Prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych reagovat na kolegu Nazarského. Co všechno tady řekl, dotazy, je obsahem 

interního auditu. Nevím, o čem je tady hodinová diskuse. Kolega Kučera to ví, bylo to asi 

mimo jeho plány. Je tam i ukázáno na konkrétní osobu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby nás předseda Návrhového výboru provedl pozměňovacími návrhy. 

Následně před hlasováním bude vyhlášena přestávka pro jednání klubů. 

 

P.  B u r e š : 

 Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu pana Mgr. Scholze, kdy se mění kompletní 

usneseni: 

 1) Bere na vědomí usnesení Kontrolního výboru UKV 212712 z 27. jednání 

Kontrolního výboru dne 8. 11. 2021 

 2) Ukládá zaslat všem členům ZMČ Praha 1 protokol o výsledku mimořádného auditu 

k prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku Mateřské 

školy Revoluční, Praha 1, ze dne 31. 8. 2021. 

 Zodpovídá předseda Kontrolního výboru Mgr. David Bodeček s termínem 19. 11. 

2021, což by mělo stačit.  

 Dále je zde protinávrh, o kterém se domnívám, že je trochu v rozporu s jednacím 

řádem, protože veškeré personální věci se mají stát tiskem na další zastupitelstvo, což je 

prostřední část. 
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 Zbývá pouze konstatace, že zastupitelstvo konstatuje, že Kontrolní výbor nesplnil svůj 

úkol dle usnesení ZMČ Praha 1, číslo UZ21_0228 ze dne 10. 2. 

 Poslední: zastupitelstvo ukládá radě podat podnět Magistrátu hl. m. Prahy k provedení 

kontroly ve věci škody vzniklé stavebními aktivitami na pozemcích parc. č. 326/2 a okolních 

pozemcích v k. ú. Nové Město, Praha 1, v letech 2018 až 2020.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud se domníváte, že odvolání brání článek 6, odst. 7, poslední věta: bude-li se nově 

navrhovaný bod do programu týkat personálního složení atd., bude takový bod součástí 

návrhu programu jednání příštího zastupitelstva.  

 Toto není nový bod, je to pozměňovací návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor o tom nejsem přesvědčen, jako minule, když jsme věděli, že 

hlasujeme o něčem, co nemá být hlasováno. Nechme vyjádřit zastupitele hlasováním.  

 

P.  H e j m a : 

 Toto je nově navržený personální bod. 

 

P. B u r e š : 

 Je to tak, je to personální bod schovaný do pozměňovacího návrhu k existujícímu 

tisku.  

 

P. H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 To budeme u každého tisku navrhovat usnesení, které se toho tisku vůbec netýká? 

Potřebuji to pro příště, abychom to věděli. Také budu předkládat návrhy, které se nebudou 

líbit kol. Čižinskému. Chci vědět, jestli to budeme tak praktikovat. 

P.  H e j m a : 

 Není to možné, bylo by to v rozporu s jednacím řádem. Musíte navrhovat tisk, který se 

týká merita věci. Můžete navrhnout jiné řešení, jiný text, ale nemůžete tam dávat zcela nové 

body, což je třeba odvoláni členů Kontrolního výboru. To je zcela nový bod a je to v rozporu 

s jednacím řádem. Můžeme maximálně hlasovat o prvním a posledním odstavci tohoto 

protinávrhu.  

 Ještě tři minuty na jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Přistoupíme k hlasování. Chce někdo sdělit po jednání klubů své stanovisko? Nikoho 

nevidím, předávám slovo předsedovi Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 První je kompletní ne změněný návrh usnesení, ale zcela nový návrh usnesení. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 14, proti 7, zdržel se 0. Distančně: zdržel se 1, proti 1, 

nehlasoval 1. Celkový výsledek hlasování: pro 14, proti 8, zdržel se 1, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo přijato, tím máme tento bod vypořádán. 

 Pojďme přistoupit k projednání bodu číslo 

12, tisk 1872  

zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a 

ZMČ Praha 1 od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Toto snad bude snadnější tisk. 

 Součástí tohoto materiálu je dnes standardní zpráva Kontrolního výboru, která byla 

schválena usnesením Kontrolního výboru 11. října. Jedná se o zprávu o kontrole plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva za 2. čtvrtletí letošního roku, konkrétně o 

termín od 1. dubna do 30. června letošního roku. 

 Z předložené zprávy vyčtete, že pro sledované období bylo zastupitelstvem uloženo 34 

úkolů, z čehož k 1. 10., kdy Kontrolní výbor měl předložená závěrečná data, bylo 8 úkolů 

nevyřízených. Tyto úkoly se k pátečnímu dni nepodařilo ponížit. 

 Co se týká rady, radou bylo pro sledované období uloženo 626 úkolů, z čehož k datu z 

předložených materiálů a k datu Kontrolního výboru, na základě kterých byla zpracována 

zpráva, která bude součástí usnesení veřejná, zůstalo 17 úkolů nevyřízených. Nově ale došlo k 

ponížení 4 úkolů, které uvedu v úpravě předloženého usnesení. 

 V rámci navrženého usnesení, kde máme standardně, že zastupitelstvo bere na vědomí 

zprávu o kontrole plnění úkolů – pro Amálku říkám, že to bude veřejná příloha tohoto 

usnesení, a zadruhé že zastupitelstvo bere na vědomí ústní informaci ode mne o aktuálně 

nesplněných úkolech uvedených ve zprávě Kontrolního výboru. 

 Prosím předsedu pana radního Bureše – budeme škrtat 4 úkoly z tabulky. Je to úkol 

UK21_00447, UK21_00689, UK21_00898 a hned na to navazuje úkol UK20_04985. 

 Když se podíváte na rozepsané úkoly, tak si myslím, že jsou i jiné úkoly splněny. 

Např. jsem si všiml záležitost s etickým kodexem u zastupitele Pavla Čižinského. S touto 

záležitostí by se měl vypořádat starosta, takže podle mne je to realizované. Prosím, aby tyto 

úkoly byly odepsány z aplikace „E-spis“. 

 Na závěr bych chtěl připomenout radě, že dostala za úkol vypořádat to, na čem jsme se 

usnesli na červnovém zastupitelstvu, a to v souvislosti se závěrečnou zprávou, kdy jsme 

kontrolovali a uzavřeli roky 2019 a 2020. Jako rada jste dostali za úkol do konce října se 

nějak popasovat s nesplněnými úkoly. Prosím, pokud byly úkoly splněny, abyste je odepsali, 

nebo požádali o posunutí termínů.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V příloze 1 je 8 nesplněných úkolů zastupitelstva. Je tu i usnesení UZ21_0231 ze dne 

26. 3. 2021 týkající se likvidace zeleně v Anenském trojúhelníku. Uložilo se tam radě 

pokračovat v revitalizaci v souladu s projektem, platnými povoleními a při respektování všech 

zákonných postupů. Je tam termín 31. 12. 2021. Termín ještě neuplynul, ale toto usnesení 

zatím nebylo respektováno, protože došlo k zastavení prací, aniž by toto usnesení 

zastupitelstva bylo jakkoli revokováno.  
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 Zeptal bych se předsedy Kontrolního výboru, který toto má kontrolovat, zda řeší to, že 

tady bylo uloženo radě pokračovat v projektu. Rada to zastavila a příslušné firmě platí 

nějakých 130 tisíc měsíčně za to, že tam projekt stojí. Připadá to Davidovi Bodečkovi v 

pořádku a snaží se případně o nápravu?  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel bude reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat Pavla Čižinského, o jaký bod se jedná?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to na str. 2 přílohy 1, bod 7.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím, o co se konkrétně jedná? Není to str. 2, je to úkol ze zastupitelstva.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to z 26. 3. 2021. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kontrolní výbor upozorňuje na to, že tento úkol není splněný. Upozorňuje na to 

zastupitelstvo klasickým způsobem. Musí se k tomu vyjádřit držitel tohoto úkolu. Kontrolní 

výbor čtyřikrát upozorňoval ty, kteří nesplnili úkol v termínu, aby zjednali nápravu. Jelikož 

náprava neproběhla, Kontrolní výbor touto zprávou upozorňuje zastupitelstvo. Děláme to tak 

pravidelně téměř už dva roky. Nevím, proč otázka je směřována na mne, na předsedu 

Kontrolního výboru, když předseda Kontrolního výboru jako předseda kolektivního orgánu 

dělá to, co je mu uloženo zákonem o hl. m. Praze. Mám ten úkol udělat já? 

 

P.  H e j m a : 

 Zkrátil bych debatu tím, že na to budu reagovat, protože nositelem úkolu jsem já.  

 Jedná se o úkol jednat s hl. m. Prahou o realizaci obnovy čapadla atd. Mám zato, že 

úkol je plněný. Máme dokonce usnesení zastupitelstva hl. města, ve kterém jsme dojednali, že 

je schválen záměr realizace lávky. Kvůli zachování stromu jsme odsunuli realizaci čapadla.  

V tomto směru je naopak splněno. Spíše zajistím, aby to bylo odepsáno. 

 Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 To je to, co jsem říkal před chvílí o úkolu č. 8 z rady, iniciovat prověření možného 

porušení etického kodexu zastupitele Mgr. Čižinského. Znamená to, že v momentu, kdy úkoly 

jsou splněny, musí zpracovatel nebo držitel odepsat tento úkol z E-spisu. Upozorňuji všechny, 

kteří tam vidí své jméno, aby buď tento úkol co nejrychleji splnili, a pokud byl úkol splněný a 

neznamená to, že je ukončen v e-spisu, tak prosím, aby to bylo napraveno.  

 V polovině příštího roku dostanete závěrečnou zprávu za tento kalendářní rok, kde 

bude uvedeno, jestli se ti hříšníci nějak popasovali s nesplněnými úkoly, na které jste byli 

upozorněni i dnes v souvislosti s druhým čtvrtletím letošního roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu s tím, že i tento poslední úkol byl splněn na včerejším zasedání rady.  

 Hlásí se ještě předkladatel o závěrečné slovo. 
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P.  B o d e č e k : 

 Prosím všechny o podporu navrženého usnesení. V rámci závěrečného slova uvedu 

směrem k panu zastupiteli Pavlu Čižinskému, že to jsou úkoly, u nichž – když předával svou 

funkci – těch 168 nesplněných úkolů, které šly za vámi, také nebyly splněny.  

 

P.  H e j m a : 

 Plnil jsem je za vás, pane bývalý starosto.  

 Přišly nějaké návrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 Máme pouze ty úpravy, které byly přečteny předsedou Kontrolního výboru, to 

znamená zkrácení seznamu do aktuální podoby.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 19, proti 0, zdržel se 1. 

Distančně: pro 3. Celkový výsledek: pro 22, proti 0, zdržel se 1. nehlasoval 1. Usnesení 

bylo přijato. 

 Můžeme přejít k tisku číslo 

13, tisk 2033 

plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro r. 2022  

 Prosím předsedu Kontrolního výboru, aby se ujal slova. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Než dojdeme na dva nejsložitější tisky, tak tímto nejsnadnějším tiskem Kontrolního 

výboru, který odkazuje na usnesení z 11. října, předkládám zastupitelstvu plán činnosti 

kontrolní činnosti pro r. 2022. Pokud zastupitelstvo akceptuje předložený návrh usnesení, 

tento plán vezme na vědomí. Proti obdobné záležitosti pro r. 2021 je zde rozdíl.  

 Nově je zde uvedeno – to zase vycházím z toho, co tady bylo myslím v únoru 

letošního roku vytýkáno, že zastupitelstvo neschvaluje, ale bere na vědomí to, co schválil 

Kontrolní výbor. Plán své činnosti schválil samotný výbor.  

 Ve zprávě, která by byla přílohou usnesení i pro veřejnost, je uveden jednak plán 

činnosti Kontrolního výboru pro r. 2022. Jsou to základní věci, které Kontrolní výbor převzal 

od předcházejících Kontrolních výborů. Pro vás, zastupitele, jsou zejména důležité termíny. 

Tady bych byl rád, kdybyste brali v potaz to, že příští rok je rokem volebním, čili Kontrolní 

výbor se setká pouze pětkrát. 

 Máte tam uvedené pravidelné body jednání. To by pro vás nemělo být nic nového, 

protože pravidelně dostáváte od Kontrolního výboru zprávy, kde konkrétně vidíte, co 

Kontrolní výbor dělá. Pak tam máte připomínku toho, co si spousta lidí neustále plete. U 

veřejnosti mě to nepřekvapuje, tam velmi rád vysvětluji rozdíl mezi kontrolním orgánem 

úřadu a Kontrolním výborem. U zastupitelů bych předpokládal, že rozdíl budou vidět.  

 Pokud máte jakékoli návrhy, můžete je předložit, můžeme je schválit, že by byly 

součástí plánu činnosti Kontrolního výboru pro příští rok.  

 Chápu, že teď je tady atmosféra velmi vypjatá a prosím, abyste brali v potaz termíny, 

které jsou dány pro příští rok. Zářijové jednání Kontrolního výboru bude spíše formálním 

rozlučkovým jednáním. Kontrolní výbor se v příštím roce fakticky setká pouze čtyřikrát.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Přestože se Kontrolní výbor v příštím roce sejde pouze čtyřikrát, neměl by tam chybět 

pravidelný bod, který se už stal pravidelným a měli bychom s ním počítat a měl by být nazván 

Porušování etického kodexu ze strany opozice.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám problém s bodem A), s předposlední odrážkou – zabývá se podněty od 

jednotlivých členů zastupitelstva městské části. Toto je nad rozsah zmocnění daného 

zákonem, protože to nemají být jednotliví členové, ale celé zastupitelstvo, které ukládá. Proto 

to navrhuji vypustit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pro Kontrolní výbor by to bylo snadnější a už včera jsem to říkal na Kontrolním 

výboru. Jaká je realita? Pokud se na nás obrátí člen zastupitelstva nebo veřejnost, tak my 

bychom měli podnět předložit zastupitelstvu, které by nám jako Kontrolnímu výboru tento 

podnět mělo vrátit k prověření. Je to záležitost čtvrt roku. Sami si řekněte, jestli takto chceme 

pracovat jako Prahy 1, nebo chceme tuto záležitost zrychlit. Chápu připomínku pana radního 

Votočka, ale jsem rád za to, že chceme veřejnosti ukázat, že jsme schopni dnes pracovat, a 

pravděpodobně po následující rok tady budeme předvádět něco jiného, bude to souviset s 

volbami. 

 Zareaguji na Vladana Brože co se týká etického kodexu. Nezapomínejme na jednu 

věc, že Kontrolní výbor řešil i v jednom případě porušení etického kodexu člena koalice. 

Abychom byli féroví, etický kodex se týká všech členů zastupitelstva, kteří etický kodex 

podepsali.  

Pokud kdokoli i z opozice bude mít jakoukoli výhradu nebo připomínku, může předat 

také podnět k porušení etického kodexu, což se stalo v případě jednoho člena zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Ukončeme rozpravu. Pan předseda Bodeček by měl ještě doplnit, že Kontrolní výbor, 

pokud si to sám odhlasuje, může se těmito věcmi zabývat.  

 Předám slovo předsedovi Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Zazněl návrh na vyřazení poslední odrážky z bodu A). 

 

P.  B o d e č e k : 

 Neztotožňuji se, pro mne je to formalita, ale myslím, že to není dobrá zpráva pro členy 

zastupitelstva. Nebavíme se o veřejnosti, ale o členech zastupitelstva. Neztotožňuji se s tím, 

protože bereme na vědomi rozhodnutí Kontrolního výboru. Neztotožňuji se s tím ani jako člen 

zastupitelstva.  
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P.  B u r e š : 

 To je jediný bod, o kterém budeme samostatně hlasovat jako o protinávrhu. Znamená 

to v plánu kontrolní činnosti, v části A), větu „zabývání se podněty od jednotlivých členů 

ZMČ Praha 1“, co je tam nad návrh zákona o hl. m. Praze, je návrh pana radního Votočka, 

aby tento bod byl vyškrtnut. Je to tak, pane radní? 

 

P.  H e j m a : 

 Nemyslel pan radní vyškrtnout jen „od jednotlivých členů“, že by tam bylo „zabývá se 

podněty ZMČ Prahy 1“? To ale vyplývá ze zákona.  

 Hlásí se ještě předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci vysvětlit, že když potom kolega Karel Ulm předložil podnět, tak nově podnět v 

souvislosti se zaplacenými fakturami už nebude moci podávat.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Jen upozorňuji, že je tam určitá záludnost, jak to navrhuje pan předkladatel. Když to 

zůstane v této části, tak v tu chvíli se Kontrolní výbor musí zabývat podnětem člena 

zastupitelstva. Správně by to bylo, že se musí zabývat usnesením zastupitelstva a sám 

rozhodnout, jestli se bude zabývat jednotlivými podněty jednotlivého člena. Do toho 

zasahovat nemohu a v tuto hodinu nechci, ale tam je ten problém.  

 

P.  H e j m a : 

 Vypuštěním věty dle návrhu pana dr. Votočka se nezbavuje Kontrolní výbor možnosti 

projednat podněty člena zastupitelstva, když si to odhlasuje jako program jednání.  

 Pan předseda Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Uvedu konkrétní příklad. I když to byl člen Kontrolního výboru, zastupitel předloží 

podnět Kontrolnímu výboru, tak Kontrolní výbor by měl správně na následujícím zasedání 

zastupitelstva předložit tento podnět, zastupitelstvo by se tím mělo zabývat a pověřit zpátky 

Kontrolní výbor, aby se touto záležitostí zabýval.  

 V souvislosti s Kontrolním výborem jsem pyšný, že Kontrolní výbor dostává spoustu 

podnětů, tak jen upozorňuji na to, že se může stát, že od příště bude tady předkládáno více 

tisků, aby se zastupitelstvo rozhodlo, jestli Kontrolní výbor pověří nebo nepověří touto 

záležitostí se zabývat. 

 

P.  H e j m a : 

 O slovo se hlásil předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Dívali jsme se do zákona o hl. m. Praze, jak to je. Máme ten rozdíl, že když přijde 

podnět od občana nebo od zastupitele, zpracuje se to a předloží zastupitelstvu a zastupitelstvo 

o tom několik hodin diskutuje, buď nepřijme žádné usnesení – což je paradox, nebo pověří 

zpětně Kontrolní výbor. U nás je to tak, že Kontrolní výbor se těmito věcmi zabývá a vyřeší 

bez toho, že by to předložil zastupitelstvu. Odpověď tazateli zkracuje o měsíc a půl a o 

několik hodin zkracuje jednání zastupitelstva.  
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P. H e j m a : 

 Technická – pan kolega Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Hlásil jsem se do rozpravy. Jsem pro zanechání tam tohoto bodu, ale vzhledem k 

tomu, že na každém zastupitelstvu řešíme odklady, nevím, jestli toho budeme schopni, ale 

jsem pro to větu tam nechat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na Martina Kotase, že zastupitelstvo tady odhlasovává odklady. Kontrolní 

výbor je v tomto svědomitý. Nepatřím mezi ty, kteří dělají, jako že prošvihnou termín a 

neupozorní toho, kdo úkol zadal a rozhodně nepřicházím ex post. Jako Kontrolní výbor 

bychom měli jít příkladem a neměli bychom při předání zprávy o kontrole plnění úkolů z rady 

a  zastupitelstva být v té zprávě, kterou jsme před chvílí schválili. Myslím, že to by byla velká 

ostuda pro Kontrolní výbor. Myslím, že je naprosto správné, když někdo dostane úkol a ví, že 

ho nesplní v termínu, aby s předstihem toho, kdo úkol uložil, na to upozornil.  

 Vypadá to teď tak, že Kontrolní výbor neustále žádá o posunutí termínů. Udělal jsem 

tam chybu, když jsem žádal o posunutí termínu, měl jsem to udělat jako jiní, že termín 

posouváme třeba o jeden rok. Přišlo mi to nekorektní, tak jsem požádal o posunutí termínu o 

jedno zasedání zastupitelstva. Aby to nevyznělo špatně směrem ke Kontrolnímu výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Je to jednoduché. Odškrtneme si, že co Kontrolnímu výboru uloží zastupitelstvo, 

Kontrolní výbor musí projednat. Když přijde jednotlivý občan nebo zastupitel a dá podnět, tak 

Kontrolní výbor svým hlasováním rozhodne, zda se věcí bude zabývat. Jestliže se tím zabývat 

nebude, zastupitel má možnost požádat zastupitelstvo, aby jeho podnět uložilo Kontrolnímu 

výboru. Tak by měl Kontrolní výbor pracovat. Není to o zahlcení zastupitelstva. V návrhu je, 

jako kdyby institut většiny členů Kontrolního výboru rozhodnout o svém programu byl úplně 

vytěsněn. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme přejít k hlasování. 

 

P.  B u r e š : 

 Hlasujeme nyní o protinávrhu o vyškrtnutí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 13, proti 6, zdrželi se 2. Distančně: proti 1, zdrželi se 

2. Výsledek hlasování: pro 13, proti 7, zdrželi se 4, hlasovali všichni. Tento protinávrh byl 

schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Nyní můžeme hlasovat o takto upraveném původním znění. 
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 Měli bychom hlasovat o usnesení, že bereme na vědomí plán činnosti Kontrolního 

výboru, který je přílohou č. 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Přílohu č. 1 jsme upravili tímto hlasováním, je vypuštěna jedna odrážka. 

 Můžeme hlasovat. Prezenčně: pro 13, proti 0, zdrželo se 5. Distančně: pro 2, kolegyně 

Nazarská nehlasovala. Celkem: pro 15, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 4. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

14, tisk 2051 

etický kodex člena ZMČ Praha 1  

 Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P. B o d e č e k : 

 Zastupitelstvu předkládám jménem Kontrolního výboru materiál s návrhem nového 

etického kodexu člena ZMČ Praha 1. Zastupitelstvo před rokem uložilo Kontrolnímu výboru 

aktualizovat etický kodex. Na jednání Kontrolního výboru převážil názor, že je vhodné ze 

zastupitelů sejmout povinnost každoročně podávat oznámení o činnostech, o příjmech, o 

darech a nemovitostech zastupitele, neboť část zastupitelů podává oznámení povinně ze 

zákona. 

 Zastupitelstvu se předkládá usnesení, které kromě větších úprav spíše technického 

charakteru navrhuje plošné zrušení povinnosti podávat oznámení o činnostech, o příjmech a o 

darech. 

 Musím se omluvit za nevyznačení přílohy č. 2 a č. 3 z materiálu. Jedná se o poslední 

dokumenty. Příloha č. 3 je poslední stránka a předcházející je etický kodex, který byl schválen 

v r. 2012. V současné době je platný etický kodex z r. 2012, kdy přihlášení k tomu je na vůli 

každého zastupitele. To říkám zcela záměrně, protože ne všichni etický kodex podepsali, 

nebyla to povinnost. 

 Kontrolní výbor při přípravě etického kodexu porovnával jeho současnou podobu s 

etickými kodexy platnými pro členy zastupitelstev jiných pražských městských částí, 

konkrétně Prahy 4, Prahy 6, Prahy 7, Prahy 12 a Prahy 18. Podstatné části těchto dokumentů 

byly zakomponovány do jednoho souboru, a ten byl v prosinci předán k vyjádření panu 

tajemníkovi úřadu a také vedoucímu právního oddělení. Oba se ke kumulaci všech etických 

kodexů vyjádřili, uvedli, co by preferovali a výsledná zpráva byla předložena členům 

Kontrolního výboru.  

 Jak jsem uvedl, největší diskuse mezi členy Kontrolního výboru proběhla nad 

oznamovací povinností k majetkovému přiznání, která byla jedním z důvodů časového 

průtahu, na základě kterého Kontrolní výbor požádal zastupitelstvo o posunutí termínu pro 

splnění úkolu. Na konci měsíce dubna byla zaslána pozvánka předsedům zastupitelských 

klubů, aby se zúčastnili projednávání revize etického kodexu.  

Ke schůzce došlo 10. května. Současně se omluvil Michal Caban, který své stanovisko 

zaslal e-mailem, kolegyně zastupitelka Amálka Počarovská a Richard Bureš, všichni zástupci 

ve funkci předsedy zastupitelských klubů.  

 Při projednávání bylo členům Kontrolního výboru sděleno stanovisko zastupitele 

vedle sedícího Tomáše Vícha, který sdělil, že mu chybí odůvodnění, proč dochází k vypuštění 

čl. 3, což je ten nejdiskutovanější bod majetkového přiznání. Jedná se o majetkové přiznání 

nikoli jen ostatních zastupitelů, kteří jsou neuvolněni, ale zahrnují se tam i partneři, 

registrovaní partneři a partnerky a manželé a manželky. S jeho zrušením vyjádřil Tomáš Vích 

nesouhlas. Kolega Kučera, který je členem Kontrolního výboru, navrhl zkrátit čl. 3 

vyškrtnutím rodinného příslušníka z nutnosti podat majetkové přiznání a projevil nesouhlas, 
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aby této povinnosti byli zbaveni neuvolnění členové. S tímto návrhem jsem se jako člen 

Kontrolního výboru ztotožnil. 

 V rámci předloženého návrhu dochází ke změně etického kodexu, protože etický 

kodex z r. 2012 obsahuje nejasné věci a pochybení. Vysvětluji si to tak, že v r. 2012 došlo jen 

překopírování etického kodexu z hl. m. Prahy a pramení tam úkoly, které jsou svým 

způsobem nasměrovány právě pro hl. m. Prahu.  

 Co je důležité k bodu č. 3? Většinou svých členů se Kontrolní výbor shodl, že pokud 

je již vytvořen formulář oznámení o majetkových poměrech, který se oficiálně vyplňuje na 

webových stránkách www.justice.cz, je zbytečné vytvářet další formulář pro členy 

zastupitelstva, kteří vykonávají funkci veřejného funkcionáře, když postačí kopie vyplněného 

formuláře vygenerované na webových stránkách www.justice.cz.  

 Tu v případě schválení etického kodexu bude nutné předložit k založení Úřadu MČ. 

Pokud bude návrh odsouhlasen, nebude se to předkládat panu tajemníkovi, ale nově OVO a 

OVO následně zajistí zveřejnění těch, kteří odevzdali nebo neodevzdali.  

 Když se podíváte na webové stránky hl. m. Prahy, je velmi zvláštní, že hl. m. Praha 

přestalo zveřejňovat tato přiznání v r. 2016. Myslím si, že předložený návrh je zase kumulací 

ostatních etických kodexů, kdy městské části požádaly, až budeme mít schválený návrh 

etického kodexu, abychom jim ho poskytli. V návrhu v podstatě zohledňujeme i tu záležitost, 

která se stala v loňském roce, kdy soud vydal rozhodnutí v souvislosti se zveřejňováním 

těchto údajů, protože majetkové údaje se nově budou moci předávat pouze těm, kteří si žádají 

o majetková přiznání členů zastupitelstva na základě zákona 106. 

 Etický kodex zastupitele – dovolil jsem si to uvést do důvodové zprávy spíše pro 

kritiky – je dnes v mnoha obcích, městech i v městských částech standardní záležitostí. 

Stanovuje standardy a zásady chování zastupitele při výkonu své funkce. Je to dokument, v 

němž členové zastupitelstva dobrovolně prohlašují, že se ve své činnosti po dobu výkonu 

mandátu budou řídit určitými morálně etickými pravidly, a to i nad rámec právních předpisů, 

které řeší práva a povinnosti zastupitelů či problematiku střetu zájmů.  

 Nebudu tady citovat to, co je uvedeno v důvodové zprávě, předpokládám, že si to 

každý přečte nebo si to už přečetl.  

 Nejsem příliš šťastný z toho, jaký předklad tady je, ale je to rozhodnutí většiny 

Kontrolního výboru. Osobně bych byl pro, aby přiznání odevzdávali i neuvolnění členové 

zastupitelstva. Dovolím si odprezentovat to, co jsem říkal na Kontrolním výboru. I 

neuvolněný člen zastupitelstva může velmi ovlivnit zastupitele právě na jednání 

zastupitelstva. 

 Abych ušetřil čas, protože věřím, že kolem toho může být tady svedena diskuse, je to 

samozřejmě o politice, chtěl bych jen upozornit, že i přes upozornění Kontrolního výboru jsou 

tu takoví, kteří nesplnili svou povinnost, kterou měli splnit k 30. červnu letošního roku, a 

nesplnili ji ani po urgenci. Jména tady nechci zmiňovat. Předpokládám, že na ně budu 

reagovat poté, co tady vystoupí.  

 Prosím, abychom prodiskutovali předložený návrh. Nejsem za něj příliš šťastný, ale 

pokud tady bude snaha, aby byl zrušen etický kodex, který je teď platný, který není příliš 

dobrý a nebyl by platný žádný kodex, nebyl by to moc dobrý signál pro veřejnost.  

 Neřekl jsem podstatnou věc, že Kontrolní výbor navrhuje, aby současný etický kodex 

platil do konce září příštího roku a pokud bude nový etický kodex přijatý, aby byl účinný od 

1. října následujícího roku.  

 K předloženým variantám v návrhu usnesení. U varianty A), kterou doporučuje 

Kontrolní výbor, je to, co jsem teď řekl, to znamená přijmout předložený návrh, zrušit 

současný etický kodex k 30. září 2022 – souvisí to s volbami. Varianta B) znamená to, že by 

neplatilo vůbec nic. Při variantě C) by platilo to, co je ve variantě A), jen kdyby měl někdo 

připomínky a zastupitelstvo by tyto připomínky schválilo, došlo by ještě k úpravě návrhu.  

http://www.justice.cz/
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 To je za mne v rámci prvního vstupu vše. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Dávám slovo paní zastupitelce Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám několik dotazů. Předně by mě zajímalo, kdo nepodepsal etický kodex? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mohu reagovat, zaznělo to tady několikrát. Byl to pan zastupitel Votoček. To byl také 

důvod, když byl podán podnět s možným porušením etického kodexu, vzhledem k tomu, že 

byl pan dr. Votoček prozíravý, nebylo co řešit v souvislosti s porušením etického kodexu. 

Zjišťoval jsem si, zda je opravdu povinností zastupitele ztotožnit se s etickým kodexem. 

Bohužel, je to dobrovolná záležitost zastupitele.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vím, že to byl pan Votoček, ale rozhodně bych to nenazvala prozíravostí. Až budeš 

mít slovo, tak se zeptám, zda podal zákonné prohlášení, když je v radě. 

 Dále se zeptám, co znamená, když budeme hlasovat pro variantu C) z toho důvodu, 

aby to museli podávat jako dosud neuvolnění členové zastupitelstva, aby tato pasáž tam 

zůstala, tak jestliže je ve variantě C) napsáno, že schvaluje s připomínkami, tak jestli 

připomínky budou zmíněny. Nerozumím tomu technicky. To je druhý dotaz. 

 Další je čistě technikálie – jestli bude důvodová zpráva automaticky zveřejněná 

současně s tiskem? Myslím, že tam je vysvětleno meritum věci. Bylo by fajn, aby to OVO 

zveřejnilo spolu s usnesením jako přílohu..  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel bude reagovat. 

P.  B o d e č e k :  

 Nemám nic proti tomu, aby důvodová zpráva byla zveřejněna, nevím, co ostatní 

kolegové z Kontrolního výboru. Máme velmi podrobné zápisy z Kontrolního výboru a téměř 

všechno je v zápisech, které jsou zveřejněny na webových stránkách 

 Co se týká varianty C), probíhalo by to tam tak, že kdyby platilo to, co jsi teď Amálko 

řekla a zastupitelstvo by odsouhlasilo, že by se tato záležitost týkala všech členů 

zastupitelstva, tak by Kontrolní výbor tyto úpravy zapracoval a zastupitelstvu by ještě 

předložil finální podobu dokumentu. To je to, co jsme měli dnes dopoledne. Myslím si, že i 

když se dnes usneseme na nějakých úpravách, tak máme ještě dostatek času, abychom 

dokument předložili zastupitelstvu, aby ho ještě jednou prodiskutovalo a schválilo.  

 Takto to realizujeme na Kontrolním výboru. Když se Kontrolní výbor na něčem 

usnese, tak dříve než zastupitelstvu předložím finální materiál, členové Kontrolního výboru se 

s tímto materiálem seznámí a záležitost je dvakrát schválena. Pro mne je značně nekomfortní 

a je to pro mne největší potíž zpracovávat důvodovou zprávu. Když se kolektivní orgán na 

něčem usnese, dostanu úkol předložit materiál, tak je důležité, aby součástí materiálu byla 

důvodová zpráva, s kterou se ztotožní Kontrolní výbor. 

 Zkráceně odpovím. V momentu, kdy zastupitelstvo se dnes usnese na nějakých 

úpravách, je to varianta C), finálně by předseda Kontrolního výboru předložil tento materiál 

ještě jednou ke schválení. Čas na to je, protože tam máme termíny 1. 10. 2022, resp. 30. září 

2022.  

 Prosím, pokud má někdo jakékoli protinávrhy, ať je tady předloží a zastupitelstvo o 

tom rozhodne.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Amálko, žádný etický kodex jsem neporušil, protože jsem ho nepodepsal, neboť 

spadám pod vyšší spravedlnost, kterou jsem samozřejmě splnil. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 U nás Zelených je normální podávat přiznání o příjmech a o majetku. Velmi 

nesouhlasím s tím, abych byl této povinnosti ušetřen jako zastupitel, přijde mi to nedůstojné. 

Praha 1 je tak lákavé prostředí ohledně korupce, že bychom všichni měli hrdi na to, že 

ukazujeme své oznámení, že jsme čistí. Kdo to chce zrušit, vidím to jako velmi krátkozraké. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Býval jsem fandou podobných dokumentů, ale v současné chvíli trochu pochybuji o 

tom, že fungují tak, jak mají. Svou naději bych úplně neopouštěl. Jsem pro to, aby etický 

kodex platil pro všechny. Proto jsem nenašel v usnesení variantu, že neschvaluje a neruší.  

 Tím činím pozměňovací návrh: neschvaluje předložený etický kodex a neruší ten 

původní.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit Návrhovému výboru. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych dát pozměňovací návrh – do varianty C) vložit „ schvaluje etický kodex s 

připomínkami“. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Možná děláš to stejné co já. Na Kontrolním výboru jsem říkal, že já jako člen 

zastupitelstva navrhnu variantu C) s připomínkami, že by došlo k úpravě článku 3, aby došlo 

k tomu, že se to vztahuje ke všem členům zastupitelstva.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nemohu dávat pozměňovací návrh, chtěla jsem, aby to tam tak zaznělo a bylo to tak 

upravené.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Omlouvám se, Davide, že jsem se přeslechl, ale jakou budeš navrhovat variantu? 

 

 

 



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 
 

P.  B o d e č e k : 

 Budu navrhovat jako Kontrolní výbor variantu A). Jako člen zastupitelstva bych 

požádal Amálku, aby podala jako protinávrh variantu C), kde by majetkové přiznání podávali 

všichni členové zastupitelstva. Měli by to složitější, zatímco veřejní funkcionáři – veřejný 

funkcionář je uvolněný člen zastupitelstva plus neuvolněný starosta a místostarostové – to ze 

zákona mají povinné, vyplňují to na www.justice.cz. Podávají to do 30 dnů od momentu, kdy 

se dostanou do funkce, pak každý rok k 30. červnu za předcházející rok a do 30 dnů, když 

skončí ve funkci. Mají to jednodušší v tom, že to vyplní na justici. Pro tyto lidi to 

zjednodušujeme tak, že nemusí vyplňovat jinou tabulku, která byla v r. 2012 převzata od hl. 

města Prahy, která je složitá, ale vygenerují dokument, který na justici vyplnili a odevzdají to 

do oddělení volených orgánů. 

 Bohužel, neuvolnění budou muset použít tabulky, které jsou součástí tisku a do těchto 

tabulek to ručně nebo elektronicky vyplnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru o pozměňovací návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Hodiny přibývají a začíná být veselo. Zeptám se předkladatele. Nemělo by být u každé 

varianty pořadí „ruší“ a „schvaluje“? 

 (P. Bodeček: Můžeme to přehodit.) 

 Nejprve budeme hlasovat o variantě C), neprojde-li, budeme hlasovat o B), ale jen o 

jedničce, to znamená neschvalujeme, a až potom budeme hlasovat o původním návrhu, který 

je variantou A).  

 Co znamená „schvaluje s připomínkami“? 

 

P.  H e j m a : 

 Když budou připomínky, tak se řeknou, a s těmi se to schvaluje.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Měl by tam ještě být ještě úkol, že Kontrolní výbor třeba do konce března předloží 

finální podobu. 

 

P.  B u r e š : 

 Jestliže hlasujeme o bodu C) jako o prvním, tak musí znít: 

 1. ruší etický kodex, 

 2. schvaluje návrh etického kodexu., 

 3. ukládá předložit zastupitelstvu finální verzi do 31. 3.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Postupuji tak, jak říká předkladatel, když chci, aby se to schválilo, ale projednaly se a 

doplnily úpravy. 

 

P.  B u r e š : 

 U varianty C) hlasujeme: 

 1. ruší etický kodex ke dni 30. 9. 

 2. schvaluje návrh etického kodexu 

 3. ukládá předložit Kontrolnímu výboru finální podobu do 31. března. 

 Víme všichni, o čem hlasujeme? 
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P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o variantě C). Prezenčně: pro 12, proti 0, zdrželo se 5. Distančně: pro 3. 

Celkový výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 4. Tento návrh byl 

schválen. 

 

P.  B u r e š : 

 Už nemusíme o ničem hlasovat, protože jsme tím zrušili k danému datu stávající, a do 

31. 3. nám Kontrolní výbor musí předložit doladění náhradou za zrušený.  

 Tento tisk končí. Až do 30. 9. jsme se stávajícím kodexem. Ti, co jsou uvolnění, 

budou stále jako blázni předkládat papíry. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě zareaguji, jestli to všichni pochopili. Kontrolní výbor teď dostal za úkol, aby 

dopracoval etický kodex s tím, že majetkové přiznání bude platit pro všechny členy 

zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím přejít k poslednímu bodu dnešního jednání číslo 

16, tisk 2141 

změna v Kontrolním výboru ZMČ Praha 1  

 Prosím pana zastupitele Tomáše Vícha, aby se ujal předkladu. 

 Ještě jsme slíbili procedurálně hlasovat.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím o to, co jsem říkal při projednávání programu. Protože tisk se týká mé osoby, 

požádal bych zastupitelstvo, abych měl stejné možnosti jako předkladatel tisku, to znamená 

abych měl úvodní slovo v délce 15 minut, abych se mohl vyjadřovat k předřečníkům a mít 

závěrečné slovo.  

 

P.  H e j m a : 

 Vzhledem k závažnosti merita věci prosím hlasovat o tomto návrhu.  

 Ještě technická pan kolega Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Připadá mi rozporuplné tvrzení – stejný prostor jako má předkladatel v rozsahu  

15 minut. Jestli jste viděli můj bod, nemá rozsah 15 minut, budu ho zvládat mnohem rychleji. 

Jestli tady z toho chcete udělat „šou“ pro Davida, tak můžeme. Přišlo by mi fajn, kdyby to 

bylo zrcadlové. Budu-li mít pět minut, bude mít také pět minut. 

 

P.  H e j m a : 

 Nechal bych to na možnosti reagovat na tady sdělené podněty. Jedná se o velmi 

závažný bod, kdy je tady navrhováno odvolání a každý by měl mít právo se hájit.  

 Pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Požádal bych zastupitelstvo o procedurální hlasování. Bod je pro mne velmi důležitý a 

vážný. Za sebe bych neviděl problém mít totéž co umožňuje jednací řád předkladateli. Jestli si 

pamatujete, v rámci etického kodexu jsem předkládal nějaké návrhy, a tehdy mi bylo řečeno: 

nechme to teď být, až přijde nějaká výjimečná záležitost, budeme to řešit individuálně. Ta 

individuální záležitost přišla. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o procedurálním návrhu, jak byl sdělen zastupitelem Bodečkem. 

Prezenčně: pro 18, proti 1, zdržel se 1. Distančně: pro 3. Celkem: pro 21, proti 1, zdržel se 1, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. 

 Prosím předkladatele pana Tomáše Vícha, aby se ujal tisku. 

 

P.  V í c h : 

 Tento jednoduchý bod ve stručnosti zopakuji. Jedná se o změnu v Kontrolním výboru 

ZMČ Praha 1, konkrétně odvolání Davida Bodečka z funkce předsedy Kontrolního výboru 

ZMČ Praha 1. Druhá část usnesení je zvolení nového předsedy Kontrolního výboru, kam náš 

klub nominuje Mgr. Pavla Nazarského.  

 Důvodová zpráva je také stručná. Důvodem návrhu je ztráta důvěru k Mgr. Davidovi 

Bodečkovi u zastupitelů zastupitelského klubu Piráti a Zelená pro Jedničku, jmenovitě Jitky 

Nazarské, Pavla Nazarského, Tomáše Vícha a Petra Kučery. 

 Důvodem ztráty důvěry je způsob práce Kontrolního výboru pod jeho vedením a 

především výsledek prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 

č. p. 1604/7, Praha 1, do vlastnictví Petra Arenbergera, jak byl projednán a schválen na 

zasedání ZMČ Praha 1 dne 14. 9. 2021. Privatizaci tohoto bytu považujeme za 

netransparentní, cítíme se jí podvedeni a díky tomu ji celkově hodnotíme jako nesmyslnou, 

což je v rozporu s naším programem, se kterým jsme šli v Praze 1 do komunálních voleb v r. 

2018. 

 Mgr. David Bodeček byl 21. 1. 2020 do funkce nominován zastupitelským klubem 

Piráti a Zelená pro Jedničku a tento klub nyní navrhuje jeho odvolání pro ztrátu důvěry. Do 

funkce předsedy Kontrolního výboru nominuje na jeho místo Mgr. Pavla Nazarského, který 

byl v minulé koalici místostarostou. Myslím, že mu místo plně náleží.  

 Stručný komentář k tomu. Samozřejmě z toho nemá náš klub žádnou radost. Je to 

trochu sebereflexe toho, co se nám ve spolupráci s Davidem děje. Není to momentální 

afektová záležitost, která vznikla před týdnem nebo před měsícem, je to spíše vyvrcholení ne 

úplně funkční spolupráce, kdy sami vidíte, že David se raději baví s lidmi na protější straně 

stolu než v rámci naší opozice, což nás samozřejmě mrzí, je nám to líto, ale když mu to 

vyčítáme, tak říká, že jsme svobodná partaj a nejsme žádní totalitáři. Jsme svobodná partaj a 

nejsme totalitáři, ale zároveň týmová spolupráce je pro nás zcela klíčová, stejně jako 

dodržování programu, se kterým jsme šli do voleb. Bohužel, tady se nám s Davidem 

spolupráce nedaří. Když mu říkáme, jak Kontrolní výbor zpracoval šetření procesu privatizace 

bytu panem Arenbergerem, říká nám do očí, že ví, že s tím nesouhlasíme, ale že je to náš 

problém. K čemu ho tam máme, když vnímáme Kontrolní výbor jako politický orgán. Není to 

ani soud, ani policie, je to nějaký výbor zastupitelstva, který je navíc nevyvážený. V 

momentu, kdy 2/3 Kontrolního výboru jdou proti nám jako opozice a on s nimi souhlasí,  

hraje proti nám v politickém slovním ping pongu, tak toto je naprosto přirozená reakce, která 

nám spíše čistí vztahy. Není nutné to nést tragicky, spíše se tím zveřejňuje to, co řadu roků 

tušíme. Postupně se to stupňovalo a až privatizace Arenbergerova bytu, kdy nás tady 

podvodem uvedl v omyl a výbor to nevyšetřil, byla ta poslední kapka, kdy se to ucho utrhlo.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se, budu muset odejít. Pověřuji vedením klubu Vladana Brože.  
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P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Pan kolega Bodeček má technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mohu mít reakci? Dámy a pánové, dovolte i mně vyjádřit se k současné situaci 

spojené s mou osobou. K projednání vám byl předložen materiál, jehož zpracovatelem byl 

Pavel Nazarský, předkladatelem i zpracovatelem Tomáš Vích, přičemž obě osoby jsou mí 

straničtí kolegové. Jedná se o velmi důležitý materiál co se týká jeho podstaty k navrženému 

usnesení. Týká se však nikoli jen mé osoby, ale i Kontrolního výboru, který je poradním 

orgánem našeho zastupitelstva.  

 Co do obsahu a formy v dokumentu vidím velmi nezdařilou a odfláknutou práci. Na 

základě dohody v dokumentu mělo být uvedeno, že jsem ztratil důvěru zastupitelského klubu, 

nic víc. Dle požadavku třetí nezasvěcené strany v dokumentu mělo být uvedeno vše, co se 

ztrátou důvěry souvisí a co mi bylo průběžně v posledním roce vytýkáno a s čím jsem se 

neztotožnil. 

 Hovořil jsem o mém stranickém souznění se zastupitelem Víchem a Nazarským. 

Nutno zde říci, že oba zmínění nepožádali o podporu návrhu naše místní sdružení, jehož jsme 

společně členy, resp. abych byl přesný – Tomáš Vích obvolával některé naše stranické kolegy 

a dotazoval se na jejich názor. Evidentně si to spočítal, počet mu nevyšel, a tak se pirátské 

hlasování v uvedené záležitosti nerealizovalo.  

 Dámy a pánové, na obranu Pirátů tady hlasitě sděluji, že se nejedná o stranickou 

šarvátku pirátského člena Bodečka s Piráty, ale o odlišné vnímání práce a politiky pro Prahu 1 

mezi Bodečkem a třemi až čtyřmi členy zastupitelského klubu. 

 Něco málo k předloženému tisku. Za několik minut budu odvolán z funkce předsedy 

Kontrolního výboru, pokud se s navrženým usnesením ztotožní většina členů zastupitelstva. 

Než se dostanu ke komentáři, k důvodům pro mé odvolání, a to nikoli těch, které jsou 

předloženy v uvedeném tisku, ale skutečných, které mi byly vytýkány, je potřeba několik vět 

o Kontrolním výboru, neboť předkládaný tisk je atakem nejen směrem ke mně, ale i na 

uvedený výbor.  

 Velké poděkování směřuji ke všem, kteří se práce Kontrolního výboru účastnili od 

doby, kdy jsem byl zvolen do funkce jeho předsedy. Stalo se tak 21. ledna 2020, týden poté, 

co jsem se vzdal nominace na tutéž funkci ve prospěch zastupitele Pavla Čižinského. Ten 

však při hlasování dostatečnou důvěru nezískal. Podotýkám, že jsem ho tehdy svým hlasem 

podpořil a i přes dohodu související s mou nominací na funkci předsedy Kontrolního výboru 

to byl právě Pavel Čižinský, který mě při následné volbě jako jediný svým hlasem nepodpořil. 

 S velkým respektem a pokorou jsem považoval a stále považuji svůj mandát ve funkci 

předsedy Kontrolního výboru za silný, neboť tehdy pro mé zvolení hlasovalo 24 z 25 

zastupitelů. Tehdy jsem při děkování sdělil, že k práci budu přistupovat zodpovědně, 

rozhodně nebudu stranit jak opozici, tak koalici. Funkce předsedy Kontrolního výboru by 

měla být jednoznačně nadstranická, byť je politická. 

 Ohlédnu-li se, mohu bez zábran konstatovat, že Kontrolní výbor si vybudoval silné a 

podle mne platné místo na naší radnici. Kontrolní výbor, ač dnes jsme slyšeli něco jiného,  na 

sto procent svou práci plnil. Jsem hrdý jak na práci všech kolegů, tak stejně jsem pyšný i na 

svou práci, kterou jsem dosud jako předseda tohoto výboru odvedl. 

 Jak jsem uvedl, předsedou Kontrolního výboru jsem byl zvolen 21. ledna 2020. 

Dodnes se uskutečnilo 13 řádných zasedání zastupitelstva. Z pozice předsedy Kontrolního 

výboru jsem do programu jednání zastupitelstva zařadil celkem 30 tisků, z nichž u čtyř došlo 

k dvojí rotaci kvůli přesunu materiálu z jednoho zasedání a zasedání následující.  

 Prosím kolegy, hlavně pány předkladatele, jestli by mne mohli poslouchat, aby mohli 

reagovat. 
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 Členové Kontrolního výboru se pod mým vedením setkali celkem dvacetkrát, z toho 

čtyřikrát na mimořádném jednání. Program Kontrolního výboru dosud obsahuje celkem 329 

projednaných bodů. Kontrolní výbor je tak z 19 poradních orgánů rady a zastupitelstva mezi 

čtvrtinou těch nejaktivnějších co se týká počtu zasedání. Z každého jednání Kontrolního 

výboru byl zpracován zápis s velmi podrobným obsahem. Členům zastupitelstva byla 

pravidelně předávána zpráva o činnosti Kontrolního výboru, která obsahovala přijaté usnesení 

a zápis z konkrétního jednání Kontrolního výboru.  

 Dále vám byly a jsou předkládány zprávy o kontrole plnění úkolů z jednání rady a ze 

zasedání zastupitelstva, a to pravidelně a vždy pro předchozí čtvrtletí. V tomto jsme dohnali i 

rest z r. 2019, kde tato kontrola nebyla realizována. Aby veřejnost nemusela čekat na zápis z 

jednání Kontrolního výboru, tak jsme nově zavedli zveřejňování přijatých usnesení do dvou 

dnů od konání jednání výborů.  

 Aktivita k jednotlivým podnětům Kontrolního výboru za r. 2020 ať už od členů 

zastupitelstva nebo od veřejnosti, byla zastupitelstvu předložena v červnu letošního roku ve 

výsledné zprávě pro konkrétní kalendářní rok. To se připravuje i pro příští rok.  

 Díky úkolům, které Kontrolnímu výboru byly uloženy zastupitelstvem, byla navázána 

užší spolupráce s Kontrolními výbory jiných pražských městských částí a také s Kontrolním 

výborem, který je poradním orgánem zastupitelstva hl. m. Prahy.  

 Pokud by se stal Pavel Nazarský mým nástupcem, přál bych si, aby minimálně stejně 

intenzivně se členy výboru, s úředníky radnice a s dotčenými orgány pracoval, jako tomu bylo 

pod mým vedením.  

Nejsem si však jistý, jestli si Pavel Nazarský uvědomuje, že zastávat funkci předsedy 

Kontrolního výboru znamená být nadstranický, že úsudek je nutné vytvořit až po vyjádření 

všech dotčených stran, nikoli jen té, se kterou souzní, že do pracovních postupů by nemělo 

vstupovat naše ego a hlavně že je nutností svižně realizovat dílčí úkoly, které povedou k cíli. 

 Nesmím zapomenout ani na to, že není možné zneužívat funkci předsedy Kontrolního 

výboru k prosazování svých osobních a stranických zájmů, což jsem vždycky odmítal, neboť 

jakékoli výstupy související s Kontrolním výborem musí být založeny na stanovisku výboru 

jako celku ideálně vyjádřené jeho usnesením, že je nutné nebýt v rozporu s předpisy, ať už 

jimi jsou jednací řád výboru zastupitelstva, statut Kontrolního výboru, zákon o hl. m. Praze a 

obecně platné zákony.  

 Díky práci Kontrolního výboru se našla pochybení, která se částečně podařila napravit. 

O to přece jde. Představa některých kolegů, že Kontrolní výbor a jeho předseda je pouze 

nástroj politického soupeření a že výbor je zřízen pro házení špíny a negace směrem k 

úředníkům, k radnici či k politické konkurenci je představa scestná, mylná a absolutně 

chybná. Proto jsme se v Kontrolním výboru snažili o nápravu prohřešků, aniž bychom 

informovali zastupitelstvo a byli bychom v roli nějaké mordparty.  

 I když si to pánové Vích a Nazarský evidentně nepřejí, i nadále nezávisle na základě  

navazujícího výsledku zůstanu pirátským zastupitelem na Praze 1 a stále budu plnit to, co 

jsem v minulosti sliboval, a to všem, kteří mě svým hlasem v r. 2018 podpořili, ale i těm, kteří 

mi hlas nedali.  

 Odmítám a budu odmítat, aby mi kdokoli ukazoval, s kým mám diskutovat a s kým 

nikoli, stejně tak jako by mě kdokoli omezoval v tom, co občanům Prahy 1 z oficiálních 

oznámení naší radnice mohu sdělovat a co nikoli, s kým se mám fotit a s kým nesmím fotky 

na svém facebookovém profilu zveřejňovat.  

 Mne ohromuje, jak někteří místo práce pro Prahu 1 sledují, kdo mým příspěvkům na 

facebooku dal „lajk“, nebo komu jsem já „olajkoval“ komentář či fotku. S touto kritikou jako 

Pirát nebudu souznít, říkám to zcela vážně. Jsem Pirát a Pirátem zůstanu do té doby, dokud vy 

dva, Pavle a Tomáši, nepřesvědčíte většinu členů místního pirátského sdružení na Praze 1, že 

tomu tak nemá být.  
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 Proč bych měl být skutečně odvolán? Obsah důvodové zprávy je nicotný, zvlášť když 

nově disponuji i konstatováním Transparenci International z minulého týdne, nezávislé 

instituce, která možná na podnět jednoho z členů našeho zastupitelstva projevila o dané téma 

zájem. Výsledek vám odprezentuji v závěrečné zprávě.  

 Všechny důvody pro odvolání by měli prezentovat jiní, minimálně předkladatel a 

zpracovatel. Pozor – nejsem vůbec zahořklý, nejsem zhrzený ani naštvaný, naopak jsem plný 

síly dále pokračovat v tom, co se domnívám, že je správné a prospěšné, ať výsledek tohoto 

projednávaného bodu bude jakýkoli. Kromě divných důvodů, v poslední době nedospělých 

vyjádření podle mne chybné politické prozíravosti a scestných argumentů, nemám nic z 

důvodů v ruce, na co jsem neposkytl průkazné informace a materiály vysvětlující moji práci, 

názory a stanoviska.  

 Jedním z mých kritiků bylo řečeno, že se nesmím zlobit, ale profesní pochybení je 

těžké u mne najít, a tak je zapotřebí zabrousit do lidské duše a tam hledat ten pravý důvod.  

 Dámy a pánové, je jedno základní a jednoduché pravidlo úspěchu: bez práce nejsou 

koláče. Pokud pracujete, zákonitě se dostaví úspěch, a to ve všech oblastech lidské činnosti. 

Pokud jste lenoch, nic neděláte, máločemu rozumíte a ještě útočíte na okolí, tak s tím se dá 

těžko bojovat. Pokud vám někdo nastavuje zrcadlo, ve kterém se vaše lenost, hloupost a 

podlost opakovaně zrcadlí, jistě vám to není příjemné. Lenoch a hlupák sám nikdy nepřizná, 

že je lenochem a hlupákem, a co je horší, nikdy na to nepřijde a úspěch se neodpouští. Tam 

vidím hlavní důvody v lidské malosti.  

 Možná vám toto vyjádření přijde drsné a namyšlené, ale opak je pravdou. V tomto 

přirovnání se držím hodně zpátky, mohl bych vytáhnout konkrétní příklady, ale nebudu to 

dělat, protože mým cílem v politice je dělat hezké věci a pomáhat lidem. Uznávám však, že v 

minulosti z mé strany bylo nutné upozornit na pochybení, což k pozitivitě mělo daleko a je mi 

to už dlouho vyčítáno. 

 Co mě může v současné situaci mrzet? Pokud bude přijato navržené usnesení, tak že je 

tu práce, která zůstává při spolupráci se mnou nedokončena, ale budu se těšit, že kolega 

Nazarský se toho ujme se stejnou intenzitou, s jakou se mne snaží více než rok odvolat.  

 Děkuji všem, kteří mi vyjadřují podporu, zejména těm na sociálních sítích, co se 

neobávají ataků od těch, kteří s nimi nesouhlasí. V poslední době je trend, že není respektován 

odlišný názor. Máš ho, tak pozor na facebooku, pošlou na tebe komando – nazývám ho 

komandem pijavic, které má za úkol tebe zpacifikovat. Nedaří se to, tak tě vyřadí z 

facebookové skupiny bez toho, aniž by ses projevil s agresí a vulgarismy.  

 Jeden z dotazů, který mi byl zaslán, se odkazoval na fakt, že ten pomyslný nůž do zad 

přichází od těch, co stranicky pomyslné lano se mnou táhnou za stejný konec. Opět nebudu 

konkrétní, ale obecně sděluji, že situace na Praze 1 není jednoduchá. Dělat politiku, nikoli 

politikařit je náročné a ne každý toto zvládne.  

 Přemýšlel jsem nad snahou některých, abych na funkci předsedy Kontrolního výboru 

sám od sebe rezignoval. Kdybych selhal, určitě bych to udělal. To, že Kontrolní výbor 

prezentoval zastupitelstvu usnesení, která se některým nelíbí, je slabým důvodem pro jakékoli 

odvolání, byť vnímám i to, co bylo na posledních jednáních směrem ke mně řečeno. 

 Kontrolní výbor tu není od toho, aby posuzoval morálku a zabýval se etikou 

jednotlivců z řad veřejnosti. Něco jiného je to u členů zastupitelstva díky několikrát zde 

zmíněnému etickému kodexu. Tento tisk je o ztrátě důvěry, což je pro mne horší než kdybych 

byl odvolán z funkce na základě konkrétních a prokazatelných pochybení. 

 Nebylo to snadné teď tady hovořit, děkuji, že jste si mne vyslechli. Pokud se někomu 

zdálo, že jsem byl až příliš osobní, tak se dotyčným omlouvám, že se jich má slova dotkla.  

V dalších svých výstupech, pokud to bude potřeba, se vyjádřím k jednotlivým výtkám z 

posledního roku, které se z neznámého důvodu vytratily právě z této důvodové zprávy.  
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Znovu říkám, že veškeré věci, které byly kritizovány směrem ke mně, mám tady 

sepsané a trvám na tom, že jsem se vždycky snažil všem pro jakákoliv má rozhodnutí 

předložit materiály, které se opírají o realitu a o faktické informace. 

 Dámy a pánové, pojďme do toho.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych se vyjádřit, protože mi to přijde strašně nespravedlivé. Jsme s Davidem 

přátelé, bydlíme ve stejné ulici, jsme sousedé, ale to neznamená, že spolu naprosto souzníme. 

Když zajdu do jeho kanceláře, je věčně zavalený papíry a nemá vůbec prostor, protože se 

snaží dohledat do detailů všechno, co je potřeba. Když je zastupitelstvo, třeba tady ani nejste, 

on tady sedí sám a snaží se tady být do posledního konce, aby mohl říci názor třeba i za vás.  

 Rada, na které sedím a na které vy nesedíte, je docela často s jeho konstruktivními 

připomínkami, které nám buď uniknou, a jsou to třeba opravy, nebo to jsou věci, které se 

potom rozebírají a David si s tím nebere servítky. Myslím si, že je docela spravedlivý.  

 Myslím, že se všichni můžeme shodnout na tom, že David je jeden z nejpracovitějších 

lidí, kteří tady jsou. Naše diskuse bývají zdlouhavé, někdy přátelské, někdy spolu naprosto 

nesouhlasíme, ale diskuse vedeme a neovlivňuje to náš přátelský vztah. Je zvláštní, že to  

uvnitř neumíte.  

 Poslední, co bych chtěla dodat. Uvědomuje si pan Nazarský, že toto je tvrdá dřina se 

spoustou materiálů, které je nutné do hloubky probrat? Nejsem si jistá, protože toto není o 

povídání. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych se krátce vyjádřit k navrženému tisku a k názvu. Je to odvolání, je to ztráta 

důvěry, jako člen Kontrolního výboru mohu říct, že pouze takové, ač vyznávám jinou 

politickou ideologii, mám jiný politický názor než třeba pan předseda Bodeček, není tam toho 

tolik o politice. Pan Bodeček se snaží schůze odpolitizovat, vede to úřednicky. Za to mu ode 

mne patří velký dík. Jejich schůze jsou houževnaté, plodné. Pro mne není dobré argumentem 

odvolávat někoho, kdo vede dobře schůzi jen za to, že má jiný politický názor. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Začnu tím, co říkali předřečníci. Nesmírně si vážím práce Davida Bodečka, je 

obdivuhodné jeho nasazení a pracovitost, s tím asi nemá nikdo problém. To je 

nezpochybnitelné. Zároveň si myslím, že v Parlamentu i v jiných samosprávách je naprosto 

běžné, že nějaký politicky klub nominuje do nějaké funkce svého zástupce, ať je to Kontrolní 

výbor nebo cokoli jiného, a pak dojdou k tomu, že ho chtějí odvolat. Myslím, že na to mají 

plné právo. Vyvaroval bych se nějakých osobních výpadů, je to věc Pirátů, měli jste si to mezi 

sebou vyříkat, abychom to tady teď řešit nemuseli. 

 Budu hlasovat pro odvolání Davida ze dvou důvodů. Jednak respektuji rozhodnutí 

pirátského klubu, kdyby se to týkalo jakéhokoli jiného klubu, respektoval bych to také.  
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 Pro mne je velká neznámá trestní oznámení na pana Arenbergera. I státní zastupitelství 

konstatovalo, že nás uvedl v omyl. Kontrolní výbor to naprosto nerespektoval a nevzal v 

úvahu. Jedna věc je trestně právní na státním zastupitelství, se kterým to řeším dál, protože si 

pletou prodej a privatizaci. To je ale jiná věc. To, že nás uvedl v omyl a že přišel k bytu na 

základě jasné lži, není možné, aby Kontrolní výbor ignoroval.  

 Další věc, která je pro mne docela zajímavá, je některé hlasování. Dám dnešní příklad, 

kdy jsi se Davide do širšího povědomí na Praze 1 dostal familierně za bývalého starosty 

Lomeckého právě v boji ohledně prodeje bytů. Ve chvíli, kdy cítíme smysl, že Pirátská strana 

by to měla propagovat a mít jako jednu z hlavních věcí, hlasuješ pro prodej bytu, tak je to pro 

mne také otazník, i když to konkrétně nesouvisí s prací Kontrolního výboru. 

 Další zajímavá věc v této debatě je, že ač jsi opoziční zastupitel, býval jsi velmi 

šťouravý, tak si myslím, že v této debatě ze strany koalice bude na tebe říkána jen sláva, že tě 

koalice podrží a že předsedou zůstaneš.  

 Zvláště záležitost Arenberger byla pro mne stěžejní. Budu hlasovat pro tvé odvolání. 

Není to nic osobního. Myslím si, že Kontrolní výbor není hlídací pes, kterým by měl v tuto 

chvíli být. Děkuji za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Průběžně budu reagovat. Děkuji Martinovi za názor. 

 Nejprve k tomu, k čemu jsem dnes hlasoval, asi měl na mysli prodej rozestavených 

bytových jednotek. Snažil jsem se to vysvětlit. 

 Už v listopadu 2016 jsem seděl vzadu, viděl jsem, že jsem vyhrál výběrové řízení, 

podal jsem nejvyšší nabídku. Byl jsem šťastný, obálky se otevíraly již v říjnu, už podepsaná 

smlouva na prodej bytu, abych měl peníze na byt v Karlové 23. Když jsem sem přišel, začala 

diskuse o programu. Tehdy jsem říkal, je to super, opozice se snaží zhatit toto výběrové 

řízení. Potom jsem zjistil, že to nebyla opozice, ale byla tady nějaká diskuse. Najednou na 

tomto zastupitelstvu, kdy jsem byl přesvědčen o tom, že jsem vyhrál výběrové řízení, kdy mi 

řada lidí říkala, abych do výběrového řízení nechodil, že je to tam „cinknuté“, říkal jsem, že to 

zkusím. Nadšení, když u otevírání obálek jsem byl sám, podal jsem nejvyšší nabídku, byl 

jsem tenkrát šťastný, volal jsem do realitky, že byt prodáváme, a najednou jsem se dozvěděl, 

že se výběrové řízení zruší. Začal kolem toho velký kolotoč a dopadlo to tak, jak to dopadlo. 

 Spousta lidí mi vyčítá to, k čemu jsem byl vyzvaný, plno lidí se na mne teď dívá skrz 

prsty, ale vžil jsem se do této situace, kdy tady seděla ta paní. Byla ve stejné situaci a 

najednou se dnes dozvěděla, že někdo pochybuje a prosazuje, aby výběrové řízení bylo 

zrušeno. Jak na komisi obecního majetku, tak na zastupitelstvu jsem hlasoval proti prodeji, ale 

v dnešním rozhodování jsem respektoval výsledek zastupitelstva z vyhlášené soutěže, která 

proběhla. My, Piráti, jsme měli v programu, že už nebudeme realizovat rušení výběrových 

řízení pro pronájem a pro prodej nemovitostí bez udání důvodů. Pro mne tam důvod není 

uveden.  

 Nyní k záležitosti prof. Arenbergera. Chtěl jsem to říct až v závěrečné řeči, ale dovolte 

mi, abych vás seznámil se stanoviskem Transparenci International k této záležitosti. 

 Nejdůležitější pro Transparenci International je, že předmětná privatizace byla po 

prostudování materiálu. Byla prověřena nezávislými osobami, které měly k dispozici potřebné 

podklady. To si myslím, že v tomto případě bylo splněno i díky vašemu zapojení. Tímto ještě 

oceňuji práci, kterou jste si s tím dal. Zásadní otázka byla obhájena, to je podle jakých zásad 

bylo privatizováno a zda tyto zásady neobsahovaly podmínku, aby kupující nesměl vlastnit 

jinou nemovitost určenou k bydlení v hlavním městě či ve Středočeském kraji.  
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Ve zbytku považuji privatizaci za vysoce problematickou, nikoli však v rozporu se 

zákonem či s interními předpisy městské části. 

 Z celkového pohledu považuji kauzu za objasněnou. Z pohledu konkrétní osoby, 

kterou v tomto případě je, prozradí Mgr. Jan Dupák, který má Prahu 1 v Transparenci 

International na starosti, jak vnímám z další korespondence s městskou částí Praha 1, je to 

osoba, kterou neznám, a říká, že záležitost byla prověřena dostatečně a závěry obstojí.  

 Co bude zajímat zastupitele Čižinského, je sdělení, že jedinou méně jasnou oblastí je 

otázka, zda by bylo možné dodatečně celý proces vyvrátit a soudit se o neplatnosti kupní 

smlouvy. To však závisí na názoru právníků. Z pohledu Mgr. Dupáka je to takto. 

 Možná existuje nějaká teoretická šance něčeho se domoci, např. zneplatnění smlouvy z 

toho důvodu, že kupující nejednal s požadavky (v bytě nebydlel), nebo proto, že cena nebyla 

adekvátní, ale šance na úspěch je poměrně nízká a neúspěch by znamenal náklady, takže bych 

u průměrné samosprávy neočekával, že by se někdo do takové záležitosti pustil, tím spíše 

Praha 1. Rozhodně by to nestačilo ani na trestní stíhání. Vaši práci oceňuji jako nestrannou. 

To bohužel často znamená nelibost všech ostatních stran, s čímž se pořád setkáváme i my. 

Nevěděl jsem o tom, že se chystá vaše odvolání, to není podle mne pozitivní zpráva. 

Záležitost by neměla jít k tíži předsedy Kontrolního výboru, přestože jeho výběr je v podstatě 

čistě politickou otázkou. 

 Konec citace. 

  

P. H e j m a : 

 Prosím vypořádat technické poznámky. Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Původně jsem se přihlásil do pořadí, ale vidím, že kol. Bodeček začal používat 

technické, aby se dostával ke slovu. 

 (P. Hejma: Jste předkladatel, tak můžete také.) 

Zároveň jsou doufal v nějakou posloupnost věcí.  

 Když získal David v klubu nedůvěru, tak s tím souvisí další věc. Znamená to, že David 

je svým způsobem už jednou nohou venku z našeho klubu. Od toho okamžiku, co mu byla 

nedůvěra vyslovena, říká, že sám vystoupí, dnes říkal, že promluví o tom, že vystoupí, 

bohužel se mu do toho asi nechce. Musím tu skutečnost tady říct, je to přirozená věc, že po 

aktu nedůvěry ať z vlastní vůle, nebo že v nejbližší době oznámím nové složení našeho klubu,  

se to stane. Vnímal jsem to jako gentlemanskou věc, že to David udělá sám, že je hezčí, že ze 

dveří odejde vlastní silou a ne nápomocí. Každopádně je zřejmé, že v naše klubu už není 

vítán.  

 Pravidelně se tady opakuje, jak je David pracovitý, snaživý, jak má všude kolem sebe 

papíry, má je celé počmárané barevnými pastelkami, hodně mává rukama, když něco vykládá, 

má dlouhé příspěvky na facebooku, které jsou v desetitisících znacích na jeden příspěvek. Ze 

začátku jsme to četl, poslední měsíce na to nemám kapacitu, protože mi to žádnou informaci 

nepřináší, informace jsou tam nesetříděné, jsou chaotické, těžko se v tom hledá nějaké 

sdělení, co nám tím chtěl básník říci. Typická ukázka byla vypořádání bodu Arenberger, kdy 

jsme dostali 700 stránek nesetříděného materiálu, kde hlavní problém, který jsme vnímali, je 

podvod, který se tady stal na zastupitelstvu, že jsme byli uvedeni v omyl. Kdybychom věděli, 

že tam pan Arenberger nebydlí, že tam ordinace není provozována a že má řadu dalších 

nemovitostí, byl by důvod k tomu zdržet se nebo hlasovat proti. To byl ten hlavní akt. Jestli to 

proběhlo podle nějakých dvacet let starých pravidel, kdy bylo v kurzu Prahy 1 zbavovat se 

nemovitostí, tak my jsme šli do voleb s tím, že tento trend je třeba zastavit, pokud možno 

otočit a vyloženě akutní věci ještě i zprivatizovat.  
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Pan Arenberger nebyl typickým člověkem, který by se z Kobylis vrátil na Prahu 1. 

Nepřišli jsme tím k tomu, k čemu jsme směřovali, aby se nám začali vracet obyvatelé na 

Prahu 1 a přestal prodej bytů na investice, kde mají lidé uložené své úspory.  

 Chtěl bych se dostat k tomu smyslu. Když jsem se začal před čtyřmi roky z 

občanského života ve spolcích zajímat o práci u Pirátů, přišel mi podstatný smysl politické 

práce. Vždycky když jsem viděl pana Babiše, pana Zemana nebo pana Klause, co vykládají a 

já s tím bytostně nesouhlasím, že to jsou falešná slovíčka, která nás vrací to toho debilního, 

korupčního, prolhaného, vypočítavého ost-bloku, tak proto jsem šel do politiky. Vnímání 

širších rámců souvislostí, jako že privatizace jsou kravina, že se tím Praha 1 zničí, že tady 

budou prázdné skořápky prázdných nemovitostí, které budou stát miliony a cena se bude dále 

zvyšovat, ale lidé budou dál utíkat od Prahy. Už nebudou v Počernicích, ale budou v Mělníku, 

pak už nebudou v Mělníků, ale budou v Ústí, protože ceny se budou tímto způsobem 

zvyšovat.  

 Toto je rámcové vnímání, co David není schopen pojímat, on žije v mikrostruktuře 

svých barevných poznámek mezi slovíčkami a celek se mu ztrácí. To je důvod, proč se nám 

nedaří s ním navazovat konstruktivní dialogy, po kterých toužíme. Typická ukázka dnes byla 

neprošetření černé stavby u školky v Revoluční, kdy tam najednou měla vzniknout hasičská 

garáž bez důvodu, bez povolení, bez souhlasu, a dnes jsme si tady hlasem Piráta Bodečka 

odhlasovali, že se vlastně nic nestalo. Děkujeme. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Kotas.  

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl jsem uvést na pravou míru, když David říkal, že když dnes viděl paní 

Řezníčkovou, tak musel hlasovat. Několikrát jsem jako zastupitel interpeloval, je to 

nepříjemné, člověk si připadá jako u soudu a také jsem se paní Řezníčkové omluvil. Davide, 

problém je, že jsi hlasoval už pro záměr. K dnešní trapné situaci vůbec nemuselo dojít.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zavnímali jsme v prosinci 2019, že měl Bodeček nějaké spory s tehdejší koalicí a že se 

tam děly nějaké turbulence. Nazarský se domnívá naprosto neprávem, že toto bylo důvodem, 

proč v lednu došlo k převratu na radnici. Nazarský se z vznešeného místostarosty stal 

bezvýznamným učitelem na Chodovci, který nemá žádnou autoritu, po kterém haranti hází 

křídu a mokrou houbu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začnu tím, že se ohradím proti tomu, co řekl Votoček. Takto urážet lidi je strašně 

trapné. Nepřipadá mi to od vás vtipné. Jestli to považujete za důstojnost zastupitelstva, jste 

směšný. 
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 Odvolání Davida Bodečka je naprosto v pořádku, plně podporuji Piráty, že k tomu 

konečně přistoupili. Sám už jsem to navrhoval, aby byl odvolán, ale neprošlo to na program, 

protože David Bodeček a koalice mají většinu. Nepochybně to bude i dnes, takže Davidovi 

Bodečkovi nic nehrozí. Tuto opozici a Davida Bodečka nepochybně dotáhnete až do voleb, 

protože se vám to hodí. 

 Pokud jde o kauzu Arenberger, asi byla poslední kapkou v situaci, kdy David Bodeček 

vyvinul obrovskou energii několikaměsíční práce, aby kauzu zametl pod koberec a aby si pan 

Arenberger byt uchoval. Chápu, že se Piráti nechtějí stát advokáty prof. Arenbergera. Uvedl 

bych k tomu, že argumenty pro odstoupení přesvědčily i Davida Bodečka. David Bodeček na 

výboru hlasoval proti odstoupení, ale na plénu si již netroufl hlasovat proti odstoupení. Přišlo 

mu, že by si to nemohl dovolit. 

 Když tady přednáší zprávy od Transparenci International, jak všechno udělal dobře, 

tak on sám se tím neřídil.  

 Pro mne byl v této kauze ještě nový aspekt, že si Pirát Bodeček dovolil utajovat 

informace, podklady, o kterých orgány Prahy 1 jednají. To je pro mne opravdu skandální. 

Protože se David Bodeček prořekl, že si píše a panem Arenbergerem zprávy, chtěl jsem vědět, 

co to je za zprávy. Zřejmě se toho budu muset domáhat soudně. Přijde mi skandální, aby 

někdo prověřoval nějakou privatizaci a přitom si s hlavním podezřelým dopisoval.  

 Dnes jsme zažili druhou podobnou kauzu, která mediálně nebyla tak významná, ale je 

to naprosto skandální, že je tady deset měsíců předstíráno podezírání závažných věcí, kdy 

vznikla statisícová škoda městské části Praha 1 a David Bodeček to s ostatními dal pod 

koberec.  

 Už tenkrát jsem navrhl odvolání. Přijde mi logické, že když se tady konstatuje, že 

došlo ke zmaření úkolu, k neprověření, k zametení pod koberec, tak ti lidé, kteří to způsobili, 

nemohou v tom orgánu nadále zůstávat.  

 Mohli bychom mluvit o dalších věcech, snažit se smazat nulovou toleranci vůči 

hazardu. Minulý rok David Bodeček velice pomohl koalici, která za hazard tak kope, aby 

nebyla tak vidět a stavěl se před vás jako obhájce hazardu. 

 Totéž bylo u upřednostnění pana Ságla u farmářských trhů na náměstí Republiky. 

 Podveden jsem se cítil být ohledně připravované privatizace Široká 20, kdy to ještě 

jako gesční radní neprověřoval. 

 Argumentů je spousta. Za mne bych dodal, že pro mne nedává logiku odvolávat jen 

Davida Bodečka, ale bylo by třeba odvolat i další členy Kontrolního výboru kromě Petra 

Kučery, který se snaží i v tom příšerném prostředí něco dělat a upozorňuje na to, jak věci 

nefungují. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve zareaguji na Martina Kotase. Prosím tě, co tady povídáš, že jsem hlasoval pro 

záměr? Při projednávaném bodu jsem už opakovaně říkal, že jsem jak na komisi obecního 

majetku, tak i na zastupitelstvu i na radě říkal tento problém, který mám. Martine, mám tady 

hlasování z 16. 6. 2021, kdy se hlasovalo ve 23.36 hod. a Bodeček se zdržel hlasování. Kde jsi 

přišel k této informaci? Je to tady tak se vším a předpokládám, že to tak bude i po 

následujícím roce.  

 Co se týká toho, co teď řekl Pavel Čižinský, jsme u jednoho z bodů, což je hazard. 

Stenozáznamy z mimořádného zasedání zastupitelstva z 9. 9. loňského roku, stejně tak o den 

později ze zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy, přesně identifikují má slova, stejně tak 

stejného dne zveřejněný facebookový status.  
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Žádné hlasování s mojí podporou hazardu nenajdete. Jsem toho názoru, že vést diskusi 

se všemi stranami je předností Pirátů. Piráti nejsou sektou a jejich pozitivem by mělo být, aby 

si vyslechli i ty, kteří mají odlišný názor, jsou v menšině a bez možnosti většího mediálního 

vlivu.  

 Oporou ve správnosti mého tehdejšího jednání je stanovisko předsedy pražského 

pirátského sdružení Daniela Mazura. Konstatoval, že mnou zvolený postup a prezentace v 

souvislosti s hazardem byly, Pavle Čižinský, správné. Mrzí mě to, že se na dnešní zasedání 

zastupitelstva nepředložil bod s hazardem, protože je to i to, co by měli dělat i jiní, jak jsem si 

ověřoval u Úřadu pro ochranu veřejné soutěže, jak to bylo v souvislosti s hl. m. Prahou a se 

záležitostí tohoto úřadu. Mám všechny materiály, které byly posílány mezi paní radní 

Marvanovou-Kordovou a předmětným úřadem. Bylo mi doporučováno, abych s těmito 

dokumenty nepřišel před volbami. Myslím, že by bylo dobré, kdyby s dokumenty seznámeni i 

ostatní. 

 Nedělám to proto, že bych podporoval hazard, jen připomenu – a říkal jsem to na 

mimořádném zastupitelstvu v budově V Jámě – že jsem podpořil mimořádné zastupitelstvo v 

červnu loňského roku. Považoval jsem to za důležité také proto, že byla slíbena zvláštní 

pracovní skupina. Dnes jsem měl pochybnosti o pracovní skupině v souvislosti s jiným 

bodem. 

 Nepodpořil jsem už druhé mimořádné zastupitelstvo, které bylo v září, protože jsem se 

nedozvěděl nic nového. V ten den, kdy jsem dostal materiál, bylo to mimořádné 

zastupitelstvo, obeslal jsem všechny provozovatele kasin na Praze 1. Tehdy mě šéf celého 

toho sdružení napsal, že jsem první politik, který je tak přímo oslovil. S tímto dotyčným jsem 

se setkal, potřeboval jsem, aby tam byl i zástupce hl. m. Prahy od Pirátů, abych nebyl 

dehonestován, že se o něco snažím. O tomto setkání jsem vás informoval během zasedání 

zastupitelstva, které bylo 9. září V Jámě. Veřejnost i vás vyzývám, abyste si přečetli 

stenozáznam z našeho mimořádného zasedání i ze zasedání hl. m. Prahy. 

 Pavle Čižinský, vím, že se o to snažíš a  budeš to prezentovat i v následujícím roce, že 

Bodeček je ten, který podporuje hazard. Není to pravda nejen tím, že jsem nikdy nehlasoval 

pro hazard, ale ani tím, co jsem říkal. Ukažte mi to ve stenozáznamu. Chápu, že jsem vůči 

tobě asi velký protivník, ale nebojím se tě. Jako v minulém volebním období pro mne byl tím 

hlavním nepřítelem Oldřich Lomecký, tak bohužel v tuto chvíli jsi to ty za to, co tady 

předvádíš poslední rok směrem ke mně ve snaze odvolat mne jen proto, že jsi čtyřikrát nebyl 

zvolen do Kontrolního výboru. Za to, Pavle, nemohu. Na rozdíl od tebe jsem ti vždycky hlas 

dal. Nepodpořili jste ani vaše uskupení, paní zastupitelku Holou. Tehdy se asi lekla, když 

jsem měl připomínku, byla to ale připomínka, kdy jsem chtěl, abych přesvědčil zástupce z 

koalice. Hlas jsem jí ale dal, a vy, spolustraníci, jste ji ani nepodpořili. Docela bych se i 

styděl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Co se týká Kontrolního výboru, musím potvrdit slova kolegy Ulma. I já stojím za tím, 

co říkal kolega Kotas, že záleží na Pirátech, jak se domluvili. Proto pro usnesení nebudu 

hlasovat. Pokud pan Bodeček se bude cítit, že se vůči vám provinil, tak asi odstoupí z funkce 

a pro mne je otázka vyřešená. Připadám si jako nástroj určitého rozporu v zastupitelském 

klubu Pirátů, kdy jedna strana se snaží pobít druhou. Nepřísluší mi, kdo má vyhrát. 

 Ještě ke Kontrolnímu výboru. U někoho z vás vznikla domněnka, že Kontrolní výbor 

městské části jsou policajti. Pan Bodeček se snaží o nějakou neutralitu a i když bych někdy 

chtěl, aby usnesení bylo jinak, většinou se najde konsensuální shoda.  
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 Je třeba si uvědomit, že Kontrolní výbor nejsou vyšetřovatelé, nejsou to policajti, není 

to soudce, není to státní zástupce. Když cítíte nějakou nepravost, tak konejte jinak. 

Nerozumím tomu, kde je problém, jak Kontrolní výbor prošetřuje věci. 

 V kauze Arenberger jsme měli stanovisko právní kanceláře. Necítím se být lepší než 

co tam bylo. V poslední kauze jsme měli interní audit, předložili jsme ho, a zase to není 

zabarvené Kontrolním výborem. Interní audit situaci prošetřil. Chápu, že se vám to nemusí 

líbit, protože to nedopadlo tak, jak jste doufali.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Další témata, která mi byla vyčítána. Nemocnice Na Františku. Jsem podporovatelem 

myšlenky, aby nemocnice zůstala Praze 1 a přitom se stala součástí metropolitní zdravotní 

sítě. Bude to podle mne prospěšné pro Prahu 1 i pro hl. m. Prahu. V r. 2017 jsem patřil k těm, 

kteří usilovali o zrušení tehdy již realizovaného koncesního řízení. Obecně jsem neříkal, že 

koncese je špatná, podle mne byl tehdy chybný postup. Proto se mi povedlo sehnat z Brna 

znalce, který vypracoval stanovisko ve formě znaleckého posudku. Tento dokument 

zkritizoval tehdy zpracovanou analýzu, kterou Praha 1 měla k dispozici.  

 V r. 2017 jsem chodil na zasedání zastupitelstva. Tehdy, Pavle Čižinský, jsem 

domluvil s paní Kordovou-Marvanovou, myslím, že na schůzce byl i Vítek Masare, že 

zkusíme petici. Potom jsem odjel do Austrálie. Do té doby jsem tě neznal, zaregistroval jsem 

tě až tady na zastupitelstvu v prosinci 2017. Vůbec nevím, kde jsi se tady zjevil a začal jsi 

kontrolovat a nesmyslně opravovat smlouvu, která byla připravena. Tady poprvé jsem tě 

zaregistroval. Když mi bylo voláno do Austrálie, bylo mi řečeno, že Pavel Čižinský chce být 

předsedou petičního výboru a zda mi to nebude vadit. Řekl jsem, že ne, že je mi to úplně 

jedno. Až po roce jsem zjistil proč chceš být předsedou petičního výboru, protože chceš být 

ve volebním lístku „zachránce Nemocnice Na Františku“. Tehdy také bylo řečeno, že žádáš, 

aby součástí petičního výboru nebyla Kateřina Klasnová. Bylo mi to divné, tehdy jsem to 

řešil. Zpětně jsem pochopil, proč nechceš, aby Kateřina Klasnová byla součástí petičního 

výboru. 

 Co je důležité? Vzhledem k mému zájmu z minulosti jsem v loňském roce opakovaně 

vystoupil na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy a snažil jsem se naši nemocnici projevem 

podpořit. Totéž udělal pan starosta Hejma a dnes již zesnulá dr. Janderová. V ten moment na 

půdě hl. města jsme se všichni tři snažili hájit naši nemocnici, byl to společný zájem nás tří. 

 Jsou někdy momenty, kdy politická konkurence v rámci naší městské části se na 

vyšším poli politiky musí změnit ve spolupráci. To byl jeden z těch důvodů – získat pro naši 

nemocnici co nejvíce peněz. Uvedl jsem to i na svém facebooku. Aby čtenáři věděli, o čem 

mluvím, dal jsem tam i fotky Petra Hejmy a paní dr. Janderové. To byl problém, se kterým se 

někteří dosud nesmířili.  

 Dále je mi vyčítán vztah s úředníky. Byl jsem to já, z koho měli úředníci před 

posledními komunálními volbami velkou obavu, často mi to i dne připomínají. Práce s 

úředníky je atypická a je třeba si k tomu najít cestu. Zatímco někteří z nás si z úředníků dělají 

nepřátele, v mém případě vyvíjím snahu, aby to bylo naopak. To neznamená, že bych kryl 

některými přisuzované lumpárny, naopak společně s nimi je snaha napravit případné 

pochybení z minulosti. 

 Výtky, že jsem v době nouzového stavu s covidem – to mi neustále vyčítá kol. Vích – 

chodil na úřad, do ohniska nákazy a následně ho tak ohrožoval a ostatní. To tady bylo řečeno 

několikrát.  
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Ano, na úřad jsem chodil, a to v době, kdy čistě teoreticky šlo kumulovat práci v rámci 

home-officu, jehož nejsem příznivcem. V pro úředníky krušné době jsem si nevzal ani den 

dovolené. Pokud mě někdo požádal, rád jsem kdekoli na úřadu vypomohl, ať v koordinaci 

front na živnostenském odboru, v přízemí na odboru dopravy a kdekoli jinde. Bral jsem to 

tak, že je to moje povinnost. Abych náhodou neohrožovat tebe, Tomáši Víchu, nezlob se na 

mne, v takovém případě bych nemohl být zastupitelem.  

 Otevřený dopis – to byl a je velký problém. Nebudu tady říkat detaily, jsem rád, že 

tady radní dr. Votoček řekl, jak to bylo. Původně jsem si myslel, že převrat byl plánovaný už 

v září r. 2019 a dozvěděl jsem se, že to bylo mnohem dříve. A to je ten kámen úrazu, to je to, 

proč se potřebujeme zbavit Bodečka.  

 Podpora Miroslavy Němcové v loňských senátních volbách. Miroslavě Němcové jsem 

nevyjádřil podporu, ale sdělil jsem, že ji ve druhém kole senátních voleb odevzdám svůj hlas. 

Stalo se tak po konzultaci s tehdy v prvním kole neúspěšným kandidátem Robertem 

Veverkou. V této souvislosti mi bylo vytknuto, že jsem přijal pozvání na zapití konečných 

výsledků senátních voleb. Ano, bylo to v ten den, kdy skončila má práce ve volební komisi, 

kam nikdo jiný od nás nešel, protože je to ztráta času. Účastnil jsem se této volební komise a 

bylo mi napsáno, jestli přijdu na toto setkání. Nezdálo se mi to vhodné, ale na druhou stranu 

proč bych nepřišel? Pobyl jsem tam, ale dovolil jsem si to napsat do seznamu lobbystických 

kontaktů, aby byl klid. Teď je mi to zase vytýkáno. 

 Pavel Čižinský tady mluvil o výběrovém řízení na provozovatele farmářského trhu  na 

náměstí Republiky v prostoru před Celnicí. Všem mohu poskytnout materiál, který jsem 

zpracoval a který měl k dispozici náš zástupce v rámci celorepublikové pirátské rozhodčí 

komise. Pavel Čižinský mi vyčítá, že jsem stranil společnosti Delicato. Chtěl bych jen 

upozornit, že jsem to byl já a Petr Scholz, kdo na základě vyhodnocení výběrového řízení 

upozornil radu, že může být vnímáno dvojí myšlení vyhodnocení. Tehdy měla vyhrát 

společnost Delicato. Mimo jiné i na základě toho bylo toto výběrové řízení zrušeno.  

 U dalšího výběrového řízení Pavel Čižinský tady vytýkal, že jsem poškodil městskou 

část, protože poté, co byly odevzdány přihlášky, tak společnost Delicato navýšila částku a já 

jsem si dovolil toto napadnout. Pavle Čižinský, když je výběrové řízení a je stanoven termín, 

tak není možné akceptovat navýšení částky. Tam se stalo, že den před tím, než to měla rada, 

byl jsem součástí komise. Komise zkoumala formální splnění náležitostí. Za tu noc jsem se 

dotazoval na reference a přišlo mi divné, že druhá strana předložila zkušenost osm let starou 

pro společnost, která vznikla před dvěma nebo třemi roky.  

 To je jeden z případů, na který jsem upozornil radu, ale zároveň jsem upozornil radu i 

v souvislosti se společností Delicato - je to prokazatelné, že společnost nezveřejňuje účetní 

závěrky ve Sbírce listin. Při mém odvolání jsi tady uvedl, že David Bodeček na to 

neupozornil. Je prokazatelné z e-mailu i za zápisu z rady, že David Bodeček na to upozornil.  

 Je to z tvé strany strašně nefér. Jak jsem řekl v úvodu svého výstupu, jsem připraven s 

tebou bojovat.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Stručně zareaguji. Jestli si vzpomínáte, pan Lomecký před volbami vydal hezkou 

brožurku na křídovém papíře. Myslím, že na tom byla krvavá sekera, a na tom krvavém 

papíře byly všechny věci, které mu občané vytýkají. Říkal jsem si, že volby prohraje. To, 

kdybychom to udělali my, nemělo by to takovou palbu, když to všechno na sebe v luxusní 

grafice vybásnil.  
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 David se tady rozohňuje, co mu všechno vytýkáme. Hlavně mu vytýkám, že s námi 

„nedrží basu“ a že ji drží s těmi, kteří jsou na protější straně za tou sítí, na kterou se snažíme 

hrát smeče. Jako smeče nám dává vlastní branky. To je to, co mu vytýkám. Fotografuj se s 

kým chceš, ale to, že si neuvědomuješ, že nedržíš basu, že nám zahýbáš a že jdeš proti nám, 

tuto sociální empatii jsem u tebe nezavnímal. To je ten důvod. 

 Nemám chuť tady sepisovat nějaké seznamy, kdy jsme se v čem nedohodli, vnímám to 

autenticky, přirozeně. Když vám partner v životě dává jasně najevo, že pro něj nejste 

zajímavý, tak asi nemá smysl držet dál tento vztah. To je zcela jednoduchá věc. Proto pořád 

čekám, jestli náš klub opustíš sám, nebo jestli budeme musel udělat trochu silovější akt 

odchodu, nevím. Rád bych toto afektované ublížené plakání opustil a přistoupil bych k 

hlasování. Připadá mi to trochu nedůstojné. 

 

P.  H e j m a : 

 O slovo se přihlásil kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je fajn, že kolega Vích tady mluví o nedůstojnosti, to je důležitý materiál. 

 Je mi vyčítána komunikace s celým politickým spektrem. Jak by se měla politika 

dělat, Tomáši, než zadání průniku a shod? Domnívá se snad někdo, že kauza Janova nebo 

časté dotazy o využití Rybářského domečku či Paláce Žofín se někomu z koalice zamlouvá? 

Radní Michal Caban, paní místostarostka Špačková i další by se mne díky této aktivitě určitě 

rádi zbavili. Že koalici šetřím? Myslím si, že je to naopak. To ale neznamená, že budu 

předvádět to, co někteří z opozice na zasedání zastupitelstva, když se nám plno lidí směje a 

říkají, že sledování našich zasedání je na jednu stranu humorné, a přitom tragické.  

 Škoda, že jediným sceleným tématem tohoto volebního období je pro některé 

zastupitele Bodeček a jeho smyšlená kolaborace s koalicí.  

 Na druhou stranu poslouchat, že bych měl mít takový vliv, že ovládám radnici s 

úředníky a s koalicí, je směšné. Beru to jako protimluv toho, co jsem si přečetl od jednoho 

kolegy, že vlastně nepracuji, jen dělám, že dělám. Je zbytečné se vyjadřovat k někomu, kdo 

nechce diskutovat a případně měnit názor, byť dříve či později  bude zřejmé, že jeho názor je 

chybný. Tomáš Vích tady prezentuje stanovisko zastupitelského klubu Piráti a Zelená pro 

Jedničku, nikoli stanovisko pirátské strany, místního sdružení Praha 1. To je velmi důležité 

tady říct.  

 Abych odpověděl na otázku Tomáše, poprosím, abyste po skončení tohoto bodu ještě 

věnovali dvě minuty tomu, kdy oznámím to, co Tomáš chce slyšet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Myslím, že byste se měli blížit k závěru. 

 Davide, kdo z nás nehlasoval pro Evu do Kontrolního výboru, bylo to z toho důvodu, 

že bylo napadáno to, že může dojít k porušení jednacího řádu, s čímž jsem se neztotožnil a 

hlasování jsem se zdržel.  

 Co jsme se dozvěděli? Dozvěděli jsme se o tom, že existuje nějaká roztržka mezi 

Piráty, že Piráti vylučují Davida z klubu a možná po zasedání se dozvíme, že David z klubu 

Pirátů a Zelená pro Jedničku odchází. Oceňuji nasazení a pracovitost Davida. Zároveň si 

uvědomuji, že svou funkci vykonává spíše jako úředník, podle mého názoru příliš 

technokraticky a v některých věcech proto nejde po jádru problému, ale trochu sklouzává po 

procesních věcech. Myslím si, že předseda Kontrolního výboru je především politická pozice. 
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 Pokud se jedná o jednotlivá pochybení, je nutné na druhou stranu přiznat, že v 

mnohých věcech, jako třeba zmiňoval kauzu Janov, vykonal spoustu práce. Za to bych mu 

určitě poděkoval. Na druhou stranu v některých věcech promeškal šanci mlčet. Zdůraznil 

bych třeba zmiňovaný hazard. Některé věci nejsou tak, jak se zdají a není to tak, že všichni 

lidé mluví stejnou řečí.  

 Zároveň existuje dohoda nejen u nás, že předsednictví Kontrolního výboru patří 

opozici. Vnímám, že David nemá důvěru ze svého domovského politického klubu, ze strany, 

za kterou byl zvolen. Proto podpořím návrh odvolat ho z čela Kontrolního výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase.  

 

P.  K o t a s : 

 Připadá mi, že je zbytečné tady prát špinavé prádlo a rozebírat detaily. Zaznívají tady 

detaily, jsou to vaše interní věci, do kterých mi nic není. Nejsme tady u kádrovací komise a 

ani nejsme ve zpovědnici, to si nechme na jindy. Nejsme tady ani v boxerském ringu Bodeček 

– Čižinský.  

 Vraťme se k samotnému základu, že politický klub, jehož jsi členem a který tě 

nominoval a my jsme tě zvolili, navrhuje tvé odvolání. Znovu říkám, že si vážím tvé práce, 

obdivuji nasazení. Blbost je, že ti někdo vyčítá, že vycházíš s úředníky. Je to ale jen dobře, je 

dobře, aby úřad s politickou reprezentací dokázal řešit problémy. 

 Hlasování nemám, byl jsem dnes u doktora a nejsem připraven s hlasováním.  

I kdybych se v hlasování ohledně záměru prodeje zdržel, tak je to v rozporu s naším 

programem o prodávání bytů v Praze. Už sám jsi nějakým způsobem zapříčinil, že paní 

Řezníčková musela být jako u výslechu. 

 Další věc, která mi začala být podivná už dříve, kdy jsi výrazně volal po doplnění a 

dovolení člena Kontrolního výboru, a teď je ticho po pěšině, člen se nedovolil. Myslím, že pro 

Kontrolní výbor je to chyba a vůbec nechápu, proč jsi se toho vzdal.  

 Zpátky k věci. Byl jsi nominovaný pirátským klubem podpořeným naší opozicí. 

Vzhledem k tomu, že Piráti navrhují tvé odvolání - souhlasím s panem Scholzem, že se to 

tady nemuselo probírat veřejně – mohl jsi mít tolik sebereflexe a udělat to sám. 

 Budu hlasovat pro tvé odvolání, i když si myslím, že jsi odvedl spoustu dobré práce. 

Není to nic osobního, vážím si tě jako velkého pracanta. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na Martina Kotase. Nerozumím tomu, jak Martin řekl, že já mohu za to, že 

tady vystupovala paní Řezníčková. To jsem vůbec nepochopil. Kdybych se myslím v červnu 

nezdržel hlasování, tak by tady nemusela být a tady vystupovat. Netušil jsem, že sem nějaká 

paní Řezníčková přijde. Pro záměr jsem nehlasoval.  

 Co se týká nominace, přiznám se, že jsem si to uvědomil, když jsem si vytáhl 

materiály. Při politickém převratu jsem nebyl nominantem uskupení Piráti a Zelená pro 

Jedničku. Překvapilo mě to, bylo to v tisku dr. Votočka. Tehdy tady byl velký chaos, co to 

znamená. Tehdy jsme vyšli z této místnosti a byl jsem přinucen, abych se vzdal této nominace 

ve prospěch Pavla Čižinského s tím, že pokud Pavel Čižinský nebude zvolený, tak pro příště 

budu já tím nominantem. To se stalo.  
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O týden později jsem dostal zajímavou nabídku z Magistrátu, abych uvolnil toto místo 

Pavlu Čižinskému. Bylo to místo velmi lukrativní, placené. Tehdy jsem si řekl, aby si i vedení 

Magistrátu uvědomilo, že mé místo je na Praze 1, že se tohoto místa nevzdám. Potom jsem se 

dozvěděl, že velmi o toto orodoval Jenda Čižinský. Tehdy jsem si už uvědomil, že to asi 

nebudu mít snadné do konce volebního období. Vím, že je to ta politika, kterou nemám rád, 

ale budu se s tím snažit nějak vypořádat.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Předkládám slovo panu předkladateli k závěrečné řeči. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Už nebudu opakovat, co jsem tady teď říkal, ale je třeba zmínit ještě jeden letošní 

úspěch Prahy 1 při porovnání s ostatními městskými částmi. Praha 1 skončila na 2. místě v 

rámci transparentnosti a posuzování rizik korupce, kterou hodnotila platforma Hlídač státu. 

Tomáši, to je to, co je zveřejněno na facebooku a čemu ty vůbec nerozumíš. Tato platforma se 

zabývá kontrolou státních a veřejných institucí. Jsem přesvědčen, že na tomto výsledku má i 

značný podíl Kontrolní výbor, jeho práce a spolupráce jak s Úřadem naší městské části při 

dohledu nad prací, i politické vedení naší radnice. 

 Dámy a pánové, v rámci toho, co jsem v rámci projednávaného bodu sdělil konstatuji, 

že s předloženým návrhem Tomáše Vícha se neztotožňuji a nepodpořím ho, protože jsem 

přesvědčen, že jsem veškeré důvody obhájil. 

 Reakce na Martina Kotase. Hlasuje se o tom, co je součástí důvodové zprávy. Hlasuje 

se o mém odvolání paradoxně na základě věci, která Kontrolnímu výboru byla uložena 

zastupitelstvem MČ Praha 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o závěrečné slovo předkladatele. 

 

P.  V í c h : 

 Já jsem ten předkladatel. David má schopnost na sebe pustit reflektory. 

 Děkuji vám za trpělivost. Chápu, že na to nemusí být hezký pohled, na druhou stranu 

je to pro nás v rámci politické hygieny důležitý krok. Co tady David říkal na svou obhajobu, 

vyslechl jsem se zájmem a ani v nejmenším to nenahlodalo mé přesvědčení, že krok je 

důležité udělat. Přeji vám šťastnou volbu a pojďme do toho. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby se slova ujal předseda Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Protinávrh nemáme, musíme se vypořádat s tím, jak se o daném tisku bude hlasovat. O 

bodu 1) bychom mohli hlasovat aklamací, o bodu 2) by musela proběhnout tajná volba.  

 

P.  H e j m a : 

 Volba je vždy tajná, je to dáno jednacím řádem, odvolání je veřejné. Znamená to bod 

1) hlasovat aklamací, bod 2) tajnou volbou. 

 Dávám procedurální návrh, aby se hlasovalo o bodech per partes. 

 

P.  B u r e š : 

 To se musí. O bodu 1) hlasujeme a v případě, že bude schválen, předáme provedení 

volby předsedovi a musela by proběhnout řádná tajná volba.  
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P.  H e j m a : 

 Tak jsem to chtěl také zdůraznit. Prosím nejdříve hlasovat o bodu 1), o části, která má 

odvolat Mgr. Bodečka z funkce předsedy Kontrolního výboru. Prezenčně: pro 5, proti 0, 

zdržel se 1. Distančně: pro 3. Celkový výsledek: pro 8, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 13.  

 Tento návrh nebyl přijat. O bodu 2) už nebude hlasováno, protože je bezpředmětný. 

 Tím máme projednán tento bod. Vyhovuji ještě panu zastupiteli Bodečkovi, který 

má pro nás sdělení. Prosím, máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve děkuji za podporu, která mi byla dána. Mohu slíbit, že do budoucna nebudu 

nikomu stranit, to je jak těm, kteří mě podpořili, tak i ostatním.  

 Na základě toho, že jsem požádal místní sdružení Pirátů Praha 1, aby mě podpořilo v 

tomto rozhodnutí, podporu jsem dostal. Je korektní říct, že součástí volby byli i členové 

pirátského klubu, tak tímto okamžikem vystupuji ze zastupitelského klubu Piráti a Zelená pro 

Jedničku, což je dobrá zpráva i špatná zpráva pro Martina Kotase, který si už na vítězství 

zapálil cigaretu. Martine, ta špatná zpráva je, že od příště se budu rozkládat na tvém stole a ta 

dobrá, že už nebudeš sedět na kraji.  

 I když zastupitelský klub Piráti a Zelená pro Jedničku mi vyjádřil nedůvěru, je to pro 

mne hrozné, je to velké zklamání, tak moc jim děkuji za spolupráci. Pro mne v tomto 

okamžiku nadřízeným se stává místní sdružení Praha 1. Počítám s tím, že budu spolupracovat 

i se zastupitelským klubem, ze kterého jsem vystoupil. Pro mne je ale důležité, že budu do 

budoucna hájit program Pirátů, protože jsem a věřím, že i zůstanu a budu Pirátem. Moc vám 

děkuji a hezký večer. 

 

P.  H e j m a : 

Končím zasedání zastupitelstva. 

  

Ještě pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Davide, děkuji ti za spolupráci a přeji ti hodně zdaru v další činnosti už mimo klub. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji všem za výdrž. 

 

 

 

 

Přeji krásný zbytek noci a hlavně buďte zdrávi. 
 


