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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, milí zástupci Úřadu městské části Praha 1, srdečně vás zdravím v 

novém roce a zahajuji první letošní zasedání zastupitelstva naší MČ Praha 1, a to v pořadí 32.  

 Konstatuji, že jsme se sešli v usnášeníschopném počtu. Zdravím všechny kolegyně a 

kolegy, kteří jsou přítomni videokonferenčně prostřednictvím dálkového přenosu. Doufám, že 

máte ostrý obraz a dobrý zvuk, že vás dobře uslyšíme.  

 Omluvený pozdní příchod má zastupitel David Skála - cca 20 minut. Omluvený 

dřívější odchod neeviduji. Částečná neúčast je oznámena od pana zastupitele Nazarského, a to 

omluvená nepřítomnost do 15 hodin. Účast videokonferenčně má zajištěnu pan Nazarský, 

paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Vích, Kotas, pan radní Grabein Procházka, paní 

zastupitelka Sitár Baboráková a pan zastupitel Vladan Brož, který opustil naše zasedání a 

připojí se prostřednictvím on-line přenosu. 

 K ověření zápisu z minulého 31. zasedání, které se konalo 14. 12. od 10 hodin. 

Ověřovateli byli pan místostarosta Petr Burgr a pan zastupitel Petr Kučera. Prosím, abyste mi 

sdělili vaše případné připomínky či námitky. Neeviduji. Tím prohlašuji zápis z 31. jednání 

zastupitelstva za ověřený. 

 Technická poznámka pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám poznámku k zápisu. Myslím, že by bylo vhodné zaznamenat do zápisu 

pokřikování, které dělá pan radní Bureš, kdykoli zmíním jeho firmu na automaty. Je to 

opakované. Domnívám se, že by se tento aspekt kultury v Praze 1 měl nějak odrazit v zápise. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pokud máte někdo nějakou připomínku či námitku, formulujte ji a sdělte 

jasně, co chcete do zápisu přidat nebo vypustit. O tom se bude následně hlasovat. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to obtížné, protože pokřikování není na mikrofon, je obtížně zachytitelné.  

 

P.  H e j m a : 

 Znovu opakuji: držme se jednacího řádu. Prosím pana zastupitele Čižinského, aby nám 

sdělil, co chce vtělit nebo vypustit ze zápisu z 31. zasedání.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mělo by tam být napsáno, že kdykoli se zmíníme, že pan radní Bureš má firmu na 

výherní automaty, zazní pokřikování mimo mikrofon a mimo udělené slovo.  

 

P. H e j m a : 

 O vašem návrhu budeme hlasovat. Prosím o hlasování. Prezenčně: pro 4, proti 0, 

zdrželi se 2, distančně: paní zastupitelka Nazarská se zdržuje, pan zastupitel Vích pro. Máme 

zatím 4 distančně hlasující, takže se 1 zdržel, 1 pro, 2 nehlasovali. Prosím distančně hlasující, 

aby dodrželi pravidlo, že pokud vypnou obrazovku, bude to jako by nebyli. V rámci pravidel 

našeho jednacího řádu je, že musíme mít naprosto jednoznačnou identifikaci hlasujícího, to 

znamená, pokud jde o obraz i zvuk. Celkový výsledek hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 3, 

nehlasovalo 14 (oprava 13). Tento návrh nebyl přijat. 

 Do rozpravy se přihlásil pan místostarosta Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Musím reagovat na mikrofon. Pan Čižinský to moc dobře ví, že žádnou firmu na 

výherní automaty nemám, neprovozuji a v tomto nepodnikám žádné obchodní činnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan zastupitel Bodeček. 

 

P. B o d e č e k : 

 Také trochu zneužiji jednací řád. Poprosím pana starostu, zda před otevřením bodu o 

programu mohu říct dvě informaci v souvislosti s Kontrolním výborem. Kontrolní výbor mě 

pověřil, abych vás informoval. Teď ale projednáváme zápis.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Končím rozpravu k návrhu zápisu. Tím, že nebyla schválena 

připomínka pana zastupitele Čižinského, prohlašuji zápis z 31. zasedání v původní podobě za 

ověřený. 

 Abychom učinili zadost jednacímu řád, měli bychom hlasovat o tom, že schvalujeme 

zápis. Hlasování ruším. Praví se, že pokud je vznesena připomínka, musí se vypořádat a 

potom se o zápisu hlasuje. Je pravda, že je to v případě, že se zápis připomínkou opravuje. 

Pokud zůstává v původní podobě, nemusí se hlasovat. Nemusíme se hlasováním zdržovat, 

byla to přeopatrnost. 

 Dále stanovíme ověřovatele dnešního zápisu. Jako prvního ověřovatele navrhuji pana 

radního Michala Cabana (souhlasí), náhradníkem paní místostarostku Špačkovou (souhlasí), 

druhým ověřovatelem navrhuji paní Amálii Počarovskou (souhlasí) a její náhradnicí pani 

zastupitelku Evu Holou (souhlasí). 

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

Caban, videokonferenčně přítomná paní zastupitelka Jitka Nazarská a přítomný pan Petr 

Scholz.  

 Návrhový výbor ve standardním složení: předseda pan radní Richard Bureš, členové 

následně distančně přítomný pan zastupitel Vladan Brož a přítomný zastupitel Filip Kračman.  

 V souladu s jednacím řádem vám byla v úterý 18. ledna zaslána pozvánka na dnešní 

zasedání zastupitelstva společně s podkladovými materiály, které vám byly v písemné podobě 

rozdány buď do kanceláří nebo schránek v informačním centru Úřadu MČ, nebo vám byly v 

elektronické podobě vloženy na extranet.  

 Ve čtvrtek 20. ledna vám byly do kanceláří a schránek v informačním centru rozdány a 

zároveň v elektronické podobě vloženy na Extranet, dále v návrhu avizované materiály do 

bodu „Různé“, a to pod poř. č. 19 – informace Kontrolního výboru ZČ Praha 1 k podnětu 

pana zastupitele Vladana Brože, člena ZMČ. Předkládá to pan předseda Kontrolního výboru 

David Bodeček. 

 Dále pod poř. č. 20 – žádost společnosti Leather Box o splátkový kalendář na úhradu 

dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 470, k. ú. Staré 

Město, Melantrichova 8, Praha 1. Předkladatelem je pan radní dr. Jan Votoček.  

 Zároveň právě teď vám byl na stůl rozdán další tisk, o jehož zařazení musí 

předkladatel požádat v rámci bodu „Různé“. Je pod poř. č. 21, číslo tisku 148. Předkládá pan 

zastupitel Pavel Čižinský.  

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Vidím pana radního Procházku, tímto ho zdravím. Můj dotaz směřuje na jeho adresu. 

Pro mne je tam přihlášen jako host. Nevím, zda je to možné, protože potom se nemůže hlásit 
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do rozpravy. Chtěl bych mít vyjasněné, mně se to stalo také v minulosti, musel jsem se 

přihlásit přes e-mailovou adresu městské části, pak jsem se tam zjevil už ne jako host, ale jako 

standardní účastník konference. 

 

P.  H e j m a : 

 Toto jsme zaevidovali. S informatiky je to domluveno. Pan Grabein Procházka dává 

avízo, když se bude hlásit do rozpravy, bude řádně zanesen do seznamu přihlášených k 

rozpravě. Víme o tom. Jinak je identifikován, je na obrazovce a také ho slyšíme. Děkuji za 

tuto připomínku.  

 Otevírám rozpravu k návrhu programu. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za slovo. Chtěl bych stáhnout svůj návrh bodu 15-Zajištění provozu 

Nemocnice Na Františku hl. m. Prahou.  

 Naopak bych chtěl přidat bod „Vraťte nám park“, jehož účelem je vyjasnit tu 

nejspornější otázku, o které by se jinak rozhodovalo v rámci rozpočtu – jestli zastupitelstvo dá 

nebo nedá peníze na to, aby se vydláždil park v Anenském trojúhelníku v rozporu s 

regulačním plánem a v rozporu se sliby, že bude brán zřetel na názor občanů v rámci 

participace. Pokud bychom tento tisk schválili, navrhuji ho projednat jako první. Potom by 

tato otázka byla vyřešena a rozhodování o rozpočtu by touto otázkou nemuselo být 

zatěžováno.  

 K rozpočtu bych dal alternativní návrh – tento návrh z rozpočtu vyřadit, protože se 

domnívám, že to, jakým způsobem nebylo reagováno na naše výhrady k tomu, že cca 20 

položek ke schválení v rozpočtu není dostatečně zdokladováno, není přesně řečeno, co tyto 

investice mají obsahovat. Z tohoto hlediska i z hlediska arogance vládní koalice třeba 

nereaguje na to, že Tomáš Vích třeba o písemné podklady k jím identifikovaným položkám v 

rozpočtu, což činí tento rozpočet za slušné politické kultury neprojednatelný. Samozřejmě je 

možné rozpočet projednat a v rámci diskuse sporné položky vyřadit, což by se nepochybně 

stalo, kdyby se rozpočet projednával. Domnívám se, že zastupitelstvo by si mělo říci, že 

pokud nějaký zastupitel vyzve radu o písemné dokumenty k nějakým položkám, abychom o 

nich mohli odpovědně rozhodnout, a není na to reagováno, tak takový tisk by projednáván být 

neměl.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Evidujeme stažení bodu 15, zároveň žádost o zařazení bodu 21 a o 

stažení bodu 1.  

 V rámci přihlášení do rozpravy vám předkládám návrh na stažení bodu č. 18, který je 

pod číslem tisku BJ2022/0088. V tomto směru jste informování, že běží řízení, které má 

vyústit v další posuzování, zda tomu tak je či není. Vzhledem k tomu, že není vhodné v tomto 

směru do tohoto řízení jakýmkoli způsobem vstupovat, zvláště ne takovýmto tiskem, který 

ještě podivným způsobem do sebe míchá několik věci, až tomu není možné rozumět, tak si 

myslím, že tento tisk tady nemá co dělat. Vzhledem k tomu, že předkladatel má právní 

vzdělání, měl by to sám vědět. Chápu, že tento pokus tady proběhl, ale v tomto směru bych 

apeloval na příčetnost a erudici předkladatele, aby tisky takového druhu do zastupitelstva 

vůbec nepředkládal.  

 Další je návrh na stažení bodu č. 14, tisku BJ2022/0083. Je to tisk předkladatele pana 

zastupitele Davida Bodečka, který v tomto směru k mé velké lítosti uvádí absolutní nepravdu 

a snaží se radu MČ v tomto směru ukázat ve zcela jiném světle. Chápu, že jsme ve volebním 

roce, ale prosím, aby si každý zastupitel, který se snaží cokoli zachraňovat, zjistil nejdříve 

informace, které jsou k tomu potřeba.  
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Prohlašuji, že rada MČ nemá absolutně žádný schválený záměr předčasně ukončovat nájemní 

smlouvu tomuto gymnáziu, že pouze řešíme situaci po expiraci řádně uzavřené nájemní 

smlouvy, a to v souladu s tím, že jsme vzali na vědomí, že naše Komise pro výchovu a 

vzdělávání projednala informaci a žádost Základní školy Curieova, že by potřebovala větší 

kapacitu pro 1. stupeň a tento objekt kdysi pro tento účel sloužil. Rada to pouze vzala na 

vědomí a pověřila mne ve spolupráci s paní místostarostkou Špačkovou, kompetentní pro 

školství, a s odborem školství o tom jednat. Nic jiného se neděje, jsme v jednání se školou a 

vnímáme toto gymnázium jako fungující instituci, školské zařízení, které má velké množství 

žáků.  V tomto směru se chceme zachovat fér i ke škole, chceme s nimi o tom jednat a 

společně hledat řešení. Určitě tady nemá co dělat tisk takovéhoto charakteru, který šíří 

poplašnou zprávu a navíc do špatného světla uvádí samotnou školu, která má před přijímacím 

řízením a která si nezaslouží, aby byla v tomto směru šířena zpráva, že chceme někomu 

předčasně ukončovat nájmy. Je to nesmysl a není to pravda. 

 Navíc je tady polemické, že se objevila v tisku informace, že přílohou je důvodová 

zpráva, která nebyla přílohou tisku, ale pouze důvodovou zprávou, a někdo zveřejnil na 

internetu sken této zprávy, která se neztotožňuje s tím, co rada uzavřela. Nechci to tady 

rozebírat, protože je to na odpovědnosti toho, kdo takové informace šíří. 

 V zájmu školy pojďme s nimi v klidu jednat. Vítáme všechny, kdo chtějí škole 

pomáhat, ale choďte nejdříve za paní místostarostkou, na odbor školství či za mnou a zjistěte 

si správné informace. Podávám v tomto směru návrh na stažení bodu č. 14.  

 Další je do rozpravy přihlášen pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám dvě prosby. Žádám o zařazení bodu 20, to je řešení a uzavření splátkového 

kalendáře firma Leather Box. Vzhledem k tomu, že jednatel této firmy by se tady rád sám 

obhájil, prosím, aby byl materiál zařazen na pevný čas 14. hod. 

 Druhá věc je, že navrhuji vyřadit bod č. 17. Hypotetické úvahy o tom, že někdo nám 

nastřelí nájem 18 mil. a pak z toho cukne, to už jsme tady zažili. Výtka proti nám je zcela 

bezpředmětná a tento bod navrhuji vyřadit.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude o tom hlasováno.  

 Prosím dalšího přihlášeného pana Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, před zahájením tohoto bodu jste mi neudělil slovo, tak si dovolím 

nejprve informovat o dvou záležitostech týkajících se Kontrolního výboru.  

 Pan starosta řekl, že jste všichni dostali na stůl materiál, který nese název Zpráva 

Kontrolního výboru č. 9. Prosím, změňte si datum příštího jednání Kontrolního výboru, který 

měl být původně 7. března. Kontrolní výbor se ale minulý týden usnesl na dřívějším termínu a 

příští jednání Kontrolního výboru bude 28. února. 

 Důležitější věc, kterou mě svým usnesením Kontrolní výbor pověřil 17. ledna. 

Kontrolní výbor ten den vzal na vědomí seznam členů zastupitelstva, který obdržel 13. ledna 

letošního roku. Je tam seznam zastupitelů, kteří neodevzdali čestné prohlášení k etickému 

kodexu člena zastupitelstva za r. 2020. Kontrolní výbor tímto usnesením konstatoval, že ani 

po urgencích z 11. září loňského roku a ani po urgencích z 16. prosince loňského roku 

nedošlo k nápravě této záležitosti. Rozhodli jsme se, že zastupitelstvu nepředložíme tisk, ale 

poprosíme 7 zastupitelů – pana zastupitele Čižinského, pana zastupitele Kotase, paní 

zastupitelku Nazarskou, pana zastupitele Nazarského, pana zastupitele Davida Skálu a 

bývalého zastupitele Martina Špačka přes předsedkyni zastupitelského klubu, jestli by tuto 
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věc mohli napravit. Všechny zastupitele upozorňuji, že již mohou předávat stejný dokument i 

za r. 2021. Tím bych to považoval za uzavřené.  

 Nyní k bodu, který teď projednáváme. Nejprve bych se chtěl vyjádřit k bodu č. 18. 

Vím, že také trochu porušuji jednací řád, ale musím se zastat Kontrolního výboru. Nenamítám 

nic k tisku, ale k návrhu usnesení, protože je tam uvedeno, že Kontrolní výbor pod mým 

vedením dlouhodobě nekoná. Chci k tomu říci poznámku, že Kontrolní výbor v tuto chvíli 

nemá žádný rest.  

 K programu. Je to reakce na pana starostu, který navrhuje stáhnout tisk č. 14. Doufám, 

že se shodneme, že mezi základní práva člena zastupitelstva patří právo zastupitelstvu 

předkládat jakékoli návrhy k projednání. Tohoto práva jsem využil poté, co je k dispozici 

usnesení rady ze 7. prosince loňského roku, jehož podkladem bylo rozhodnutí jedné z komisí, 

která je jejím poradním orgánem. Uvědomuji si, že usnesení má doporučující charakter. 

 Všechny detaily tisku nemá cenu teď říkat, to se má zmiňovat až u projednávaného 

materiálu, ale když už tady padl tento návrh, chtěl bych požádat pana předsedajícího, aby dvě 

členky příslušné komise řekly, zda měly k dispozici materiály a informace, které jsou součástí 

tohoto dokumentu.  

 Poslední věc k bodu č. 14. Jak zastupitel má právo předkládat tyto návrhy, tak občané 

mají právo se vyjadřovat k jakémukoli bodu, který tady projednáváme. Jsem toho názoru, že 

je to i k bodu, kdy se projednává program. Protože tady máme ředitelku školy, tak si myslím, 

že v momentu, když vyřadíte tento tisk, byla by slušnost dát jí těch pět minut, aby se 

představila a řekla, co má na srdci. Prosím, aby tato možnost byla paní ředitelce dána.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, prosím na dodržování jednacího řádu. Projednáváme program a pan 

předseda Bodeček nám místo projednávání programu cituje obsah tisku, který zařazený je a 

dožaduje se nějakých věcí. Myslím, že byste mu měl v okamžiku, kdy se odchyluje od tématu, 

odebrat slovo.  

 

P.  H e j m a : 

 Snažím se na to dbát. Předpokládal jsem, že je to prezentace předloženého tisku, takže 

mě to tak úplně neurazilo. Beru na vědomí a snažím se, abychom se neodkláněli od jednacího 

řádu. 

 K požadavku pana zastupitele Bodečka. Víme, co nám říká jednací řád, že v rámci 

programu vystupují vždy ti, kteří předkládají materiál nebo navrhují stáhnout materiál. Pokud 

by tady byla žádost o vystoupení, museli bychom hlasovat o této žádosti. Občan Prahy 1 má 

právo vystoupit v rozpravě k projednávanému bodu, což není náš program. Rozprava k 

programu je jednoznačně vykládána jako rozprava zastupitelů, případně může přijít zastupitel 

hl. města, poslanec, člen vlády apod., jak to máme taxativně vymezeno. Paní ředitelka má 

možnost vystoupit v rámci bodu dotazy a interpelaci občanů. Tam má daleko větší časový 

prostor, protože jednací řád nám ukládá časový limit v délce dvou minut. Pokud naše 

organizační oddělení eviduje nějakou žádost o vystoupení, museli bychom s tím naložit 

souladu s jednacím řádem. My ale takovou žádost neevidujeme. V rámci interpelací jsme 

připraveni vyslechnout vystoupení paní ředitelky. 

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

 Musím reagovat na pana dr. Votočka. Nejsem si vědom toho, v čem jsem porušil 

jednací řád. Neříkal jsem detaily z toho tisku. Říkal jste, že na to budete brát ohled. Když mě 

poučíte, dával bych si příště na to pozor. Dával jsem si velký pozor, abych „nezajel“ do tisku. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, myslím, že jsem na to reagoval velmi smírně. Řekl jsem, že mě vaše 

vystoupení neurazilo, máme tady mnohem horší porušování jednacího řádu.  

 Prosím pana zastupitele Skálu s technickou poznámkou. 

 

P.  S k á l a : 

 Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak jestliže se paní ředitelka teď přihlásí do 

projednávaného bodu, budeme hlasovat o tom, zda může vstoupit. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to pravidlo, když se kdokoli přihlásí v rámci projednávaného bodu. U 

projednávaných bodů se vede rozprava, tam může občan vystoupit. Pokud není občanem 

Prahy 1, musíme hlasovat o tom, zda mu dále možnost vystoupit. U rozpravy k programu to 

není zvykem a ani to jednací řád neumožňuje. Je to přímo v jednacím řádu uvedeno. Mohli 

bychom vést dlouhé polemiky o tom, jak si vykládáme ustanovení našeho jednacího řádu, ale 

v tomto směru je to tak po desetiletí a ani to náš jednací řád neumožňuje.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Mgr. Bodeček si neuvědomuje, že by se odchýlil od projednávaných bodů. 

Jestliže tady prezentuje, který člen zastupitelstva nepodepsal etický kodex, tak to jednoznačně 

o jednání do programu nepatří.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat dál v rozpravě, myslím, že to už máme vysvětleno, případně to 

nechme na polední přestávku. Tam si můžeme ještě potřebné dovyjasnit. 

 Pan zastupitel Čižinský – další technická poznámka. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K diskusi, zda někdo může vystoupit i v rámci programu. Podle judikatury občané 

Prahy 1 mají právní nárok vystoupit i při programu. Tento případ to možná není, muselo by se 

hlasovat, ale považuji za absurdní, že by náš jednací řád toto neumožňoval. Jestliže se to 

podle zákona musí umožňovat pro občany Prahy 1, může se to hlasováním zastupitelstva 

umožnit i pro neobčany.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, můžete předložit vylepšení našeho jednacího řádu, je stále co vylepšovat 

a můžeme se i nad touto otázkou zamyslet.  

 Pan zastupitel Čižinský je řádně přihlášen do diskuse. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Naváži na Davida Bodečka. Omlouvám se za nedodání prohlášení, napravím to.  

 K bodu 18, který jsem navrhl a který se jmenuje Výkon funkcí radních po dobu 

projednávání obžaloby z majetkové trestné činnosti Obvodním soudem pro Prahu 1.  
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Slyšel jsem tady apel starosty Petra Hejmy na opozici, aby nekritizovala. To bereme na 

vědomí, že by si to přáli. 

 Tento tisk je o tom, jak se Praha 1 postaví k faktu, že tři její radní jsou nejen obviněni, 

ale přímo obžalování z trestné činnosti, které se měli dopustit přímo vůči Praze 1 při výkonu 

funkce. Řeknu dva aspekty. 

 Z hlediska politické kultury by to měl být vážný problém. Vezmeme-li si, jak velkou 

energii věnovaly strany, o které jde – ODS a TOP 09, aby Andrej Babiš, který byl pouze 

obviněn a ne obžalován, vyvodil nějaký důsledek, že je obviněn v souvislosti s Čapím 

hnízdem, je neodůvodnitelné, neuchopitelné, absurdní a skandální, že u sebe neuvažují o tom, 

že by třeba odešli z politiky, než se to vyřeší. 

 Na druhé strany z hlediska zákona a presumpce neviny to nemusí souviset. 

Nepochybně mohou být trestné činy – třeba když politik řídí v opilosti, které s tím, jak 

vykonává funkci, nemusí nutně souviset. Je to skandál politický. 

 Ovšem zde máme trestní stíhání za to, že obžalovaní radní přímo poškodili majetek 

městské části v částce asi 32 mil. Kč. Radní jsou obžalovaní z toho, jak vykonávali funkci 

zastupitele, případně radních, a oni ji dále vykonávají. Nejen to, zkouší pokračovat v tom, v 

čem jsou obžalováni, že rozprodávali nemovitý majetek MČ Prahy 1 pod cenou. Zkouší to dál 

dělat, a to velice efektivně. Jsou to právě ti obžalovaní. Poslední podivné právní posudky 

přinesl právě obžalovaný Richard Bureš a obžalovaný radní Jan Votoček.  

 Říci tady, že nás to nezajímá a necháme je tady dál působit, když nejen policie, ale i 

státní zástupce řekl, že je to špatné, že vznikla škoda a že mají být odsouzení, považuji za 

absurdní. Pane starosto, jste takový developer, nechal byste pro sebe pracovat advokáta, který 

vás poškodil tak, že o tom už říká policie? Prosím o vaše vyjádření. 

 My tu nechme dál působit radní Špačkovou, předsedu ODS Prahy 1 Richarda Bureše a 

Jana Votočka, kteří jsou obžalovaní, aby dál pokračovali v tom, z čeho jsou obžalovaní? Jasně 

řekněte: ano, takto to má být a budeme v tom pokračovat. Jako silné téma pro toto 

zastupitelstvo to vidím.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, jako právník ctíte presumpci neviny. Také si myslím, že je naprosto 

správné nechat případ běžet a počkat na výsledek. 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Připadá mi, že správně neslyším. Něco tady říkáte vůči bývalému premiérovi, a pak 

říkáte něco jiného, když se to nehodí. Faktem je, že někteří lidí, kteří tady s námi sedí, jsou 

obžalováni a zároveň dále dělají činnost, kvůli které jsou obžalovaní. Prosím, nezlehčujme to.  

 Přihlásila jsem se do diskuse kvůli návrhu na stažení bodu, který se týká Slovanského 

gymnázia. Starosta vysvětloval důvody, ale nechme bod normálně projednat v diskusi. Může 

si k tomuto bodu říci své i David Bodeček a může k tomuto bodu vystoupit ten, kdo je s tím 

nějak spjatý. Je to stanoveno na 16 hodin. Předpokládám, že se očekává, že někdo přijde. 

Bylo to ve standardním návrhu programu zveřejněno, je to stanoveno na pevný čas a je to 

diskutabilní. Prosím zastupitele z koalice, aby nehlasovali pro návrh na vyřazení. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to vaše právo, dostatečně jsem vysvětlil, že žádný záměr předčasně ukončit nájemní 

vztah tady není. Znamená to, že meritum věci je úplně mimo.  

 Prosím pokračovat v rozpravě. Pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Když jste, pane starosto, řekl, že si to máme s panem doktorem říct u oběda, rád si s 

ním popovídám. Opět musím reagovat na jeho slova. Má pravdu pan radní Votoček, že jsem 

sděloval to, čím mě usnesením pověřil Kontrolní výbor. Znovu opakuji – aby to bylo ve 

stenozáznamu: požádal jsem předsedajícího, aby mi udělil slovo před zahájením tohoto bodu.  

 Pane starosto, nemohu s vámi souhlasit v jedné věci, že občané nemohou vystupovat u 

tohoto bodu. Ano, náš jednací řád to říká, ale od kdy je jednací řád více než příslušný zákon o 

hl. m. Praze? Předpokládám, že se všichni díváte na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy, kdy 

občané vystupují a dokonce navrhují body k projednání. Pokud se někdo ze zastupitelů s 

těmito body ztotožní, bod je projednáván. 

 Prosím, aby bylo v zápise uvedeno, že náš jednací řád je nad zákon o hl. m. Praze. 

 Poslední poznámka. Pan starosta říká k bodu 14, že nikdo nepřišel se záměrem ukončit 

nájemní smlouvu.  

 (P. Hejma: Říkejte to přesně, pane kolego, neschválila záměr.) 

 Dobře, ale tady jde o jinou věc. Ve smlouvě je uvedeno, že městská část může dnes dát 

výpověď. To jsme zjistili až v nedávné době. Předpokládám, že toho se také někdo chytil. Jde 

o to, že navržené usnesení k tisku je komfortní pro všechny. Usnesení v tomto bodu mimo 

jiné říká, že tato podmínka je ve smlouvě, která je spíše určena pro smluvní vztah na dobu 

neurčitou. K čemu je smlouva na dobu určitou do r. 2023, když je tam podmínka, že se může 

dát výpověď s šestiměsíční výpovědní lhůtou, a ještě pro školskou instituci? Tady se v r. 2013 

stala chyba. Myslel jsem, že zastupitelstvo je nadřazeno radě a bylo by fajn, aby zastupitelstvo 

požádalo radu, aby tuto záležitost zhojila. Nic víc. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, rada je příčetná. Na radě sedíte, můžete nám radit, jak to děláte velmi 

pravidelně. Určitě můžeme společně něco dobrého vymyslet. Nikdo nechce v tomto směru 

školu poškodit.  

 Další přihlášený je pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pavle, doby, kdy o vině rozhodoval policajt nebo prokurátor, jsou naštěstí 30 let 

mimo. V médiích jsem si přečetl, že jsme byli obžalováni a současně soudkyně řekla, že se k 

tomu nebude vyjadřovat do té doby, dokud obžaloba nebude doručena jednotlivým 

obžalovaným. Protože k tomu ještě nedošlo, nic mi doručeno nebylo, obžalován de facto 

nejsem. Zatím to jsou jen plky novinářů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych podpořit zpětvzetí stažení bodu 15 panem Čižinským a dovolil bych si 

trochu odpovědět za vás, když před chvílí pan Čižinský se vás ptal, jestli byste nechal 

pracovat takového právníka. Bylo to v souvislosti s jiným bodem. Nenechal bych pro sebe 

pracovat právníka jako je pan Čižinský, který on a celý tehdejší klub Praha sobě chtěli 

Nemocnici Na Františku na základě smlouvy o zřízení služebnosti nechat pronajmout, 

propachtovat či přenechat její části do užívání třetím osobám, zejména osobám poskytujícím 

zdravotní, sociální a obdobné služby. To by příčetný právník neudělal. Nevím, jaké v tom 

byly důvody paní Talackové a paní Počarovské, proč to chtěly nechat převést na třetí osobu i 

nezdravotnického charakteru. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, chci se zeptat, jak je možné, že v tomto případě nedošlo k porušení 

jednacího řádu, zejména když v úvodu předkladatel řekl, že tisk stahuje? 

 

P.  H e j m a : 

 Bral jsem to jako vyjádření ke stažení tisku. Musím se pohybovat v umění možného, 

pane kolego. Proti hl. městu, které nám bylo dáváno na vzor, si myslím, že debata k programu 

tady probíhá velmi kultivovaně a v zásadě v souladu s jednacím řádem.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského, který je již přihlášen potřetí. Musím dát hlasovat 

o tom, zda souhlasíme s jeho třetím vystoupením. Prezenčně: pro 10, proti 0, zdržel se 0, 

distančně – všichni pro. Prosíme pana zastupitele Brože o hlasování.  

 (P. Brož: Omlouvám se, byl jsem mimo, nevím, o čem se hlasuje.) 

 Hlasuje se o tom, zda může kolega Čižinský vystoupit potřetí.  

 Všichni distančně hlasující jsou pro (pozn. Brož, Grabein Procházka, Nazarská, Sitár 

Baboráková a Vích, celkově 15 pro, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 8). Pane kolego, máte 

slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce na Jana Votočka. Přesně nevím, jak je to se statutem o vině obžalovaných 

podle trestního řádu, jestli stačí podat obžalobu, nebo jestli musí být obžaloba zrušena. Z 

věcného hlediska jde o formalitu. 

 K tisku ke Slovanskému gymnáziu, který by měl být projednán třeba i proto, abychom 

si mohli popsat současnou roli např. radní Špačkové. Doufám, že v diskusi budu mít možnost 

se zeptat, proč byla škola pronajata až v r. 2013.  V r. 2016 podle médií tam byla v druhé části 

školy na nám. Curieových udělaná rekonstrukce za 59 mil. Kč, aby se rozšířily prostory. 

Přijde mi nelogické, když pronajmu část školy externímu subjektu a následně za násobek 

financí zvětšuji prostory v jiné části školy. Zajímalo by mě to. Proto bych byl rád, aby paní 

radní diskusi připustila a toto mi vysvětlila.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášena je paní Počarovská, která přihlášku stahuje. Přihlášen je pan radní 

Votoček. Prosím hlasovat o možnosti jeho vystoupení. Všichni pro. (pozn. prezenčně:  17 pro, 

nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování, 1 nehlasoval. Distančně nehlasoval Grabein 

Procházka. Celkem 21 pro, proti 0, zdrželo se 0 a nehlasovali 2) 

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, ale toto není žádná diskuse o tom, kdo má nebo nemá pravdu. Teď 

jsem dostal zprávu, že soud přerušil jednání v souvislosti s náhradou škody u Žitné 23, což je 

dnešní materiál č. 9. Soud tam nařídil na žádost protistrany smírné jednání, takže v tuto chvíli 

prosím o stažení bodu 9.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, z programu stahujeme 9. bod.  

 Prosím hlasovat o možnosti třetího vystoupení pana zastupitele Bodečka. Prezenčně: 

pro 16, proti 0, zdržel se 1. Distančně: všichni pro. (pozn. Brož, Grabein Procházka, 

Nazarská, Sitár Baboráková a Vích). Máte slovo, pane kolego. 
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P.  B o d e č e k : 

 Naposled k bodu č. 14. Nabízí se, abych navrhl procedurální hlasování, jestli paní 

ředitelka může vystoupit. Nechci koalici dostat do prekérní situace, že by to neumožnila, 

protože to by novináři tady na toto rozhodnutí sáhli. Pokud by bod nebyl zařazen do 

programu, paní ředitelka by přišla na interpelace. Nepřipadá mi to vhodné, aby sem přišla 

ráno i večer. Kolegové, prosím vás, abyste tento bod nevyřazovali, abychom si v krátkosti 

záležitost, která tady nastala, v klidu ujasnili. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k návrhu programu. Pokud by došlo k přihlášení, řešili bychom to, 

ale o přihlášení paní ředitelky nevíme. Vaše připomínka nebyla správná, protože to by padlo 

na úrodnou půdu, kdyby se paní ředitelka přihlásila.  

 Prosím hlasovat o jednotlivých procedurálních návrzích. Pan Čižinský bod č. 15 již 

stáhl.  

 Hlasujeme o zařazení bodu č. 21. Prezenčně: pro 7, proti 0, zdržel se 1. Distančně: pro 

pan zastupitel Brož, paní zastupitelka Nazarský, pan zastupitel Vích, zdržel se pan zastupitel 

Grabein Procházka a paní zastupitelka Sitár Baboráková. Celkový výsledek: pro 10, proti 0, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 10. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o návrhu pana zastupitele Čižinského vyřadit z projednávání bod 

týkající se rozpočtu pod poř. číslem 1. Prezenčně: pro 2, proti 4, zdrželo se 5. Distančně: 

zdržel se pan zastupitel Grabein Procházka, pan zastupitel Vích, pan zastupitel Brož, paní 

zastupitelka Nazarská, paní zastupitelka Sitár Baboráková. Celkový výsledek: pro 2, proti 4, 

zdrželo se 10, nehlasovalo 7. Tento návrh naštěstí nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o mém návrhu na vyřazení bodu č. 18. Prezenčně: pro 11, proti 6, 

zdržel se 1. Distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan zastupitel Grabein 

Procházka, proti pan zastupitel Vích, pan zastupitel Brož a paní zastupitelka Nazarská. 

Celkový výsledek: pro 13, proti 9, zdržel se 1. Tento návrh byl přijat, bod je vyřazen. 

 Hlasujme o vyřazení bodu poř. č. 14. Prezenčně: pro 11, proti 7, zdržel se 0. 

Distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan zastupitel Grabein Procházka, proti 

pan zastupitel Vích, Brož a paní zastupitelka Nazarská. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen, bod je vyřazen. 

 Nyní pojďme hlasovat o návrhu pana radního Votočka, aby bod 20 byl na pevně 

stanovenou dobu ve 14 hodin. Prezenčně: pro 17, proti 0, zdržel se 1, distančně všichni pro. 

Celkový výsledek: pro 22, proti 0, zdržel se 1, všichni hlasovali. Bod 20 bude stanoven  

na 14. hodinu.  

 Poslední návrh je na vyřazení bodu pod číslem 17, navrhovatel pan radní Votoček. 

Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 11, proti 7, zdržel se 0, distančně: pro paní zastupitelka Sitár 

Baboráková, pan zastupitel Grabein Procházka, proti pan zastupitel Vích, Brož a paní 

zastupitelka Nazarská. Celkový výsledek: pro 13, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0.  

Bod č. 17 byl vyřazen z programu dnešního jednání zastupitelstva. 

 Technická poznámka pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Žádal jsem o vyřazení bodu 9.  

 

P.  H e j m a : 

 Ten jste stáhl. Vaše právo jako předkladatele je stáhnout bod, o tom se nehlasuje. Je to 

stejné jako u bodu 15 pana zastupitele Čižinského.  
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 Prosím hlasovat o programu jako celku. Prezenčně: pro 11, proti 3, zdrželi se 4, 

distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan zastupitel Grabein Procházka, zdržel se 

pan zastupitel Vích, Brož a paní zastupitelka Nazarská. Celkový výsledek: pro 13, proti 3, 

zdrželo se 7. Návrh programu byl schválen, můžeme podle něho zahájit jednání. 

 Přistoupíme k projednání bodu číslo 

1, tisk 2501 

rozpočet MČ Praha 1 na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 

2023-2027 

 Prosím pana Ing. Zdeňka Kováříka, aby se ujal slova následně po úvodním slovu pana 

radního Votočka, který je předkladatelem. Pane radní, máte slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál byl zveřejněn podle zákona. Byl projednán na samostatném jednání v 

Galerii 1 s členy opozice, kteří projevili zájem. Očekávám, že všechny otázky se budou znovu 

opakovat. 

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby vás detailně provedl příjmy, výdaji a dalšími 

přidruženými záležitostmi.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nebudu dlouho zdržovat, protože proběhlo se zastupiteli jednání o rozpočtu. 

 Omlouvám se, je tady takový hluk, že neslyším sám sebe. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hosty, aby nás nerušili v jednání. Děkuji za pochopení. Prosím, pane inženýre, 

pokračujte. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Vzhledem k tomu, že proběhlo jednání se zastupiteli, nebudu tak obsáhlý. Je potřeba, 

aby zaznělo, že navrhován je rozpočet vyrovnaný, pokud se týká příjmů a výdajů na r. 2022, a 

to ve shodné výši. 

 

P.  H e j m a : 

 Znovu vás žádám, abyste nerušili. Vytvořili jsme zóny pro občany, kteří nejsou 

testováni a pro testované zastupitele. Prosím zastupitele, aby nevstupovali do zón, které 

nejsou testovány. Je to v rámci opatření. Víme, že se nám to vyplatilo. Paní Talacková se 

směje, ale váš kolega byl pozitivní, přestože přišel mezi nás. Myslím si, že v tomto směru to 

není žertovné, naopak v tomto směru bychom měli být k sobě ohleduplní. Varianta, která teď 

koluje, je velmi agresivní. Prosím, respektujte zóny, které tady máme. Děkujeme. 

 Prosím pokračovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Celkové příjmy a výdaje jsou ve shodné výšce 1026574 tis. Kč.  

 Do rozpočtu jsou zapojovány prostředky z ekonomické činnosti z loňského roku ve 

výši 351588 tis. Kč a ve výši 130 mil. se zapojují výsledky let minulých.  

 ,Rozpočet je sice z hlediska příjmů a výdajů vyrovnaný, ale není vyrovnaný z hlediska 

fiskálního, protože se zapojují příjmy z minulého roku a z minulých let. Je to klasický 

mechanismus, jinak není možné rozpočet městské části Praha 1 sestavovat. 

 Budu muset hovořit hlasitěji, protože nemám nejmenší šanci slyšet, když mi do ucha 

hlučí oblast občanů. Omlouvám se, ale je to velmi obtížné cokoli říkat, když tady něco 

neustále hlučí.  
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P.  H e j m a : 

 Máme jednu občanku a tři kameramany, možná to jsou též naši občané. Není vás tam 

tolik, abyste nemohli respektovat, že tady potřebujeme klid k jednání. Děkujeme za 

pochopení. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Když jde hluk ze zadu do ucha, je strašně špatně s respirátorem slyšet. 

 Skončil jsem u částek. Rozpočet je doplněn jako každý rok výsledky ekonomické 

činnosti roku loňského.  

 Rozpočet je ve schvalované části vytvořen v částečně obměněné struktuře, aby 

splňoval metodiku. Jednotlivé oddíly a paragrafy jsou zapojeny v rozpočtu a jednotlivé 

detailní položky jsou v důvodové zprávě. Povede to i k tomu, že veškeré změny toho, co je 

součástí usnesení, budou měněny pouze usnesením rady. Loni jsme zrušili usnesení, které 

umožňovalo úřadu tyto dílčí úpravy uskutečňovat, protože to nebylo v souladu s dnes platnou 

metodikou. 

 Tolik úvodní informace. Myslím, že nemá cenu, abych popisoval jednotlivé položky. 

Podstatné na straně příjmové je, že vlastní příjmy jsou stále částečně ovlivněny pandemickou 

situací, zejména z hlediska výběru poplatků z ubytování a ze vstupného, částečně ze záboru 

veřejného prostranství. 

 Dále jsme ovlivněni tím, že snad jediná městská část máme výraznější propad peněz 

od hl. m. Prahy, který je dán novou strukturou rozdílení peněz mezi městské části, příjem je o 

9,5 mil. Kč menší. Také příspěvek na přenesenou státní správu je menší než v loňském roce, 

protože tento příspěvek na přenesenou státní správu, čili na naše úředníky v přenesené státní 

správě, nepokrývá náklady městské části. Je to dáno zejména tím, že Praha 1 poskytuje tyto 

služby ve vyšším standardu, než si stát platí, takže dotujeme činnost pro státem vyžadované 

potřeby.  

 Přejdu k dotazům, nemá cenu popisovat jednotlivé části rozpočtu.  

 Řekl bych podstatnou věc pro ty zastupitele, kteří jste byli na setkání k rozpočtu. 

Neopravoval jsem důvodovou zprávu, opravy nebyly technicky možné. Došlo by k situaci, 

kdy by bylo třeba znovu tisknout veškeré materiály. Rozpočet navíc 15 dní visel a dostal bych 

se do situace, že vám v důvodové zprávě předkládám něco jiného, než jste mohli celou dobu 

vidět v elektronické podobě. O opravách v důvodové zprávě nehlasujete. Někteří z vás jsou na 

to citliví, proto to říkám dopředu. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám technickou. Chtěla jsem upozornit, že občané se mohou k tomuto bodu 

vyjadřovat, ať se nebojí přihlásit, a to nejen občané Prahy 1, ale i ostatní.  

 Chtěla jsem uvést, že v případě projednávání rozpočtu se občané mohou přihlašovat 

bez omezení.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo, pane starosto. Stejně jako loni, tak i letos chci poděkovat panu  

Ing. Kováříkovi, paní Braunové a jejich týmu jednak za předklad, jednak za schůzku, která 

byla realizovaná myslím 10. ledna v budově V Jámě.  
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 Děkuji za všechny odpovědi na mé dotazy, které tam zazněly. Budu rád, když na dnes 

položené dotazy nebude odpovídat pan Ing. Kovářík, protože některé dotazy se budou 

vztahovat k něčemu jinému než k formování rozpočtu MČ Praha 1 na r. 2022. 

 Při pracovní schůzce k rozpočtu jsem požádal, aby u projednávaného rozpočtu byl 

přítomen pan ředitel nově zřízené příspěvkové organizace v Janově pan Roman Mühl. Je mi 

jedno, zda jeho přítomnost bude prezenční či distanční. Proto se ptám, zda tady pana ředitele 

máme. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan ředitel tady není přítomen.  

 

P.  B o d e č e k : 

 V takovém případě budu navrhovat, aby částka, která je tam uvedena jako příspěvek, 

byla vyšoupnuta, protože předpokládám, když zastupitelé nebyli seznámeni s tím, na co tato 

položka je, tato záležitost je nehlasovatelná. I tak předpokládám, že za příspěvkovou 

organizaci, co se týká úřadu, odpovídá paní vedoucí školského odboru. Dovolil bych si klást 

otázky na ni.  

 V úvodu se musím omluvit, protože protestuji, aby Škole v přírodě v Janově byla 

přidělena částka 5 mil. Kč. Pro tuto částku není žádný relevantní důvod, a to do té doby, 

dokud nebude nejen nám, ale i veřejnosti představen detailní rozpis jednotlivých položek 

jejího rozpočtu. Je to s odkazem na to, proč příspěvková organizace tady vznikla, co nám bylo 

při jejím založení sděleno, o čem jsme byli ujištění a co je snadné si přečíst ve stenozáznamu. 

Všechny zastupitele odkazuji na zápisy z jednání zastupitelstva z posledního 1,5 roku.  

 Neméně podstatné je pro některé z nás pochybné výběrové řízení na funkci jejího 

ředitele. Zastupitele odkazuji na závěry všech auditů k Janovu, které byly realizovány v 

posledních čtyřech letech. Ve všech dokumentech byl nález v neprospěch správců objektu.  

 Paní vedoucí se chci zeptat, jak je možné, že je předložen příspěvek ve výši 5 mil. Kč 

pro předmětnou příspěvkovou organizaci poté, jaké informace je možné se dočíst v auditech. 

Předpokládám, že jste si audity pečlivě přečetla a teď nás do mikrofonu ujistíte, že přebíráte 

plnou odpovědnost za předloženou částku, protože je to pod vaší kapitolou.  

 Paní vedoucí se chci zeptat, zda si vybaví, než byl předložen radě ke schválení 

rozpočet příspěvkové organizace, kdy a jak důkladně byl rozpočet projednán v komisi pro 

výchovu a vzdělávání. Jedná se o novou příspěvkovou organizaci a myslím si, že pro nás 

všechny je nyní ekonomicky naprosto nečitelnou organizací. Mělo by se jednat stejně jako u 

Nemocnice Na Františku, kdy záležitost rozpočtu nemocnice je projednávána ve zdravotní 

komisi.  

 Navržený příspěvek Janovu by měl být projednán poté, co nám zastupitelům a 

veřejnosti bude předložena jasná cenová politika této příspěvkové organizace. Doporučuji 

vám podívat se na webové stránky a také do registru smluv, abyste mohli dedukovat. Nic 

jiného než dedukovat nelze, neboť příspěvková organizace je pro nezasvěceného naprosto 

nečitelná.  

 Zeptejte se úředníků, jak jsou informováni o možnosti využívat naše objekty v Janově 

a za jakých podmínek. Zkusil jsem to a nedopadlo to vůbec dobře. Paní vedoucí, jak se 

obsazovaly prosincové pobyty v r. 2021 v našich objektech v Janově? Proč nebyla předložena 

nabídka k využití objektů našim úředníkům? Jak se o možnosti ubytování dozvěděli občané z 

Teplic, kteří využili pro silvestrovské veselí naše objekty, kde byly inzerce, a za jakých 

finančních podmínek byli tito lidé v Janově ubytováni? 
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 Na schůzce jsem se zeptal, kdo přišel s částkou 5 mil. Kč, aby byla v r. 2022 přidělena 

řediteli Mühlovi na provoz našich objektů v Janově. Jelikož nikdo neodpověděl, v legraci 

jsem řekl, že to vypadá, jako že s touto částkou jsme přišli my, Praha 1. Tato má věta v legraci 

vyřčená byla potvrzena. Pro mne je to nepochopitelné.  

 Zastupitelstvo bylo v prosinci 2020 ujištěno, že dostane k Janovu ekonomická čísla 

před tím, než bude příspěvková organizaci zřízena. Přečtěte si to, je to ve stenozáznamu. 

Když jsem na absenci slíbeného upozornil v květnu loňského roku zde během zasedání 

zastupitelstva, koalice svým hlasem odsouhlasila zřízení této příspěvkové organizace, aniž by 

měla v ruce jakákoli ekonomická čísla. Koaliční zastupitelé schválili vznik příspěvkové 

organizace, přestože nebylo dodáno to, co bylo předchozí rok v prosinci všem zastupitelům z 

úst paní místostarostky slíbeno a je na místě na to opakovaně upozorňovat.  

 Pokud se nepletu, na rozjezd příspěvkové organizace bylo vyčleněno 2 mil. Kč. Částka 

byla na období září až prosinec loňského roku. Očekával jsem, že nový ředitel bude do konce 

loňského roku schopen vedení, zvláště radě, předložit položkový rozpočet precizně 

zpracovaný, aby bylo evidentní, že vůbec ví, na co se částka, kterou dostane v rámci našeho 

rozpočtu, použije. Jestli se použije pro naše občany, nebo pro cizí občany, třeba z Teplic.  

 Paní vedoucí, pokud jste byla detailně seznámena s historií našich objektů v Janově, 

tak víte, že objekty byly určeny pro naše úředníky v období jarních prázdnin, vánočních a 

velikonočních svátků. Pokud by úřad nevyužil této možnosti do 60 dnů před konkrétním 

datem, správce měl možnost si objekt obsadit podle svého uvážení. To byla svým způsobem 

doplňková činnost, nyní také uvedena ve zřizovací listině. Jak je ale možné v současné době 

doplňkovou činnost využít někým cizím, prakticky 3/4 roku před konkrétním datem? K tomu 

nebyla zřízena naše příspěvková organizace. Nabídka má být nejprve dána našim dětem, 

našim občanům, našim úředníkům. Není možné, aby si cizí lidé objednali pobyt v Janově na 

jeden měsíc za 450 Kč včetně stravy. Myslím, že to je neskutečné fopaux. Jestli vy, kolegové 

z koalice, toto podporujete, tak je to chyba a je třeba o této věci diskutovat. Nevím ale kde. 

Bohužel to nebylo na žádné komisi. Proto vás seznamuji s touto informací. Předpokládám, že 

je to pro vás nové, a tuto záležitost by bylo třeba opravdu řešit.  

 Položil bych teď poslední dotaz paní vedoucí. Vy jste zastřešila jako vedoucí 

školského odboru vytvoření příspěvkové organizace a zastřešila jste i výběrové řízení na pana 

ředitele. Rád bych si porovnal vámi sdělený údaj s údajem našich politických předchůdců, 

když se rozhodli realizovat školu v přírodě v Janově. Chtěl bych se zeptat, jaký je předpoklad 

lůžkodnů na jeden rok pro oba objekty?  

 Na závěr řeknu jednu věc, která mě trochu „nadzvedla“, ale částečně ji respektuji. 

Požádal jsem, aby mi byly předloženy pracovní smluvní dokumenty ne s takovými detaily, 

které se týkají mezd apod., a to z toho důvodu že jsem se dozvěděl, že v těchto objektech stále 

figurují osoby, které spravovaly tyto objekty v době, kdy jsme řekli, že uděláme tlustou čáru a 

začneme znovu. Dokumenty mi nebyly dány, respektuji toto rozhodnutí. Vysvětlím, proč jsem 

tyto dokumenty chtěl – abych si přečetl, co v těchto dokumentech je, protože mi byla dána 

smlouva k bytové jednotce v našem objektu.  

 Představte si, že současný ředitel si sám sobě pronajal bytovou jednotku s měsíční 

platbou asi 6 tisíc Kč, což je v pořádku, ale víte, kdy bude platit nájem? Až po skončení 

zkušební doby. Myslím, že je to naprosto nestandardní. 

 Prosím protější kolegy, aby pochopili, že to co se děje v Janově, pokračuje v tom, co 

se dělo předtím, a bohužel, vy tuto záležitost podporujete.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík chce reagovat. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Jak vznikla částka 5 mil.? Vznikla z porovnání s jinými organizacemi v podobných 

situacích. Byl to návrh, který jsem předkládal já, protože ho nemá kdo jiný předložit. Je to 

zcela relevantní postup u nové organizace. Podotýkám, že je mnohem širší a větší než 

mechanismus, kterým vznikly v loňském roce čtyři příspěvkové organizace hl. m. Prahy. 

Rozpočet těchto organizací na letošní rok vyvěšen nebyl. Rozpočet této organizace byl řádně 

na 15 dnů vyvěšen, stejně jako všech ostatních příspěvkových organizací a následně byl řádně 

radou MČ Praha 1 schválen. Aby nedocházelo k omylům, že tato organizace má tuto částku 

náhodou, že ji nemá rozepsanou, že ji nemá projednanou, že nevisela, že se s ní nikdo nemohl 

seznámit. Rozpočet této organizace řádně visel, byl řádně schválen a byl také řádně stejně 

jako ostatních příspěvkových organizací projednán. 

 To, co říká pan předseda Kontrolního výboru, je jiná věc, to není otázka rozpočtu 

organizace, je to o tom, jak si kdo představuje hospodaření této organizace, její úkoly a 

zadání. Toto bylo stanoveno zřizovací listinou, ve které jsme tyto věci projednali. Pokud by 

někdo chtěl zadání detailnější, je to plně v kompetenci městské části, protože rozsah zadání 

může definovat širší. Víte, že některé příspěvkové organizace mají zadání definovány do větší 

hloubky, některé do menší hloubky, podle toho, jaká je potřeba.  

 Zřizovací listina byla řádně projednána a není důvod pochybovat o tom, jak funguje.  

 Je to organizace nová, bude muset reagovat na dopady hospodaření postupně. Situace 

je v tuto chvíli nestandardní tím, že v pandemické situaci nastavit typický rok není 

jednoduché. Je to podobné vyjádření jako když jsme začali diskutovat o našich školních 

jídelnách, kolik mají jakých strávníků. Z hlediska rozpočtu neřešíme, kolik mají jakých 

strávníků, řešíme podmínky, za kterých jsme ochotni a v jakém maximálním rozsahu 

poskytnout organizaci příspěvek. Následně hospodaření také kontrolujeme a na základě toho 

případně upravujeme toto hospodaření podle poznatků, které z toho máme. Zde není historie, 

protože jiná forma organizace znamená jiný způsob financování. Částka byla zvolena menší 

než v prostřední výši podobně fungujících zařízení, která provozují jiná města nebo obce a 

některé městské části. Většina městských částí to neprovozuje touto formou. 

 Panu předsedovi Kontrolního výboru jsem to vysvětloval, možná by bylo dobré to 

vysvětlit ještě šířeji, zřejmě jsem byl příliš úzký ve vysvětlování, příště budu širší. Myslím si, 

že případným zájemcům to mohu s panem předsedou interpretovat současně. Nemyslím si, že 

je potřeba to tady rozebírat tímto způsobem, na některé věci se musím připravit, ne na 

všechno znám odpověď, ne všechno znám dopředu a ne všechno mohu odhadnout.  

 K těm základním jsem odpověděl, pokud pana předsedu budou zajímat další, udělejme 

si k tomu schůzku, dám mu k tomu další data.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka s technickou poznámkou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane inženýre, velmi vám děkuji. Nevznášel jsem dotazy k rozpočtu, vím, že teď v 

souvislosti s Janovem neschvalujeme rozpočet, schvalujeme příspěvek ve výši 5 mil. Kč. 

Proto jsem v úvodu říkal, že tuto záležitost nemáte obhajovat vy, jste odpovědný za rozpočet, 

ale kompetentní odpovědná osoba. To je pan ředitel, který tady měl být. Měl jsem dotazy na 

paní vedoucí odboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka Špačková je řádně přihlášena do rozpravy, počkal bych na její 

vyjádření.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, jak má formulovat to, co chce říct, zda jako větu tázací nebo oznamovací. 

Pokud člověk formuluje větu tázací, musí mít důvěru, že se mu dostane odpovědi pravdivé, 

což bohužel často nemám.  

 Položím dotaz, předpokládám, že odpoví pan Ing. Kovářík. V jakých všech ORJ 

běžných nebo kapitálových jsou obsaženy peníze na akci Anenský trojúhelník na práce, které 

v r. 2022 mají souviset s prostorem, kde byl park, kde má být park a kde asi ti, co vládnou 

Praze 1, park nechtějí? Prosím o odpověď, v jakých položkách jsou tyto věci obsaženy a jaký 

je jejich součet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 ORJ jsou dvě – 218 a 318. Podle položky ve schvalované části, v tom, co je ve 

schvalované části rozpočtu, je to celkem 6 položek. Jsou to čtyři rozdílné paragrafy, ale 

protože jsou ve dvou kapitolách, je jich celkem 6. Pokud chcete součet těchto položek, 

nemám ho.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Můžete mi říct názvy? Vidím tady třeba parkový trojúhelník K. Světlé 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Do kapitoly 218 spadá položka 97 tisíc 3745, položka 6121, ORG 152, dále do toho 

spadá položka 3745, 6121, ORG 80262000001, což je část dotace z města. Položek je tolik, 

protože dotace z města musí být samostatné, což je 5285300. Jestli se nepletu, je to v kapitole 

218 všechno. 

 V kapitole 318 jsou to řádky 2219, 6121, ORG 16 – 70600, Anenský trojúhelník. 

Musím to hledat. Až to najdu, tak vám to řeknu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí toho, co jsem jí posílal na e-mail. 

 Anenský trojúhelník. Je to investiční akce, kterou tady opět projednáváme a kterou 

jsem v loňském roce navrhoval čtyřikrát. Ani jednou to nebylo na program přijato. Nyní je 

jediná možnost, kdy to zastupitelstvo může projednávat a kdy se k tomu můžeme my jako 

opozice i občané veřejně vyjádřit.  

 Byl to park a mám podezření, že stávající vedení Prahy 1 chce tento park zrušit, chce 

provést terénní úpravy, které samy o sobě nemusí být špatné, ale má to být stále park. Mám 

obavu, že park se má zrušit, že má dojít k vydláždění prostoru. Nejdřív možná jen ta část, 

která je ještě přípustná, aby nedošlo k opětovnému vzbouření lidí ohledně javoru, jehož 

zachránění lidé museli vydemonstrovat na současné koalici. Javor má jednou ztratit vitalitu a 

potom jít k zemi. Potom by mělo vydláždění dosáhnout na celý prostor.  

 Prosím o další slajd. Vidíme tady, že to byl malý, ale hezký park, který šlo nějakým 

způsobem zlepšovat. Určitě tam šlo vymýšlet nějaké terénní úpravy, šlo tam s ním jinak 

pracovat, ale pořád se tak mělo jít v rámci regulačního plánu, aby to zůstalo městskou zelení, 

jak je to určeno.  

 Prosím o další. Tady vidíme nějaký plán, zajímalo by mě, co tomu řekne radní Richard 

Bureš z ODS, ale i Petr Hejma nyní ze STAN, v jaké fázi toto bylo plánováno. Vidíme, že 

toto není zelení, že je to vydlážděný prostor s nějakým stromem atd.  
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 Co považuji za významné, že na všech vizualizacích, které se mi dostaly do ruky, 

nikdy nechybí stolečky a židličky. Zeleň se mění, ale stolky a židličky tam vždycky byly. To 

mě přivádí na myšlenku, je jediným skutečným účelem toho, co se s Anenským trojúhelníkem 

má stát, je poskytnout to jako prostor nějakému spřátelenému podnikateli, aby tam měl 

předzahrádku. Nic jiného než zrušit park v centru města mě nenapadá. Nemyslím si, že je tady 

nějaký sadismus – lidem schválně ničit životní prostředí, ale domnívám se, že tady musí být 

nějaký jiný účel.  

 Prosím další fotografii. Toto bylo ještě před vypuknutím této kauzy. Tady vidíme, že 

zeleně je tam méně, stromek je nižší. Tyto dvě fotografie dokumentují přímou úměru. Občané 

Prahy 1, budete mít tolik zeleně, kolik si jí vydemonstrujete, víc jí nebude.  

 Tady vidíme, že přibylo trochu trávy na schody atd. 

 Konstatuji, že se důvodně obávám, že i po rozdělení prací v souvislosti s ustoupením 

současné koalice občanům, aby javor zůstal zachován, má nadále dojít k likvidaci parku, má 

být především vydlážděn. Ptám se gesčních radních, jak toto je slučitelné s tím, že zde 

existuje platný regulační plán, který označuje tento prostor za zeleň? Můžete vysvětlit, že 

jeden nebo dva stromy na ploše cca 500 m2, že je to zeleň a že to není v rozporu s regulačním 

plánem? 

 Jakým způsobem můžete vysvětlit, že tento váš plán na vydláždění tohoto prostoru je 

v souladu jednak s přáním občanů, nebo aspoň s provedením nějaké formální participace 

možnosti nechat občany se vyjádřit, co tam chtějí mít? Nic takového neproběhlo, ale proběhly 

jasné sliby i např. ze strany předsedkyně pro participaci z TOP 09, že bude nějakým 

způsobem participace mezi občany Prahy 1 provedena. Táži se, jakým způsobem můžete 

vysvětlit občanům, že to neproběhlo, že přesto trváte na vašem plánu tento prostor vydláždit a 

park nám vzít. Prosím o odpověď hlavně starosty Petra Hejmy ze STAN a radního Bureše, 

předsedy ODS Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsem řádně přihlášen, budu reagovat, až na mne přijde řada. Jsou dvě technické 

poznámky a pan bude ještě pan Ing. Kovářík reagovat.  

 První technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, jako předsedající nemůžete systém trochu změnit? Říkal jste, že na mé 

otázky bude třeba odpovídat paní místostarostka, která se přihlásila. Mohlo by se reagovat 

hned. Když na ní přijde řada třeba za půl hodiny, otázky si budu pamatovat, ale veřejnost 

nikoli.  

 

P.  H e j m a : 

 Otázky si znamenáme, a pak by to nebyla rozprava, ale výslech. Budeme reagovat na 

všechny dotazy. Jestliže něco opomeneme, tak to připomenete v rámci přihlášky do diskuse. 

Není to v tom, že by někdo nechtěl odpovídat, ale abychom v tom měli nějaký řád.  

 Pan radní Votoček je předkladatel, může reagovat kdykoli. Když bude blikat v 

technické poznámce, dostane slovo.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Právě jsem ho nedostal, dostal ho Bodeček. Chtěl jsem jen technickou záležitost. Pavel 

nám tady promítá nějaké fotky, ale při rozsvícení všech světel z fotek jsem viděl jen obrysy. 

Pavel bude říkat, že jsme to tam všechno viděli, ale neviděli jsme nic. Proto prosím, aby se při 

promítání fotek upravilo osvětlení v sále. 
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P.  H e j m a : 

 Technici to berou na vědomí. Kolega Skála se hlásí s technickou. 

 

P.  S k á l a : 

 Pokud se nemýlím, v jednacím řádu je, že se může vyjádřit okamžitá reakce. Myslím, 

že tak to v jednacím řádu je uvedeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Na ustanovení se musím podívat. 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dlužil jsem panu Čižinskému další položku. Je nulová, zapomněl jsem na ni. Dvě 

položky v materiálu nemáte, které nám musí město schválit. Je to ponechání 2 mil. z loňského 

roku, které v materiálu nenajdete. Ty najdete až ve chvíli, kdy nám v únoru hl. m. Praha 

schválí ponechání dotační částky. Čtvrtá položka je v kapitole 3, je nulová. Je to položka 

2217, 6121, ORG 69 a na příští rok je tam nula. Souviselo to s Anenským trojúhelníkem. Tato 

položka je od nás už vyčerpaná. Celkem je to 6088000 Kč našich peněz a necelé 2 mil., pokud 

nám to město schválí, něco z loňského roku a něco z předloňského roku. 

 Omlouvám se za tuto informaci, musel jsem to najít.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Naváži na to. Chtěla jsem se zeptat pana Kováříka nebo pana gesčního radního. To, co 

tam teď je, to znamená ploty a udržovací stav, v jakých položkách se promítají tyto nenadálé 

náklady v souvislosti s tímto projektem?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana inženýra. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nejsou to nenadále náklady, záleží na tom, které objednávky se to týká. Část nákladů 

bude pod ORJ 16, pokud se to týká zeleně, což je větší část částek, které vyplynou z projektu, 

objeví se to v částkách 37456121. Tam také počítáme dopředu s částkou, která je na to 

alokována. V tuto chvíli nevíme, kolik změna projektu bude stát. Je tam dostatečná částka, 

abychom to měli kryto. Je to největší částka, se kterou se počítá na příští rok. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Technicky. V momentu, kdy to nekončí jen tím trojčíslím, ale začíná to 008, jedná se o 

prostředky, které jsou vázané s hl. městem? 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nejedná se o akci, která má i prostředky. Jsou tam i naše peníze, ty tam vidíte, ty, 

které nám bude město převádět, tam nevidíte, ty musí schválit zastupitelstvo v únoru.  
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji. Ráda bych předložila pozměňovací návrh, a to v ORJ 899, dotace na opravu 

domovního fondu, v položce 5225, která v návrhu činí 20 mil., snížit na částku dle druhého 

návrhu a prvního návrhu rozpočtu na 10 mil.. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude bráno v potaz. Prosím předložit Návrhovému výboru. 

 Dlužím ještě reakci panu zastupiteli Skálovi. Jednací řád říká, že předsedající ihned po 

ukončení příspěvku do diskuse vyzve k zodpovězení otázek, což dělám. Pokud dotyčný 

nereaguje, nemohu ho k tomu donutit. Pak to proběhne formou přihlášení do diskuse. Pokud 

kdokoli přihlášený do diskuse bude trvat na okamžitou odpověď, sdělte to dostatečně důrazně. 

Předpokládám, že vám nebude odepřena okamžitá odpověď.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka – hlásí se s technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, částečně jste to už řekl. Odkazuji na § 9, odst. 6, kde je uvedeno, že 

vedoucí odborů, pokud jsou vyzváni, musí bezprostředně odpovědět. Při mém výstupu jsem 

opakovaně třikrát o to žádal.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo tento dotaz vznést. Prosím zřetelně formulovat: prosím toho a toho, aby mi 

hned odpověděl.  

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Chtěla jsem se zeptat na bod 3 usnesení, kterým se zmocňuje rada MČ, aby mohla 

dělat úpravy rozpočtu do 10 mil. Kč na řešení mimořádných potřeb MČ Praha 1. 

 Co se, konkrétně mimořádnými potřebami Prahy 1, myslí? 

 Dále jsem se chtěla zeptat, zda je to v rámci rozpočtu, případně z jakých zdrojů to 

půjde? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Je to mechanismus, který je dán přímo v zákonu o hl. m. Praze, zákoně o obcích. Na 

městě je to do výše 50 mil., na městských částech do výše 10 mil. Je to z prostředků, které má 

rozpočet k dispozici. Pokud by se takové opatření udělalo, musí jít buď z prostředků, které 

jsou v rozpočtu zapojeny, nebo z prostředků, které přijdou nové. Získáme např. dotaci EU a 

změnou rozpočtu budeme tyto prostředky zapojovat, což patří také do této kategorie. Buď je 

to z peněz, které v rozpočtu již jsou, nebo pokud to jsou nově získané zdroje, musí být radou 

schváleny – pokud to jsou např. dotační prostředky, které přicházejí v průběhu roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Paní Valíčkové jsem poslal do mailu PDF se čtyřmi stránkami rozpočtu, kde jsou 

vyžlucené položky, které mě zajímají a na které jsem se už ptal v rámci komunikace, když 

byla možnost se nad tím sejít.  
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Tehdy jsem to nestihl, bylo to na poslední chvíli. Zajímaly mě jednotlivé položky, mít k nim 

konkrétní podklady, což by se v rámci dvouhodinové diskuse nestihlo. Poslal jsem to potom 

mailem.  

 K tomu, co je v této tabulce, mi bylo odpovězeno, že bude nejlepší, když se na to 

zeptám na zastupitelstvu – bude dobré, že informace budou veřejné. 

 Mám dotaz. Vím, že když jsme byli na radnici v koalici, vedly se diskuse o tom, co 

bude s domem V Jámě na rohu Štěpánské, který je roky nevyužívaný. Je vyklizený, pokud si 

pamatuji, jsou tam vybourané příčky a podlahy a nic se tam neděje. Nejsem si vědom, jestli 

byl na nějaké komisi projednáván nový projekt na rekonstrukci tohoto objektu. Je s tím 

počítáno? Bylo by dobré aspoň přípravu na rekonstrukci tohoto objektu otevřít.  

 Poprosím o strukturovanou odpověď. Zajímal by mě názor pana starosty, ale možná je 

i odpověď z investičního oddělení nebo z odboru životního prostředí, protože se to bude týkat 

parku. Informace by mě zajímaly.  

 Přistoupíme k tabulce. Prosím, zda by ji bylo možné zvětšit, hlavně tu pravou část se 

zažlucenými věcmi, kde jsou vidět cifry. Přečtu to, případně doplním otázkou, co mi na tom je 

nejasné.  

 Tady vidíme 13 mil. na opravu parku na Smetanově nábřeží. 

 Ještě obecně ke všem bodům. Snažil jsem se tyto investiční akce, rekonstrukce nebo 

údržbové práce najít, ale nepovedlo se mi to. Možná jsem hledal špatně. Zažlutil jsem asi  

23 položek, které v součtu dávají asi 230 mil., což není málo. Je to pětina nebo čtvrtina 

rozpočtu městské části, takže si myslím, že v součtu to není nezanedbatelné, byť jednotlivé 

položky nejsou závratné. Nejvyšší je zřejmě druhá, což je 38 mil. na opěrnou zeď na Kampě, 

ale součet je významný. Myslím si, že by to bylo pro Prahu 1 super, řada položek je žádoucí, 

o parky je třeba se starat. Divím se, proč se tím městská část nechlubí, proč neprezentuje, 

kolik do čeho investovala. Přišlo by mi z hlediska politiky a kontaktů s veřejností výborné se 

těmito věcmi prezentovat.  

 Zajímalo by mě, který park je myšlen tím parkem na Smetanově nábřeží? Žádný park s 

takovým jménem na Smetanově nábřeží neznám. Potřeboval bych upřesnit, do čeho to 

investice je.  

 Opěrnou zeď na Kampě je třeba opravit. Zároveň mám dojem, že zeď je součástí 

regulace Vltavské. Zajímalo by mě, zda se na tom podílí Povodí. Nejedná se o parkovou zeď, 

ale o regulaci u Vltavy. Je to liniová stavba, která by mohla mít státní příspěvek.  

 Třetí položka je revitalizace hřiště za Haštalem. Vím, že tam probíhají nějaké diskuse 

o tom, co všechno je tam třeba. Občané s tím moc nesouhlasí. Připadá jim to jednak kýčovitě 

nehezké, jednak možná i zbytečné. Chtěl bych vědět, zda byla zohledněna participace s 

obyvateli? 

 Prosím dál. Park Cihelná. Je to poměrně velká částka – 32 mil. Rád bych k tomu viděl 

bližší dokumentaci. Pokud si dobře pamatuji, je to park u Mánesova mostu směrem ke 

Kampě. Je tam nějaký výdech z metra, není to tam hezké, určitě si to nějakou úpravu zaslouží. 

Návrh neznám.  

 Park Klárov. Je to park k metru Malostranská. Jde o necelých 20 mil. Je tam ta 

nehezká socha, kterou tam ne moc korektně umístil pan starosta Lomecký jako dar. Umělci se 

jí smějí, že lev vypadá jako jezevčík. Povedlo se zapracovat, že by tam tato socha třeba ani 

nebyla a byly by tam případně lepší sochy? 

 Park Holubička. Tam by to řešilo, že se na tom bude podílet Kunst hale, která se 

naproti staví. Jsou to ale staré informace, žádné aktuální novinky. Jde o 1,5 mil. 
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 Další je položka rozšíření veřejného prostoru ve Stínadlech. Nemám k tomu žádnou 

informaci. Vím, že se tam investor snažil vybudovat tu nehezkou budovu, se kterou jsme, jako 

zastupitelstvo, nesouhlasili. Je tam kus zahrady u fary. Nevím, zda se tím zpřístupní nebo 

nezpřístupní, bude za vrátky, nebo to bude veřejně přístupný park – také by mě informace 

zajímala, jak to bylo zparticipované s okolím.  

 Parkový trojúhelník Karolíny Světlé. Takový název neznám. Je to také v kontaktu na 

Smetanovo nábřeží. Nevím, jestli se to týká provařeného Anenského trojúhelníku, tuto 

informaci bych potřeboval vědět. Předpokládám, že to asi bude Anenský trojúhelník, název 

trojúhelník na to odkazuje. Jsem rád, že se to jmenuje parkový trojúhelník, ale vizualizace, 

které jsem viděl, jsou změnou parku na náměstíčko nebo nějaký plácek. Náměstí to není, je to 

nakloněná rovina. K tomu bych potřeboval informace. 

 Prosím dál. Chodníkový program – 7356900 Kč. Určitě potřebujeme chodníky 

opravovat. Za postupné revitalizace jsem rád. Rád bych věděl, které chodníky to jsou a na co 

se můžeme těšit.  

 Revitalizace Konviktská, Smetanovo nábřeží. Zajímalo by mě, zda je to v souvislosti s 

čapadlem. Název mi nic konkrétního neříká.  

 Úpravy veřejných prostor, Betlémská čtvrť. Vím, že Betlémské nám. bylo 

rekonstruované, vzniklo tam víc zahrádek, než by lidé v okolí chtěli, a méně stromů. Zajímalo 

by mě, co se na to navazuje dál.  

 Anenský trojúhelník. Tady je 706 tisíc. Na co to je? Co se za tuto částku podaří 

udělat? Bude to třeba návrat parku, který tam loni zmizel? 

 Pak jsou podzemní garáže na Dvořákově nábř. - 400 tisíc. Doufal jsem, že tato 

položka je opuštěná, že tam podzemní garáže nechceme, že nechceme budovat více 

parkovacích míst v centru, aby sem zajíždělo více individuální automobilové dopravy. Také 

by mě zajímaly nějaké detaily. 

 Částka 2,5 mil. – úpravy veřejných prostor, Betlémská čtvrť. Položka tam už byla, 

zajímalo by mě, v čem se to liší. 

 Částka 8 mil – zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně Štefánikova mostu. Velice by 

mě to zajímalo, protože si myslím, že propojení Štefánikova mostu s nábřežím by bylo skvělé, 

bylo by skvělé zrušit tam ten podjezd a nájezd, ty brýle, které tam blokují parčík, kde byl 

dříve Šverma. Určitě si toto území zaslouží revitalizaci. Zajímalo by mě jakou.  

 Prosím dál. Liliová ulice, rekonstrukce, 2. etapa. Prosím o odkaz na nějakou 

prezentaci. 

 Veřejný prostor Pařížská a Staronové synagoga. Myslím, že kolem tohoto je podobné 

„pozdvižení“  jako pro revitalizaci Anenského trojúhelníku. Myslím, že revitalizace zelené 

plochy žulou, betonem nebo mramorovou mozaikou není moudrá, v tomto totálně zastavěném 

vydlážděném centru je třeba parkové plochy velice intenzívně chránit, je to naše rodinné 

stříbro. Nejsem zcela proti tomu, když se na sídlištích velké zelené plochy zadlažďují, budují 

se tam hřiště nebo tam vzniká nějaká občanská vybavenost, ale v Praze je zeleň důležitá a je 

třeba ji důsledně chránit, pokud možno rozšiřovat a nezmenšovat vsakovací plochy.  

 Úprava komunikace Havlíčkova. Nevím, o co se jedná. 

 Změna řešení Masná a Rybná. Také by mě to zajímalo, bydlím kousek od této 

křižovatky. Je tam hřiště sloužící všem školám okolo. Prosím o nějaké informace. 

 Prosím dál. Základní škola, 54 mil., Uhelný trh, objekt Vojtěšská 13 – oprava. Vím, že 

se tam měla opravovat střecha, možná i fasáda. Zajímala by mě informace. To, že si škola 

zaslouží rekonstrukci, nezpochybňuji 

 Prosím dál. Půdní vestavba, Řásnovka – 21 mil. Zajímalo by mě to. Předpokládám, že 

se nejedná o investici do suterénních prostor. Na zastupitelstvu jsme měli mnoho diskusí ke 

kol. Nazarskému, kdy nám investice do této školky nepřipadá dobře připravená a dostatečně 

smysluplná. Tím spíše bych se rád zaměřil na položku 21 mil., jestli půda bude k použití.  
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 Prosím dál. Částka 3349000 – nákup služeb na realizaci investic. Očekával bych 

tabulku, kde budou služby na realizaci investic vyčísleny. Děkuji za ni. 

 Černá 10 – 14 mil., rekonstrukce bytů. Určitě chceme opravovat byty. Zajímaly by mě 

podrobnosti, pro koho jsou byty určeny, v jakém režimu, kdo to bude realizovat, v jakém 

standardu byty jsou. To jsou podstatné informace, které bychom jako zastupitelé měli vědět, 

když budeme hlasovat pro rozpočet. 

 Toto je shrnutí. Budu rád i za rámcovou informaci obecnou i co Praha 1 sleduje svou 

investiční politikou. Prosím o informaci k objektu V Jámě. Vím, že k tomu nikoho 

nepřinutím, že je to vaše dobré vůle mi to sdělit. Podle toho se v rámci hlasování pro rozpočet 

zařídím. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že nebude opomenuta žádná připomínka, máme naopak zájem na tom, abyste 

se ve všem vyznali. Předpokládám, že každý v rámci své kapitoly se chopí té části, kterou jste 

tady vyzdvihoval 

 Dám ale slovo předkladateli. Pan radní Votoček se již dlouho hlásí. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, žádal jsem vás, když se bude promítat něco na obrazovku, aby se 

upravily světelné podmínky v sále. Řekl jste, že technici to vědí a udělají, ale vykašlali se na 

vás. Prosím, důrazně zajistěte, aby při promítání zhasla okolní světla. To je první věc. 

 Druhá věc k panu arch. Víchovi. Máte spoustu otázek, na které byste se chtěl zeptat, a 

my jsme pro vás a pro ostatní opoziční zastupitele uspořádali speciální jednání, kde se tyto 

věci vysvětlovaly. Nepovažoval jste za nutné se toho zúčastnit a raději se tady budete 

prezentovat na kameru, abyste získal nějaké politické body. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Občan i malý občánek se všechno dozví, nebojte se. Prosím pokračovat v jednání. 

Požádal bych techniky, aby při promítání ztlumili světla. Děkuji za to.  

 Bude reagovat pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Chtěl bych upozornit pana arch. Vícha, že rozpočet má důvodovou zprávu, kde najde 

spoustu odpovědí. Velmi mě to mrzí. Např. k Vojtěšské najde odpověď na všechny své 

otázky. Je tam odpověď na většinu věcí, na které se ptal. Rozpočet neobsahuje studie a 

podobné další dokumenty. Žádný rozpočet neobsahuje studie a podrobnější dokumenty a 

nikdy je neobsahoval.  

 Položka Jáma tam není, protože v r. 2022 se s žádnou projekční a investiční činností v 

objektu Jáma nepočítá. Pokud se s tím nepočítá, tato položka tam nemůže být.  

 To, že je náhoda, že Praha 1 nalezla nějaké řešení využití objektu Jáma, je logický 

požadavek, ale abychom čtyři roky táhli v rozpočtu položku na projekční přípravu, ze které 

jsme část vyčerpali, aniž je stanoveno zadání, kterým směrem se má jít, je zbytečné. V tuto 

chvíli v rozpočtu na r. 2022 tam žádná částka tohoto druhu není.  

 Nebudu odpovídat na jednotlivé řádky, protože bych četl důvodovou zprávu, což mi 

připadá nedůstojné, abych zastupiteli četl důvodovou zprávu, kterou dostal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše, který chce hned reagovat. 
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P.  B u r e š : 

 Myslím, že ve smyslu jednacího řádu to, co tady zaznělo, je zrovna příklad, kdy 

bychom mohli panu Víchovi při promítání jednotlivých bodů odpovídat ihned. Než se 

dostaneme na řadu, zevrubná odpověď může eliminovat nebo upřesnit nějaké dotazy. Jednací 

řád nám to umožňuje. Cítím se vyzván ve svých kapitolách, abych ceny krátce okomentoval. 

Možná to upřesní další dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím znovu o promítnutí tabulky. Budeme postupovat podle jednotlivých kapitol. 

Prosím ztlumit osvětlení. 

 Zároveň předávám řízení zastupitelstva panu místostarostovi Petrovi Burgrovi.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 K opravám parku na Smetanově nábřeží. Předem se omlouvám za to, jak jsou některé 

položky pojmenovány, jsou pojmenovány historicky. V této položce se to týká daného místa, 

to znamená schody z parku Národního porozumění do Divadelní ulice, které jste mohli vidět, 

když se zahájila celá rekonstrukce chodníku Konviktská atd., byly tam vyznačeny na začátku. 

Je v tom i část týkající se okolí, říkám tomu schodiště z Národní třídy do Divadelní, podle 

historického schváleného projektu architektů. 

 Opěrná zeď na Kampě. Zakázka už běží. Už je odstavená Vltava, aby zeď byla 

odhalena i v hloubce Vltavy. Práce probíhají, aby byly do konce léta dokončeny. Bude to 

potřebné, protože před vánocemi došlo k dalšímu zřícení části zde do Vltavy. 

 Položka u hřiště za Haštalem. Na základě vznesených připomínek došlo k úpravě 

projektu. S paní místostarostkou a s panem Rachunkem chystáme prezentaci i do prostor 

městské části, ale všechno bude startovat, až odbor technické a majetkové správy provede 

nějakou úpravu. Do školky, která tam je, podél celého hřiště proniká vlhkost, vnitřní úpravy 

už nestačily, pravděpodobně se bude muset kopat i vně. Potom se opraví celé hřiště, nejen 

záplatovat výkop, který tam bude muset vzniknout.  

 Park Cihelná byl mnohokrát prezentovaný na stránkách městské části v médiích, 

dokonce reportáž v televizi. Je to vysoutěžená zakázka, která bude v letošním roce 

zahajována. Je tam už stavební dozor. Jakmile počasí dovolí, akce poběží.  

 Park Klárov. Bylo to prezentováno i na komisi životního prostředí. Chtěli jsme začít 

už na podzim, jak to umožňovalo mimovegetační období. Jde tam o výsadbu mnoha stromů, o 

opravu malého hřišťátka, úprava laviček okolo lva, zpevnění, aby tam nebyly louže a bláto. 

Plynárny ale naplánovaly akci, kvůli které jsme čekali. Kdybychom to dokončili, tak v únoru 

provedou výkop na montážní jámu, budou tam spojovat hadice od hlavního vedení plynu. 

Jakmile plynárny skončí tuto velkou akci, kdy se mohou do podzemí dostat jen v místě parku, 

naváže celková revitalizace parku Klárov.  

 Park Holubička je dlouhodobě diskutován. Čekalo se na to, protože Dopravní podnik 

si vymyslel, že u zadní strany schodiště u Zámeckých schodů zbourá kus parku a postaví tam 

výtah z metra. Proti tomu šla naše negativní stanoviska, aby se Dopravní podnik vrátil k 

původnímu – to znamená, aby výstup byl byť technicky náročnější, ale směrem k ulici a 

nedošlo ke zničení tohoto parku. Dokonce i na komisi pro životní prostředí převládl názor, že 

tento park není tak pobytový pro naše občany a to, aby tam byla umisťována i umělecká díla, 

nějaké sochy, patří sem. Znamená to, že toto je na dokončení všech projektů této akce. 
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 Rozšíření veřejného prostoru ve Stínadlech. Určitě to znáte. Je to jeden z projektů, 

který v r. 2019 tady ležel. David Bodeček se toho ujal – za což mu děkuji – a snažil se v tom 

pokračovat. Všichni to považujeme za dobré. Je to zpřístupnění farní zahrady, která je v 

majetku městské části. Fara přes tento pozemek jezdí na svůj pozemek auty, aby mohla 

parkovat uvnitř. Tenkrát šel kolem z domova pan nám. Hlaváček, a velmi se mu to líbilo. Je 

přímým sousedem tohoto místa. Musí se dořešit buď průjezd na skutečnou farní zahradu přes 

růžek, ale ne přes celou zahradu, nebo si fara musí dotáhnout to, co má už roky rozjednáno – 

skrze zeď přímý přístup na jejich parkoviště na zahradě. Je to rozkreslené, projednané se 

stavebním odborem a s památkáři a čeká se na to, jak to dopadne s farou. Buď musí jezdit 

trochu do kopečka, nebo budou mít svůj vjezd.  

 Parkový trojúhelník Karolíny Světlé. To jsou rozsypané trojúhelníky, pokaždé se to 

jmenuje jinak. Týká se to více správců jednotlivých kapitol a názvy se přetahují. 

 Chodníkový program. Je nutný, jsou to opravy chodníků, kdy děláme opravy do určité 

velikosti, větší dělá TSK. Byl bych velmi rád, kdybychom se vrátili do toho, co se dělo v r. 

2016, 2017 a 2018, kdy se nám dařilo navazovat na akce PRE, které provádí po 70 letech 

obnovy veškerého vedení. Následně se opravuje jen 1,5 metru široký výkop, celý chodník se 

dělá tam, kde je chodník 1,5 metru. Tenkrát se nám podařilo ulici Bílkovou, Dušní a celé 

okolí udělat tak, že se tam vrátila mozaika, i tam, kde byl asfalt. Bude další harmonogram, 

není tam jen opravený výkop, ale od fasády k obrubníku nový chodník. 

 Revitalizace Konviktská, Smetanovo nábřeží. Je to zbývající růžek z celého projektu. 

Nese to správný název Divadelní, Konviktská. To je poslední místo, které se nedokončilo v 

rámci revitalizace. 

 Úprava veřejných prostor Betlémská čtvrť, kašna na Betlémském nám. Je 

projednávána s památkáři. Tady asi o tom řekne pan starosta. 

 Anenský trojúhelník. Toto je v různých položkách. 

 Podzemní garáže – Dvořákovo nábřeží. Je to poslední část nějaké dokumentace. Mám 

tady opačný názor. Myslím si,  že toto je místo, kde je možné bezproblémově udělat garáže, 

zlepšit tím dostupnost Nemocnice Na Františku. Umožňuje to třeba na začátku Pařížské 

odebírat parkovací místa a zkvalitňovat tam veřejný prostor. Náhrada by měla být, už jen 

kvůli nemocnici, aby to nebyla jediná nemocnice bez parkoviště. 

 Úprava veřejných prostor – Betlémská čtvrť. Přiznávám, že je to část dokumentací k 

tomu, co jsem říkal, to znamená schodiště a kašna, protože je to bráno jako celek. 

 Zpřístupnění náplavky z úrovně Štefánikova mostu. Jistě uznáte, že je to hotový 

projekt z r. 2016 s platným stavebním povolením, který byl tenkrát projednáván i na úrovni 

IPR, když se projednávalo celé Dvořákovo nábřeží až k Revoluční a Revoluční až k Vltavě. Je 

to v souladu s budoucím plánem, kdy jsme všichni řekli stejný názor, to znamená přehodit 

podjezdy na úrovňovou křižovatku. Stejně v obou případech – jak stávající stav, tak budoucí 

úrovňová křižovatka potřebuje doplnit to, co tenkrát němci už nestihli a po válce už nikdo 

neudělal, to znamená schody na této straně řeky. Na druhé straně u tunelu schody jsou. Bylo 

to složité jednání. Vím, že v r. 2016, 201i v r. 2019 byly tři verze, ke kterým se velmi tvrdě 

vyjadřovali památkáři o tom, která to má být. Probíhala jednání s TSK. Logicky čekáme, že 

potom do správy a údržby si to musí vzít TSK, nebo správce náplavek. To se dojednalo a 

mělo by se v tomto roce začít stavět.  

 Liliová – rekonstrukce, druhá etapa. Je to doplatek za akce, které tam probíhaly. Musí 

být v rozpočtu, aby doběhly fakturace. 

 Veřejný prostor Pařížská, Staronová synagoga. Tam je to o diskusi. Musí dojít k 

prezentaci společně s Židovskou obcí. Chápete, že tato částka by nebyla na rekonstrukci a 

otevření veřejné diskuse. To, co vzešlo z původního podnětu Židovské obce, odpovídá 

modernímu pobytovému prostoru, který odpovídá podmínkám životního prostředí.  
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Je tam zeleň se závlahou, nové stromy, eliminace tepelného ostrova, dlažba pouze štětová, 

původní z daného místa ještě před asanací. Je to štětová dlažba, skrz kterou prorůstá zeleň. Z 

historie víme, že tam byla ulice rabínská a promítaly se tam dvě náboženské kultury – 

židovská s původním kostelem, který stál v místě, kde je teď hotel Continental. Je to o tom, že 

se tam teprve rozběhne veřejná diskuse hlavně odborníků. Poslední dobou do toho hlavně 

mluvili odborníci.  

 Úprava komunikace Havlíčkova. Je to prezentovaná věc projednávaná společně s hl. 

m. Prahou. Znamená to akce, kdy dojde v jednom okamžiku k uzavření Havlíčkovy ulice před 

Masarykovým nádražím a současně k úpravě v Hybernské a na Těšnově. Je to vyloučená část 

mezi Celnicí a ulicí Hybernskou.  

 Změna řešení Masná, Rybná. Byla v původním projektu pana architekta Sedláka, kde 

na Praze 1 dlouhodobě existuje katalog řešení jednotlivých ulic a uliček, dokonce určité části 

jsou přístupné i na webových stránkách, což byl cíl. Následně, na základě diskuse s místními 

lidmi došlo i k zakreslení studie. Jde o to, jak je na konci rozšíření do vidličky do dvou směrů 

a uprostřed prapodivnost s kontejnery, tak jak došlo k otočení směrovosti v ulici Benediktská, 

nyní bohatě stačí pouze levá strana. Mohlo by tam dojít při zachování parkovacích míst pro 

rezidenty, kterých tam bydlí stále dost, ke zkvalitnění místa, k zasazení stromů mimo místa, 

kde jsou sítě a ke zkvalitnění daného místa. Pravá strana průjezdu je tam zbytečná. Pouze ten, 

kdo chce předjet ostatní a vynutit si přednost zprava, tudy jezdí. 

 Prosím dál. Paní radní k tomu asi něco řekne. Jedna škola – kdybyste šel pod lešením 

– funguje, stavba už běžní. 

 O realizaci investic řekne asi pan Kovářík, to jsou věci, které k tomu logicky jsou.  

 Černá 10. Je to diskutované pokračování startovacích bytů, kdy máme Lodeckou, 

Samcovou a Černá 10 je prázdný barák, který je uzamčený. Měly by zde vzniknout startovací 

byty pro mladé.  

 

P.  B u r g r : 

 Vracím slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane starosto. S technickou poznámkou se hlásí paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o pětiminutovou přestávku na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji pětiminutovou přestávku na kluby. Panu zastupiteli Víchovi také dlužím 

odpověď z mé strany, po přestávce odpovím. 

(Jednání klubů)  

 Budeme pokračovat v jednání. Plánovaná přestávka mezi 13. – 14. hodinou bude 

dodržena. Máme tady procedurální návrh od Amálky Počarovské jako předsedkyně klubu 

Praha 1 sobě. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu, dokud se neprojedná bod č. 16, 

prominutí dluhu paní Boženě Harmáčkové. Je zde přítomna a musela by čekat až do skončení 

projednávání rozpočtu a interpelací.  
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P.  H e j m a : 

 Vzhledem k věku paní Harmáčkové bychom měli být nakloněni tomuto návrhu. 

Upozorňuji ale, že na to máme 15 minut, od 13 hod. bude přestávka na oběd a ve 14 hod. 

máme časově pevně stanovený bod č. 20. Znamená to, že bod bude projednán v maximálně 

možné rychlosti, ale při respektování toho, co máme v programu.  

 Prosím hlasovat o procedurálním návrhu přerušit projednávání bodu č. 1 do projednání 

bodu č. 16 a zároveň o okamžitém přesunutí bodu č. 16. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdrželi se 

2, distančně: všichni pro. Celkový výsledek: pro 22, proti 0, zdrželi se 2, hlasovali všichni. 

Návrh byl přijat. 

 Nyní otevírám projednávání bodu  

16, tisk 78 

prominutí sporného dluhu paní Boženě Harmáčkové  

 Prosím pana zastupitele Čižinského jako předkladatele, aby se ujal předkladu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento tisk vychází z mého pozměňovacího návrhu na prosincovém zastupitelstvu, kdy 

při té příležitosti, že se tady odpouští dluhy každému možnému, dal jsem návrh, aby se 

zastupitelstvo vyjádřilo k tomuto spornému dluhu, který je popsán v důvodové zprávě.  

 Paní Harmáčková vedla s Prahou 1 řadu soudních sporů, bylo tomu i naopak Soudní 

spory paní Harmáčková spíše vyhrávala. Za mého starostování jsme se pokusili o nějaký smír, 

který byl vyjádřen dohodou o narovnání z června 2019. Všechno bylo de jure skončeno a paní 

Harmáčková dostala byt na dobu neurčitou, kde ona i její syn mohou bydlet.  

 Následně jsem se dozvěděl, že ne všechno skončilo a že jedna věc, která nadále běží, 

je to, že Obvodní soud pro Prahu 1 v jednom řízení, které bylo dohodou zastaveno, přiznal 

MČ Praze 1 právo na náhradu nákladů řízení ve výši 58255 Kč. Tuto částku, o které bylo 

sjednáno, že nebude mít nikdo právo na náhradu nákladů řízení, začala Praha 1 po paní 

Harmáčkové v nějaké formě vymáhat.  

 Nevím, jaké kroky Prahy 1 udělala. Můj právní názor je, že pokud se sjedná dohodou 

o narovnání, že strany nemají právo na náhradu nákladů na řízení, je to ustanovení, které 

vznik nějakých práv vylučuje, a pokud soud přesto následně přizná toto právo účastníkovi, 

který se tohoto práva vzdal, tak takový dluh je velmi sporný. 

 Pro případ, že by tento dluh existoval – je to právně velice zajímavá otázka rozporu 

mezi právem hmotným a procesním, tak kde už jinde než tady je důvod k odpuštění tohoto 

dluhu. To je to, co navrhuji. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, jestli by se k této věci mohl vyjádřit pan dr. Dětský za právní oddělení, které 

monitoruje tento spor. Prosím, aby řekl stanovisko z jejich právního pohledu. Prosím, máte 

slovo. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Máte tady k projednání materiál, který hovoří o tom, že byste měli prominout jakýsi 

sporný dluh paní Harmáčkové. Podle mne nejde o sporný dluh, neboť o částce, která náleží 

městské části Praha 1, rozhodl soud.  

 Je pravda, že městská část uzavřela s paní Harmáčkovou dohodu o narovnání, ze které 

vyplývalo, že městská část zastaví exekuci, která byla vedena vůči paní Harmáčkové z titulu 

neoprávněného užívání bytu v xxxxxxxxxxx ulici. Po podepsání dohody v červnu 2019 

městská část v červenci odeslala návrh na zastavení exekuce příslušnému exekutorovi, který 

exekuci zastavil. 
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 Druhým bodem příslušné dohody bylo, že městská část přidělí paní Harmáčkové byt. 

Paní Harmáčková byt od městské části obdržela, a to na základě toho – jak panu starostovi 

tvrdila, že byla exekučně vystěhována z bytu pro dlouhodobé neplacení nájemného. 

 Už podruhé městská část vyřešila problémy paní Harmáčkové. 

 Třetím bodem dohody bylo, že paní Harmáčková zastaví soudní řízení pracovně 

právního sporu. Předmětem řízení byla žaloba zhruba o 1,5 mil. Kč ušlého platu.  

 Musíme souhlasit s tím, že v případě, že není zaplacen soudní poplatek, žalobce 

nemůže vzít žalobu zpátky. Jak ale vyplývá z důvodové zprávy v poznámce, soud zřejmě 

nevěděl o tom, že městská část uzavřela s paní Harmáčkovou dohodu, kdyby paní 

Harmáčková jediným dokumentem projevila vůli, kterou měla městská část při uzavírání 

dohody, že soudní spor chce skončit. Kdyby to učinila, soud by stejně přiznal městské části 

náhradu řízení, ale podle mne by pro městskou část byly splněny podmínky dohody, že obě 

strany projevily vůli dohodu jakýmkoli způsobem naplnit, což se nestalo.  

 Když jsem říkal termíny, kdy městská část vycházela vstříc paní Harmáčkové, nemohu 

než nepodotknout, že kdybyste měli v ruce usnesení obvodního soudu, který rozhodl o 

nákladech řízení v případě zastavení, tak z toho uvidíte, že když paní Harmáčková žalovala 

městskou část o ušlý plat, tak od samého začátku žádala o prominutí soudního poplatku, 

protože na výši poplatku neměla peníze. Soud ani v jednom případě paní Harmáčkové 

nevyhověl.  

 V posledním případě, pokud budu citovat usnesení soudu, tak 1. 9. 2019, což je zhruba 

tři měsíce poté, co byla uzavřena dohoda o narovnání mezi městskou částí a paní 

Harmáčkovou, soud žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků zastavil.  

 Pro mne je z toho patrné, že paní Harmáčková celou dobu chtěla v soudním sporu 

pokračovat, ale nechtěla zaplatit soudní poplatek. Soud po zastavení žádosti o osvobození od 

soudního poplatku vyzval naposled soudní žalobkyni, aby poplatky zaplatila. Bylo to v době, 

kdy už byla podepsána dohoda o narovnání mezi městskou částí a paní Harmáčkovou. Stačilo 

tam jen dohodu poslat a podle mne byla naplněna úloha obou stran k tomu, aby dohoda mohla 

být řádně uzavřena a naplněna.  

 

P.  H e j m a : 

 Přihlášena je paní Božena Harmáčková, která má právo vystoupit jako občanka  

Prahy 1. Prosím, máte slovo. Žádám vás, abyste se vešla do časového limitu. 

 

P.  H a r m á č k o v á : 

 Jsem zaskočena, nemohla jsem se na to dostatečně připravit. Pan Čižinský mi předal 

dohodu, kterou jsem nestačila prostudovat. Tady došlo hlavně k omylu, že to, co tady říkal 

pan Kovářík, nelze uvádět. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Hamáčková, nezlobte se, musím vás přerušit. Nevyznáme se v informacích. Pan 

Kovářík o této věci vůbec nemluvil. Myslíte právníka pana dr. Dětského. 

 Požadavek, abychom předsunuli projednání, bylo právě ze strany paní zastupitelky 

Počarovské. Překvapilo mě, že předkladatel nepředložil požadavek, abychom to zařadili na 

pevnou hodinu, takže jsme se snažili vyhovět. Ani nevíme, o jakou dohodu se jedná. Tyto 

věci bychom potřebovali vysvětlit.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V příloze není dohoda, ale dohoda, která byla uzavřená.  
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P.  H e j m a : 

 Paní Harmáčková prý dostala teď nějakou dohodu, o které nevěděla.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 To je možná to zmatení. Paní Harmáčková, myslíte přílohu k tisku? 

 

P.  H e j m a : 

 Pro stenozáznam uvádím, že se ujala slova paní zastupitelka Počarovská, aby byla 

možnost zaznamenat to do stenozáznamu.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Paní Harmáčková, nevím, o jaké dohodě o narovnání jste mluvila. Jestli k té, která je v 

příloze tisku, tak ta je z 18. 6. 2019. Není to budoucí dohoda, je to dohoda, která byla 

uzavřena.  

 

P.  H a r m á č k o v á : 

 Jsou to pro mne nové záležitosti. Je tady další, jako by to bylo k dnešnímu dni. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Harmáčková, chcete teď projednávat ten váš bod, nebo se na to chcete raději 

připravit?  

 

P.  H a r m á č k o v á : 

 Chtěla bych jen upozornit, že došlo k omylu. To už jsem chtěla minulé zasedání 

zastupitelstva upozornit. Nevěděla jsem, o co jde a za co pan Čižinský chtěl, aby mi byl uznán 

splátkový kalendář. Až včera jsem se dozvěděla, o jakou částku a o jakou situaci se jedná. 

Žádala jsem o splátkový kalendář pana dr. Votočka na dluh nájemného za byt x xxxx a ne, že 

bych chtěla splácet těch 58 tisíc. Nevěděla jsem, o jaký splátkový kalendář se jedná. Včera 

jsem se dovolala k panu Čižinskému a dozvěděla jsem se, že je to za těch 58 tisíc. Tyto peníze 

neuznávám, že bych měla platit. Došlo v každém případě k omylu. 

 Dne 19. 6. 1919 došlo k dohodě o narovnání. Součástí této dohody bylo k tomuto dni 

rozvázání pracovního poměru dohodou. Dne 14. 8. 2020 mi MČ Praha 1 oznamuje, že dlužím 

58 tisíc z usnesení soudu ze dne 19. 2. 2020. U soudu jsem byla zastupována advokátem. Byl 

tam uveden k zastupování na důležitém jednání u městského soudu. Všechny soudy s 

městskou částí jsem vyhrála. To, že jsem všechno prohrála, je úplný nesmysl, na to jsou 

pravomocné rozsudky. 

 Původně jsem byla zaměstnána na MČ Praha 1 na majetko-právním odboru a vůbec 

nechápu, jak někdo může jen tak ze své vlastní úvahy říct, že jsem všechno prohrála. Naopak. 

Hájila jsem se sama bez advokáta a všechny spory jsem vyhrála. Advokát MČ Prahy 1 bral 

velké peníze za to, že všechny věci prohrával. Toto je do nebe volající, to se nezlobte. 

 Došlo k omylu. Žádala jsem 16. 6. 2021 radu Prahy 1, adresovala jsem to panu dr. 

Votočkovi. Z mé strany došlo k omylu, jsem stará, spletu se a došlo k tomu, že jsem dlužila 

na nájemném. Pak ještě došlo k tomu, že v sociálním bytu se dějí věci a jsem ráda, že jsem se 

synem přežila to, co jsem musela zažít. Jsem ráda, že na nás neprší a že bydlíme. To, co se 

dělo, nikdo mi nemůže vyčítat.  

 Požádala jsem pana dr. Votočka o splátkový kalendář, že zaplatím nájemné. Vyhověl 

mi, dluhy mám splacené. Velký nátlak je na mne kladen, co se týká bydlení x xxxx. To jsem 

pochopila, když jsem byla vystěhovaná. To ještě není vyřešené, proti tomu se musím obhájit, 

protože mi zabavili veškerý majetek.  
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Exekutora pana Tyšlera si najala MČ Praha 1 už v době, když jsem byla zaměstnaná. Už z 

principu jsem se odvolávala. Tři výpovědi ze zaměstnání mi dala MČ Praha 1 a ani jednou to 

nebylo z pracovních důvodů. Vymysleli si vždycky nějaký nesmysl, aby se mě zbavili za to, 

že jsem, po svém nástupu v r. 1993 na MČ Praha 1, zpracovala soupis majetku MČ Prahy 1, 

převod majetku z bytového podniku na úřad a považovala jsem to za něco posvátného, že 

mohu o něčem takovém spolurozhodovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní Harmáčková, velmi se omlouvám. Jde o to, abychom se já i celé zastupitelstvo 

vyznali v tom, co projednáváme. Pan zastupitel Čižinský zde asi v dobré víře předložil tisk, 

který vám má pomoci. Od vás se dozvídáme, že o tom nevíte a že je to nějaký omyl. Bude 

třeba se v tomto směru zorientovat. Pokud chce pan zastupitel vám pomoci, ať vám skutečně 

pomůže. Tímto vám moc nepomáhá a ani nám. Vůbec nevíme, o co se jedná.  

 Navrhoval bych, aby předkladatel zvážil přerušení tisku, abychom si to všechno mohli 

vysvětlit a věrohodně zvážit, v čem se vám dá pomoci a jaká je vaše situace.  

 

P.  H a m á č k o v á : 

 Mohu navrhnout, aby se to odložilo. Je to příliš složité. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že to je správný návrh. 

 

P.  H a m á č k o v á : 

 Mohlo by se to odložit na jiné datum. Částečně jsem korespondovala s vámi, ale 

domnívala jsem se, že by bylo nejlepší se k tomu sejít. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Harmáčková, přijďte, bude u toho i pan dr. Votoček a pan dr. Dětský a můžeme 

si to projednat na místě. 

 

P.  H a r m á č k o v á : 

 Jedině pan dr. Votoček to ví a vyhověl mi. Pamatuje si, co se tady na městské části 

dělo. 

 

P.  H e j m a : 

 To je dobrá zpráva. Technickou poznámku má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pro přerušování důvod nevidím. Je tu nějaký dluh, o kterém tvrdím, že neexistuje a 

tvrdí to i paní Harmáčková. Za městskou část bych byl rád, abychom se vůči vám nechovali 

sprostě a abychom tento dluh de jure vyjasnili a případně ho smazali. Nenavrhuji žádný 

splátkový kalendář, navrhuji, abychom řekli, že těch 58225 Kč není dluh. Myslím, že to 

můžeme říct dnes. To nemusíme spojovat s jinými byty atd.  

 

P.  H a m á č k o v á : 

 S tím s vámi souhlasím. Měly by se vyřešit věci, které se v domě dějí. Všichni 

přítomní to pochopí. Prozatím jsem bydlela s laskavostí pana Čižinského, který mi ohromně 

pomohl, na ubytovně MČ Praha 1 Ve Smečkách. Když jsem dostala byt, dole v recepci jsem 

to nahlašovala paní recepční. Co se tam v ubytovně dělo, to jsem také byla překvapená, ale 
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musela jsem být zticha. Když jsem paní recepční řekla, že budu bydlet x xxxx, strašně se 

smála a řekla: Oni vás dávají do xxxx xx? Postupně chápu, čemu se tak smála, co se tam děje.  

 Nejedná se o bydlení 1. kategorie. 

 Paní xxxxxxxxxxx mi bylo řečeno, že přes chodbu, ze které platím nájem, máme ji 

společnou s paní xxxxxxxxx, udělají únikový východ. Ptala jsem se, kdo tudy bude unikat. 

Ona mi řekla: Neplníte své povinnosti, tak se nedivte. To mohou únikový východ udělat 

rovnou přes kuchyň. To s tam děje a tady došlo k omylu. S 58 tisíci souhlasím, a ostatní bych 

byla ráda, aby se řešilo. Jediný pan dr. Votoček ví, o čem to je.  

 

P.  H e j m a : 

 Musím přerušit jednání z důvodu plánované pauzy, protože se nám značně zkrátila.  

Ve 14 hodin musíme pokračovat projednáváním bodu č. 20.  

 Přerušuji projednávání bodu č. 16, tisk 78, a budeme pokračovat v jednání ve  

14 hodin.  

 Paní Harmáčková, ve vaší záležitosti budeme pokračovat, ale až poté, co projednáme 

bod č. 20, který je pevně určený na 14. hodinu. 

(Polední přestávka)  

 Dle plánu otevírám projednání bodu číslo 

20, tisk 109 

žádost společnosti Leather Box, s. r. o., IČ 25623656, o splátkový kalendář na úhradu 

dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 470, k. ú. 

Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1  

 Byl stanoven na 14 hodin. Prosím pana radního Votočka, zda jsou přítomni zástupci 

společnosti, kteří si přáli být u projednání. 

 Pan radní Votoček má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dobrý den po obědě, doufám, že vám nebude příliš zatěžko v žaludku a že se budete 

moci soustředit. 

 Tento materiál je žádost o splátkový kalendář pro společnost Leather Box na adrese 

Mikulandská (pozn. zřejmě má být Melantrichova) 8, která má poměrně vysoký dluh vzniklý 

z toho, že je pan jednatel ve svém podnikání závislý na existenci turistů, což bylo v poslední 

době velmi ohroženo a sníženo. Dohodli jsme se s ním, že se uzavře splátkový kalendář. 

Kvůli tomu, protože docházelo k tomu, že pozítří by končila původní výpovědní lhůta, 

výpovědní lhůtu jsme o dva měsíce prodloužili, aby se splátkový kalendář dal realizovat, 

pokud ho zastupitelstvo schválí.  

 Prosím, aby mohl vystoupit jednatel společnosti se svými stesky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o potvrzení, zda byla podána řádně přihláška k diskusi. Bereme, že byli 

jednatelé společnosti vyzváni jako přímí účastníci ze strany pana radního Votočka. Prosím, 

abyste se ujali slova a zároveň se nám představili. Máte slovo. 

 

P.  J a k u p i : 

 Mé jméno je Andrej Jakupi, jsem zástupcem jednatele společnosti Leather Box. Předal 

bych slovo právní zástupkyni. 

 

P.  H e j m a : 

 Právní zástupkyně se nám představí sama. 
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P.  K a d l á č o v á : 

 Jmenuji se Jitka Kadláčová a jsem tady jako právní zástupce společnosti Leather Box. 

Předpokládám, že jste seznámeni s materiálem. Projednává se tady dluh společnosti Leather 

Box, který vznikl v důsledku covidové situace. Je třeba zdůraznit, že společnost Leather Box 

je nájemcem prostor od r. 1998 a od té doby uhradila cca 38 mil. na nájemném. Nájemné 

hradila vždy a včas. Do současného dluhu se dostala pouze v souvislosti s covidovou situací. 

Toto je dohledatelné z účtu, jak nájemné přicházelo a kdy vznikalo první prodlení.  

 Vzhledem k tomu, že v březnu 2020 byla vydána opatření, která znemožnila cestování 

a znemožnila i prodej v maloobchodu, bylo nutné jednotku uzavřít a nebylo ji možné ani 

užívat v souladu s nájemní smlouvou. Tato možnost v důsledku opatření nebyla. Nejen 

nepřicházely zisky, nebylo možné prodávat zboží, které bylo na prodejně, ale současně nebylo 

možné prostory ke sjednanému účelu využívat. Z tohoto důvodu se dostala společnost Leather 

Box do prodlení a neplatila. 

 Co je důležité říct – jak jsme to přednášeli na radě dne 8. 12., společnost Leather Box 

opakovaně kontaktovala příslušné úředníky s dotazem, jak má postupovat, jak má požádat. 

Žádali o splátkový kalendář, o odpuštění části dluhu, zejména žádali o nějakou diskusi o 

nastalé situaci. Ani jednou jim nebylo reagováno, pouze byly potom činěny právní kroky. 

 Na tyto vstřícné komunikační výzvy nebylo reagováno ani jednou a až 8. 12. jsme 

poprvé na jednání rady obdrželi od jedné úřednice sdělení, jaké byly podmínky pro případné 

prominutí dluhu apod. Do prosince 2021 nikdy nebylo na tyto dotazy společnosti Leather Box 

reagováno. Máme za to, že k tomu je nutné přihlédnout.  

 Společnost Leather Box je českou společností založenou podle českého práva, 

zaměstnává české občany, živí české rodiny. 95 % zboží, které prodává, pochází za českých 

firem. Podporuje tedy i českou ekonomiku. I s ohledem na dlouhodobost nájmu máme za to, 

že tady je nutné přihlédnout k tomu, jakým způsobem do covidové doby bylo postupováno, 

jak bylo placeno a že jsou tady důvody zvláštního zřetele hodné, pro které je na místě vyhovět 

žádosti a návrhu společnosti Leather Box. 

 Navíc víme, že všem nájemcům bylo nějakým způsobem vyhověno, ať byla část dluhu 

odpuštěna, nebo byly schváleny splátkové kalendáře. Jestliže by v tomto případě vyhověno 

nebylo, nebyl by pro to důvod a mohlo by se jednat až o diskriminaci. 

 Znovu bychom rádi přednesli žádost společnosti Leather Box, jak byla opakovaně v 

písemných žádostech i na jednání 8. 12. přednesena a jak je zaznamenána v zápise z jednání 

rady, že společnost Leather Box žádá o schválení splátkového kalendáře v částkách  

100 tis. Kč s tím, že by byl nájem snížen na 50 %, a to tak, aby splátky byly rozloženy 

nejméně na šest měsíců - samozřejmě, čím delší, tím lepší, případně aby došlo k prominutí 

části dluhu.  

 V této fázi je současně nutné říct, že společnost Leather Box, kdy intenzívně jedná s 

příslušnými úředníky o tom, aby nájemní vztah dále pokračoval, zaplatila na dluhu již  

780000 Kč. Tím je také prokazována snaha společnosti Leather Box nějakým způsobem dluh 

co nejdříve uhradit, resp. narovnat vztahy tak, aby nájemní vztah mohl pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, buďte k dispozici pro případné dotazy. Do rozpravy se hlásí pan radní 

Votoček jako předkladatel. Máte slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Paní doktorko, kdybyste nechala mluvit jednatele, bylo by to lepší. Jestli jste nám 

přišla vyhrožovat za to, že váš jednatel má dluh 3 1/4 mil. Kč a že za to můžeme my, tak mu 

nepomáháte.  
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Jsou zde určité mechanismy. Jestliže žádá o splátkový kalendář na 38 měsíců, je nutné, aby ze 

zákona splátkový kalendář projednalo zastupitelstvo. To, co se dělo na radě, je sice hezké, ale 

snažíme se panu jednateli vyhovět, ale ne že na nás budete dělat bu-bu-bu, že za všechno 

můžeme my. Snažíme se udržet tento nebytový prostor pro společnost Leathar Box, ale dluh 

je tak velký, že to vyžaduje souhlas s uzavřením splátkového kalendáře zastupitelstvem. Jestli 

jste se rozhodla, že za to můžeme všichni my, odkáži vás na to, ať si své peníze vymáháte od 

vlády, která vydala vládní nařízení, které ukončilo pohyb cizinců v České republice po určitou 

dobu.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že to, že se tady projednává usnesení v pozitivní podobě, je tady vidět snaha 

pomoci v této záležitosti a že je zapotřebí nejdříve narovnat tu velkou částku. Toto je v 

kompetenci zastupitelstva. Dále se to může posunout na půdu rady a případně se bavit o 

úlevách, které dostali jiní podnikatelé, kteří nebyli v nevyřešených finančních záležitostech.  

 Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Připojím se k tomu, co říkal pan předkladatel. Nemyslím si, že kdybychom to 

neschválili, že se jedná o diskriminaci.  

 Chci se zeptat předkladatele, zda se jedná o splátkový kalendář formou notářského 

zápisu s možností vykonatelnosti v případě, že nebude probíhat plnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda bude reagovat.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Samozřejmě, je to formou notářského zápisu. Předběžná dohoda je taková, že 

společnost Leather Box bude splácet 100 tisíc měsíčně formou splátkového kalendáře a 

dalších 102 tisíc a nějaké drobné jako měsíční nájemné.  

 

P.  H e j m a : 

 Těch 100 tisíc je zhruba, protože výše je 113289,61 Kč. 

 Další přihlášený je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jestli tomu dobře rozumím, zabýváme se teď pouze tím, jestli odsouhlasíme uzavření 

splátkového kalendáře na 37 měsíců. Tím se teď zabývá zastupitelstvo. Tento návrh 

podpořím. 

 Z výstupu jsem pochopil, že vám jde i o jinou záležitost a čtu to i v důvodové zprávě – 

jak dál s vámi. Jestli tomu správně rozumím, v současné době je prodloužena výpověď 

nájemní smlouvy do konce února 2022 a jde o to, co bude po 1. březnu. Nejen co bude, ale za 

kolik bude. Touto záležitostí se bude muset zabývat rada, to nepatří sem na zastupitelstvo.  

 Pro mne jste řekli důležitou informaci, že jste zaplatili 780 tis. Kč z původní dlužné 

částky, což je cca 3620 tis. Můžeme se asi od odboru dozvědět, jaká je v současné době 

aktuální dlužná částka, kdy uvidíme, jestli jste skutečně snížili částku, kterou máme v 

materiálu. 

 Určitě podpořím návrh na uzavření splátkového kalendáře.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana Mgr. Vaňka jako vedoucího oddělení technické a majetkové 

správy.  

 

P.  V a n ě k : 

 Ke včerejšku byl dluh společnosti Leather Box 3527793 Kč.  

 

P.  H e j m a : 

 O sto tisíc méně než je v tisku.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Připadá mi zvláštní, že nejprve se dá výpověď, a potom se vyjednává. Je to jako v 

hospodě U Rotundy, napřed se dá výpověď. 

 Předmětem tohoto tisku je pouze splátkový kalendář a bylo by vhodné, aby byla 

nějaká jednotná dohoda. Jestli to chápu správně, dohoda zní, že nájemce nadále bude platit 

pouze polovinu nájemného. Takto to hodláte udělat. Nejsem schopen posoudit, jestli tímto 

způsobem získá městská část maximum financí, možná ano, ale bylo by dobré dohodu zastínit 

nějakým způsobem, jak dlouho má snížené nájemné platit atd. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk bude reagovat. 

 

P.  V a n ě k : 

 Harmonogram předpokládaných schvalování je uveden v důvodové zprávě. Počítá se s 

tím, že přistoupíme na návrh nájemce. Rada by schválila návrh na snížení nájemného na 50 % 

a zároveň by nájemce platil 100 tisíc na splátkový kalendář. Jestli to rada přijme nebo ne, to je 

otázka, na kterou nedokáži odpovědět. Upozorňuji ale, že komise obecního majetku k tomu 

přijala usnesení, které ve výsledku znělo, abychom trvali na výpovědi. Názory nejsou 

jednoznačné.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude to předmětem nějakého jednání. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jestli správně sleduji diskusi, není jasné, jak dlouho bude snížené nájemné. Zároveň 

bude vypsán neadresný záměr podle doporučení KOMA na pět plus pět let? Snížené nájemné 

bude do té doby, dokud nebude vysoutěžen nový záměr? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Paní magistro, toto všechno je otázkou dalšího jednání. První předpoklad k zahájení 

jednání o konkrétních záležitostech je to, aby zastupitelstvo schválilo splátkový kalendář na 

37 měsíců, čili na tři roky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 
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P.  H e r e s : 

 Dovolím si opravit pana Vaňka. Další usnesení KOMA bylo doporučit radě revokovat 

usnesení o výpovědi za podmínky úhrady dlužné částky formou notářského zápisu a 

splátkového kalendáře s doložkou přímé vykonatelnosti nebo jednorázovou úhradou dluhu.  

 To bylo další usnesení KOMA k tomu, na základě čehož se prodloužila výpověď a 

dává se šance současnému nájemci narovnat vztahy s MČ Praha 1. To je jedna věc.  

 Druhá věc. Jestliže již došlo ze strany současného nájemce k nějaké větší splátce v 

závislosti na výši dluhu, doporučoval bych upravit usnesení v bodu č. 2) schvaluje na aktuální 

výši dluhu, aby se tam neuváděla přesná částka, jestliže v současné době není aktuální.  

 

P.  H e j m a : 

 Usnesení komise majetku máme na konci důvodové zprávy. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem Prahy 1. Je nám něco předkládáno, schválit 

splátkový kalendář. Co bude potom s nájemcem? To nějak na radě vyřešíme. Je to zvláštní. 

Jestliže je už něco vyjednáno, bylo by záhodno, aby to buď schválilo zastupitelstvo jako 

nejvyšší orgán, nebo aby bylo řečeno: zastupitelstvo, máš tady formálně nějakou úlohu 

schválení, ale je to součást nějakého celku, který vypadá tak a tak. Říci ale, že se dala 

výpověď, pak se začalo jednat a řeklo se, že součástí vyjednávání bude možná splátkový 

kalendář, dá se to zastupitelstvu a potom budeme přemýšlet, co uděláme. Je to kocourkov. 

 

P.  H e j m a : 

 O kocourkově bych raději nemluvil. Pojďme zpátky do rozpravy. Slovo má pan dr. 

Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane magistře, existuje zákon o hl. m. Praze, který určuje, které věci jsou v 

kompetenci zastupitelstva a které jsou v kompetenci rady. V žádném případě není nutné, aby 

zastupitelstvo schvalovalo, co bude, až bude, jestli to bude. Na kladný vrub jednatele udávám 

to, že opakovaně poslal peníze na snížení částky dluhu, aniž by čekal na uzavření splátkového 

kalendáře.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Připadá mi rozumné do usnesení doplnit další bod podle usnesení KOMA, že 

zastupitelstvo ukládá radě městské části vypsat neadresný záměr na pronájem nebytového 

prostoru za minimální nájem 200 tisíc Kč za měsíc na dobu pět plus pět let. 

 Je to v pravomoci rady, ale zastupitelstvo je nadřízeným orgánem rady. Bude to i v 

souladu s KOMA a nemusíme mít obavu, co se s tím prostorem stane potom. 

 Pro splátkový kalendář jsem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby to bylo předáno do rukou předsedy Návrhové komise.  

 Ptám se pana radního Votočka, zda se s tím ztotožňuje? 
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P.  V o t o č e k : 

 Nesouhlasím s tím, protože zákon o hl. m. Praze určuje, co je v pravomoci 

zastupitelstva a co je v pravomoci rady. Jestliže zastupitelstvo dospěje k názoru, že si tuto 

pravomoc vyhradí, tak ano, ale dosud se řídíme tím, co nám ukládá zákon. 

 Ještě doplním, že souhlasím s návrhem pana Herese, aby tam byla uvedena aktuální 

částka a nikoli pevná cifra. 

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru to bude upraveno.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rozumím předkladu Amálky Počarovské. Myslím si, že v momentu, kdyby toto bylo 

schváleno, tak tím jsme skončili. 

 Prosím ještě před hlasováním, aby měli možnost hosté promluvit. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji na poučování Jana Votočka ohledně zákona. Znám zákon, ale tvrdím, že 

politicky a systémově je zvláštní, pokud se předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí nějaká věc, 

která je součástí nějaké širší dohody. Širší dohoda je ještě nehotová a zastupitelům se řekne: 

vy se nestarejte, my to potom nějak vyřešíme, od vás potřebujeme jen tento souhlas a dál to 

uděláme sami.  

 Toto je nepochybně v souladu s právem, ale je to zvláštní a nesystémové.  

 Představte si, že bude schválen splátkový kalendář a následně výpověď doběhne. Dává 

to smysl? Možná ano, ale musíme si to říct. Pokud by to smysl nedávalo, nemá smysl, 

abychom splátkový kalendář schvalovali.  

 Ještě k poučování. To, co navrhla kol. Počarovská podle mého názoru není vyhrazení 

pravomoci zastupitelstva, aby rozhodlo o záměru, ale uložení povinnosti radě, aby něco 

udělala. Zastupitelstvo uloží radě povinnost, aby v rámci svých kompetencí něco udělala. Je 

to naprosto v pořádku. Nevytvářejme dojem, že je to něco proti zákonu.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím Návrhový výbor, aby nás seznámil s došlými protinávrhy či 

pozměňovacími návrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Musím to ještě dotvářet. Ukládá radě městské části vypsat neadresný záměr na 

pronájem předmětného nebytového prostoru za minimální nájemné 200 tis. Kč/měsíc na dobu 

pět plus pět let. 

 Zaregistroval jsem neztotožnění se s návrhem na hlasování per partes. 

 Termín konec února. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Prezenčně: pro 5, proti 0, zdrželo se 9. 

Distančně: pro paní zastupitelka Nazarská, 5 distančně hlasujících se zdrželo. Celkový 

výsledek: pro 6, proti 0, zdrželo se 14, nehlasovali 4. Tento návrh nebyl schválen.  



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 37 
 

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu usnesení o aktuální výši dlužné částky. Jinak je 

nezměněna podoba původního usnesení. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdržel se 1. Distančně: 

zdržel se pan zastupitel Vích a Kotas, 4 distančně hlasující pro. Celkový výsledek: pro 20, 

proti 0, zdrželi se 4 (oprava 3), nehlasoval 1. Návrh byl přijat, usnesení je schváleno. 

 Nyní vracím zpátky k projednání bod  

16, tisk 78 

prominutí sporného dluhu paní Boženě Harmáčkové  

 Uděluji slovo panu zastupiteli Scholzovi.  

 

P.  S c h o l z : 

 Myslím, že obecně by bylo dobré, aby si pan Čižinský, nebo kdokoli jiný, vytvořil k 

tomu materiál, který by s ním projednal důkladněji, aby se nestalo to, co se nám tady stalo na 

začátku tohoto bodu. 

 Jestli jsem správně pochopil, vznikl tam šum s novou dohodou, kterou měl předkládat 

pan Čižinský, ale to se nakonec nestalo. 

 Chtěl bych se zeptat Úřadu, jak je to s pohledávkami vůči paní Harmáčkové, které 

vznikly po podpisu dohody o narovnání? Je to hrazeno, nebo není hrazeno a jaká je aktuální 

výše pohledávek vůči paní Harmáčkové?  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rozumím dotazu kolegy Scholze, není to ale předmětem tohoto tisku. Chtěl bych 

položit tři dotazy. Na první odpověděl pan dr. Dětský, jestli soud měl k dispozici dohodu o 

narovnání a dohodu o rozvázání pracovního poměru. Myslím, že to bylo z června 2019. Pan 

doktor odpověděl, že neměl, že to paní Harmáčková logicky měla dodat. Mohli jsme to dodat 

i my, nedodal to nikdo. Předpokládám, že v dohodě není uvedeno, kdo by co měl dělat.  

 Je součástí dohody tato záležitost, o které teď diskutujeme?  

 Další otázka na Úřad. Pokud bych hlasoval a podpořil navržené usnesení, chrání mě 

tato dohoda na podílu té částky, která by byla odpuštěna? To je pro mne ta nejdůležitější 

otázka.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka, který se hlásí a chce reagovat. 

 Potom s technickou poznámkou pan zastupitel Heres. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dohoda toto řešila, bylo jasné, kdo má co udělat. Městská část tam měla dva body, 

které udělala. Třetí by bylo stažení žaloby na městskou část, což se nestalo. Soud o ní rozhodl, 

ač nebylo naší povinností tuto dohodu předat. Povinností bylo splnit třetí bod. Je to irelevantní 

v tom, jestli odpustíte, nebo neodpustíte. Aby se nepřenášela odpovědnost na někoho jiného, 

odpovědnost byla zřejmá, v dohodě jednoznačně napsaná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese s technickou poznámkou. 
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P.  H e r e s : 

 Na Praze 2 měli teď problém s tím, že paní si účtovala za boiler, který byl v městské 

části Praha 2 a tvořil velkou částku dluhu, který tam vznikl. Na druhou stranu chápu, že toto 

je zcela jiný problém. Tady vzniká mnoho dalších otázek. Dovolím si v tomto případě hodit 

záchranné lano panu Čižinskému a navrhuji procedurální hlasování o přerušení tohoto bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme o tom hlasovat. Technickou poznámku má ještě pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Bylo by možné od Úřadu odpovědět o výši dluhu? Eviduje to někdo? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Aktuální hodnotu nevím, nepočítal jsem s tím. Pan dr. Votoček zajistil splátkový 

kalendář na tu částku, která se týkala nového nájemného, aktuální hodnotu nevím.  

 

P.  H e j m a : 

 To se bude muset ještě vysvětlit. Pan zastupitel Čižinský s technickou. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlásil jsem se jako předkladatel, není to technická.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale musím dát neprodleně hlasovat o procedurálním návrhu. Nejprve si 

zahlasujeme a potom budete mít možnost dokončit svoji řeč.  

 Prosím hlasovat o návrhu na přerušení projednávání. Prezenčně: pro 11, proti 2, 

zdrželi se 3. Distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan radní Grabein Procházka, 

proti pan zastupitel Brož, Kotas, paní zastupitelka Nazarská, zdržel se pan zastupitel Vích. 

Celkový výsledek: pro 13, proti 5, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.  

 Projednávání tohoto tisku je přerušeno. Myslím si, že je to ku prospěchu věci. 

Máme i sociální komisi, která by se tím měla zabývat, protože se jedná o zajištění formou 

sociálního bytu. Myslím, že tisk můžeme dopracovat a dobrat se k nějakému závěru, který 

paní Harmáčkové s konečnou platností pomůže. 

 Prosím ještě o dokončení slova pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to zcela zbytečné přerušení, na tisku se nic změnit nemůže. Není to otázka sociální, 

ale otázka právní. 

 K panu Kováříkovi k dohodě. Dohoda hovořila o tom, kdo má povinnost smlouvu 

předložit soudu. Paní Harmáčková měla jednu povinnost ve smlouvě, která zněla: zavazuje se 

ukončit příslušné soudní řízení. Této povinnosti dostála tím, že neuhradila soudní poplatek. 

Tím soudní řízení bylo ukončeno.  

 Byla to paní Harmáčková a její advokát, kdo se mohli odvolat proti usnesení o 

přeřazení nákladů řízení, byla to i městská část, která se možná mohla odvolat proti tomu, 

když jí soud přiznal náklady, protože ona se jich vzdala, nebo měla možnost je neuplatnit. 

Ona se rozhodla je uplatňovat.  
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 Skončím s tím, že by mě zajímalo, jestli to je nebo není vymáháno. Domnívám se, že 

pokud to vymáháno je, paní Harmáčková by měla slušnou šanci, aby v exekučním řízení 

zvítězila. Ať to tak je nebo není, je to jedno, je naprosto nemravné, že tento dluh tady pořád je 

a že se vleklé spory neustále prodlužují. Evidentně je zájem konflikt vést dál, což mě mrzí. 

Obávám se, že toto přerušení k nějakému vyřešení nepovede.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím vrátit se k projednávání bodu číslo 

1, tisk 2501 

rozpočet MČ Praha 1 na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 

2023 – 2027 

 Prosím o zobrazení přihlášených do rozpravy. Na řadě je pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Aby v tom nebyl zmatek, vždycky se přihlásím k jednomu bodu. 

 Chtěl jsem se zeptat. V dopravě je investice na zpřístupnění náplavky Vltavy z úrovně 

Štefánikova mostu. Je to projekt, na kterém jsme se v dopravní komisi opakovaně shodli, že je 

potřebný. Přečtu usnesení, které jsme přijali na komisi dopravy. 

 Komise dopravy souhlasí se záměrem zpřístupnění náplavky ze Štefánikova mostu a 

doporučuje radě projednat financování projektu s Magistrátem.  

 Nerozumím tomu, jak se stalo, že to platíme my? Most a náplavka nám nepatří, 

projekt vítám, ale proč bychom měli být nositelem této investice? Jde o 8 mil. Je to 

celopražsky prospěšná věc, je to celopražsky významný most i projekt, tak proč to platíme 

my? Rád bych věděl, zda probíhala nějaká jednání, zda je o tom zápis a s kým byla jednání 

vedena? Nenavrhuji částku dát na nulu, protože si myslím, že projekt prospěšný je, jen bych 

byl radši, kdyby ho platil někdo jiný než městská část. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím radního Bureše, který bude reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Naprosto souzníme, víme, že je to potřeba, že to prostor otevře, hlavně z důvodu 

bezpečnosti je to nepostradatelná věc. To všichni víme. Vítá to IPR, vítá to město. Kdyby to 

chtěli zaplatit, tak už to zaplatili. 

 V různých jednáních o účelových dotacích se i toto objevovalo. Nenechme propadnout 

stavební povolení. Pokud by se hl. město uvolilo nám dát účelovou dotaci, o čemž pochybuji, 

může se to promítnout do nevyčerpání částky. Nenechat propadnout stavební povolení a tím 

souhlas památkářů považuji za nutné. Jsem rád, že tam tato částka je a umožní stavbu zahájit. 

Ceny materiálu stále porostou, tak aby se nám to neprodražilo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o slovo pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych jen upozornit, že to není první ani jediná zakázka, kdy investujeme do 

městského prostoru a posléze mu ho předáváme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku Špačkovou. 

 Ještě bude hovořit pan Ing. Kovářík. 
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P.  K o v á ř í k : 

 K dotazu, zda s městem bylo jednáno, kdo to bude platit. Bylo s městem jednáno, 

vybralo ale k proplacení městským částem pouze projekty na cyklostezky a na dvě lávky na 

Praze 11, celkem za 180 mil. Budou placeny z dividend, což je úplně atypická situace, kdy 

město spotřebuje dividendy na rozdání. Projekty na ostatní žádosti panu náměstkovi 

předloženy nebyly.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostko, máte slovo. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dostávám se k odpovědi panu Bodečkovi, který se podivoval nad výší pro Školu v 

přírodě a jídelnu v Janovu 

 Návrh rozpočtu byl projednán v komisi pro výchovu a vzdělání 5. 10. 2021 a byl 

schválen. Vždy když se jedná o Janovu, pan zastupitel to srovnává se Školou v přírodě v 

Česticích. Ta má ovšem jen jednu budovu, areál je menší, kdežto areál v Janovu je mnohem 

větší, má dvě budovy a přitom rozpočet má menší než Čestice.  

 Připomínám, že nynější pan ředitel je až do konce února ve zkušební době a stále 

probíhá audit, který nařídil pan starosta.  

 Jelikož bude projednáván bod pana Bodečka o Janovu, paní vedoucí odboru školství 

bude odpovídat na další otázky zastupitelů u tohoto bodu.  

 Chtěla bych ještě odpovědět panu Víchovi. Dotazoval se, jak je to s opravou školy ve 

Vojtěšské. Tato oprava je velmi potřebná. Nejde jen o střechu, protože bylo zjištěno, že se 

musí vyměnit a opravit všechna okna. Jsem tomu velmi ráda. Za situace, kdy se zdražily 

energie, budeme mít jistotu, že rozpočet pro budovu ve Vojtěšské se tímto sníží.  

 Co se týká Řásnovky, tady bych četla asi dlouho, co všechno tam bude. Pozvala bych 

pana Vícha i paní Počarovskou, která se také divila, i kdokoli bude mít zájem, aby se šli 

podívat, každé úterý v 10 hodin je kontrolní den v Řásnovce a u Vojtěšské je kontrolní den ve 

čtvrtek v 9 hodin.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vyjádřím se k několika věcem v rozpočtu. Dráždí mě, že stále spolupracujeme s těmi 

podvodníky z Janova. Paní radní, nesete za to odpovědnost, stále je hájíte. S prohřešky se nic 

neudělalo. Je to děs a bída a ve vaší koalici s tím můžete udělat, co budete chtít, ale neděláte 

to. Je to hrozné, je to věc ostudná. Měli byste s tím něco dělat. Slibovali jste tady už 

mnohokrát, že s tím něco uděláte, zvolili jste jen jiného člena rodiny, který to řídí. Myslíte si, 

že jsme úplně blbí? Tento výkřik si nemohu odpustit, protože vím, že se na to zase vykašlete. 

Když s tím nemohu nic udělat, musím to tady aspoň říct.  

 Vrátím se k rozpočtu. Myslím si, že se tam rozmohl jeden nešvar, a to převádění 

prostředků z minulého roku. Nepřevádíme jen věci, kde se to dá pochopit, např. rozdělané 

investiční akce, které se překlopí do dalšího roku, ale převádíme kdejakou položku. Zda se 

mi, že když nám zbudou nějaké chlebíčky, tak je převedeme do dalšího roku. Vidím tam 

převedení nějakých administrativních nákladů na investice. Všichni víme, že převádění v 

rozpočtech je virtuální věc, která neexistuje. Znovu alokujeme prostředky na něco, co se loni 

nevyčerpalo. Když se to nevyčerpalo, není třeba alokovat tolik prostředků. Každý by měl svůj 

„převod“ odůvodnit. Když si otevřu tabulku převodu, vidím, že některé jsou jasné, tam 

odůvodnění nepotřebuji, ale některé převody jsou diskutabilní.  
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 Převody nám nakynuly na několik stránek. Např. by mě zajímalo, proč převádíme 

programové vybavení v oblasti IT, v ORJ 0751. Můžeme si narozpočtovat více nebo méně, 

ale připadá mi zvláštní trvat na převádění takovýchto „drobáků“, které zbyly v nějaké 

položce. Svědčí to spíše o tom, že dotyčný nebyl schopen prostředky vyčerpat a podle toho by 

se o tom mělo rozhodnout.  

 Podobně jsou převody v oblasti kulturních akcí, čestného občanství, v oblasti nákupu 

služeb na realizaci investic. To mi přijde nejlepší. Investice se nestihly zrealizovat, a dokonce 

se nestihl zrealizovat ani nákup služeb na realizaci investic. Připadá mi to úžasné.  

 Nákup služeb souvisejících s dotacemi. Nezaznělo to tady ani jednou, ani v případě 

investic, ani v případě dotací, co očekáváte příští rok, že bude tak navýšená položka, že 

nestačí rozpočtovat běžnou částku a potřebujeme ji navyšovat o částky kolem milionu korun. 

Nedozvěděli jsme se to.  

 Podobně je to v oblasti nákupu materiálu, v ORJ 0903 převádíme 400 tisíc. Proč? Jsou 

to úplně nesmyslné převody. Podle mne to šíleně zhoršuje kulturu rozpočtování na městské 

části. Je pochopitelné, když se převádí třeba pergola Vojanovy sady, protože ještě nebyla 

hotová a musí se zaplatit, nebo opravy v parku, opěrná zeď Kampa – to jsou dlouhodobé akce, 

kde je potřeba převádět rozpočtované prostředky. Vyhněme se ale tomu, že budeme převádět 

nespotřebované chlebíčky do dalšího roku. To je úplně mimo, co by tady být nemělo.  

 Chtěl jsem se zeptat na některé jednotlivé převody, v jakém je to stavu. Trochu mě 

předběhl pan kolega Vích, který o investičních věcech mluvil. Zcela s ním souhlasím v tom, 

že informování o investicích velmi vázne. Naštěstí máme pana radního Bureše, který nám 

vždy na požádání informace vysype, ale i on se může splést. Byl bych rád, kdyby se investice 

komunikovaly transparentně. Např. na webu by každá investice mohla mít svou tabulku, 

abychom viděli, jaký je plán, jak se čerpá, kdy vzniklo zpoždění apod. Nemuselo by to být 

veřejné, ale myslím, že by to uvítali samotní radní. Vím, že odbor investic je trochu 

nedobytná pevnost. Dnes na projednávání rozpočtu se ani nikdo neobtěžoval přijít, což mi 

připadá zvláštní, když investice zabírají obrovskou část rozpočtu. Proč to má vědět jen pan 

Bureš, pan vedoucí odboru investic a možná pan starosta? Investice jsou z veřejných peněz, 

které spravujeme všichni. V této oblasti máte ještě co zlepšovat. 

 Zeptám se na hasičskou stanici pro jednotku. Využiji příležitosti k tomu, abyste mi 

řekli, jaký je stav. Myslím, že se rozhoduje o dvou místech. Přál bych si krátké zhodnocení. 

 Dále bych se zeptal, jaká je situace pro plovoucí molo pro jednotku. Je to věc, která se 

převádí asi čtvrtým rokem. Myslel jsem, že by to už mohlo skončit, když se kupuje jen molo. 

Možná mi to vysvětlíte lépe.  

 Dále by mě zajímaly záležitosti ohledne rekonstrukce bytů a nebytů, celkem 6 mil.  

O co se jedná? Proč musíme převádět peníze do dalšího roku?  

 Otázku na Staroměstskou besedu už jsem kladl minule v interpelacích, nedostal jsem 

žádnou odpověď. Pane starosto, v interpelacích máte více dluhů. Řekněte mi, za co se utrácelo 

ve Staroměstské besedě, co to beseda je, co projekt vůbec znamená? Představím si, že někde 

budeme besedovat. Zajímalo by mě, co to je, jakého domu se to týká, co se s tím domem 

stane, co se stane s byty v domě, jestli lidé budou vystěhovaní nebo jaká je situace.  

 Dále se chci zeptat na dopravní a bezpečnostní opatření, kde převádíme neuvěřitelných 

téměř 16 mil. Pane radní Bureši, zajímalo by mě, jestli stále hrneme před sebou  

naalokovanou velkou částku, ze které se nedá ukusovat. Prosím, dejte mi trochu souvislost a 

kontext do této akce. 

 Zmínil bych podzemní garáže na Dvořákově nábřeží. Zbývá tam 400 tisíc, které ženete 

před sebou jako balón. Předpokládám, že za 400 tisíc se nic v příštím roce realizovat v této 

věci nebude. Možná mě zase opravíte a informaci upřesníte.  
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 Byl bych velmi rád, kdyby skončila ta neslavná investiční akce Anenský trojúhelník, 

kde se už rok nic neděje. Myslím, že to stálo skoro 1,5 mil. a kolik milionů to bude ještě stát? 

Ve výsledku se jedná o malý prostor, který by se vešel tady doprostřed mezi nás, jak tady 

sedíme. Připadá mi neuvěřitelné, kolik milionů se dokáže promrhat na tak malém prostoru. 

 Pane starosto, v červnu jsem vám dal petici, se kterou jste měl něco dělat. Petice měla 

být předložena zastupitelstvu. Věc se mezitím už posunula dál, ale petice jako taková měla 

být projednána, ale nestalo se tak. Nevím, co jste s ní udělal, jestli jste ji hodil do koše nebo 

někam založil. Bylo to 6 tisíc podpisů. Zajímalo by mě to. 

 Zmíním ještě jednu věc, která je technického rázu, ale zaznít by tady měla. Je ke 

kolegům zastupitelům. Neschvalujeme tady to, co promítl kolega Vích, to je jen důvodová 

zpráva, schvalujeme jinou tabulku, kterou najdete dále v tisku. Jmenuje se příloha 1, což je 

dost matoucí. Ta velká tabulka, co promítal kolega Vích, se také jmenuje příloha 1, ale příloha 

1 důvodové zprávy. Dal bych všem na vědomí, že všechno to, o čem jsme se tady bavili, ve 

skutečnosti jsme závazně neschvalovali. Je tam určitá pružnost, která se může v rámci Úřadu 

uplatnit a položky různě přesouvat. Také radu pověřujeme možností přesouvat do výše 10 mil. 

To je běžná věc, zmiňuji to pro pořádek. 

 Rozpočet je celkově plýtvavý. Když se podíváme na plánované převody z 

nerozdělených výsledků let minulých, dostáváme se už na 130 mil. Na podzim to bylo 

pouhých 120 mil., takže zase 10 mil. nám přibylo. Asi se musí více dát na opravy 

soukromníkům, takové oblíbené podplácení voličů v gesci pana dr. Votočka. Bereme z 

rezervy a nepřipadá mi odpovědné brát z rezervy na to, že není jasné, proč musíme brát z 

rezervy. Jen proto, aby se utrácelo jako dřív, to je nedostatečný argument. Měli bychom se 

trochu chytit za nos, když nám tady trochu vysychá ekonomická činnost, tak ubrat třeba i na 

uplácení voličům, pane doktore. To by bylo opravdu dobré.  

 Zmíním, že v předchozích letech bylo také rozpočtováno převádět 93 mil. v r. 2020 a v 

minulém roce 76 mil. Podle pana inženýra se ve výsledku převádí jen velmi málo, takže bych 

to neoznačoval za projídání rezerv. Jestli budeme v tomto trendu pokračovat, velmi snadno se 

to může vymknout tímto směrem. Prosím o nějakou rozpočtovou odpovědnost.  

 Doufám, že jste si otázky poznamenali, případně se ještě ozvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby reagoval. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 O změně struktury jsem hovořil. Držíme se stávající metodiky, proto tabulky jsou tak, 

jak jsou. Máme přílohy důvodové zprávy. V příloze číslo 1 je to, co promítal pan kolega Vích. 

Neumím číslovat přílohu číslo jedna jinak, jedno je příloha usnesení a jedno je příloha 

důvodové zprávy. Každý jsme tady gramotní natolik, že rozlišíme, co je příloha usnesení a co 

je příloha důvodové zprávy. Schválně jsem to říkal na začátku. S přerušením materiálu 

zapadlo to, co jsem říkal na začátku, kdy jsem upozorňoval všechny zastupitele, že to mají v 

materiálu ve dvou, v jednom je to v nové struktuře, v jednom to je ve struktuře, na kterou jste 

zvyklí. To jen ke strukturální záležitosti.  

 K převodům. Ač se to nezdá, jsou hodně velké, ale jsou menší, než byly v loňském 

roce. Je to dáno tím, že se v loňském roce dařilo v investicích toho více udělat. Zmíním se k 

těm, které nejdou za panem kolegou Burešem nebo za panem starostou z hlediska obsahu – 

zmíním se o tom, proč převádíme v oblasti IT. Je to jednoduché. I v IT se musí soutěžit. 

Pokud to do konce roku nevysoutěžím, převede se to do nového roku. Není to o tom, že 

bychom si někde střádali peníze, ale došlo k tomu, že jsem v dané oblasti neměl vysoutěženo. 

V tomto směru si myslím, že je naprosto seriozní přístup částku převést. Nevidím tam nic 

špatného. Na setkání jsem na to odpovídal.  
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 Pokud se týká převodu na rekonstrukce nebytových prostor, je to převod finančních 

prostředků na to, že nám končí více nájemců, kde musíme řešit technická zhodnocení. Pokud 

chceme dělat větší opravu, musíme mít investiční prostředky. Tyto investiční prostředky na 

rekonstrukci slouží k doplacení oprav ekonomické činnosti. Pokud chcete v ekonomické 

činnosti více opravit, musíte mít více peněz na to, abych mohl doložit to, co se stane investicí. 

Ne všechno při opravě může být investice a musím to zaplatit z této položky.  

 Proč se tato částka převádí? Kdybych ji neměl k dispozici, nemohu to udělat. Není to 

tak, že bych ji letos nevyčerpal, peníze jsem tam dodal v průběhu roku, abychom byli 

připraveni na to, co budeme opravovat. Není to tím, že bychom někde zbytečně utráceli, ale je 

to proto, že si dopředu rozpočtově zajišťujeme krytí toho, co při opravách budeme muset 

dělat. Má to svoji logiku a funguje to.  

 Nákup materiálu není anonymní, je to nákup materiálu, který souvisí s akcí modrých 

tabulek. Loni se to nepodařilo dodělat, proto se tato částka převádí. Není to tak, že bychom 

převáděli nějaký anonymní materiál, je to konkrétní materiál, který s touto akcí souvisí. 

Nemám to rozděleno na nákup materiálu pro toto a pro toto. 

 Opravy a udržování – klasicky je to páter-noster. Na Úřadu je to problém, je to 

historický, velmi cenný stroj. Pracuje se na tom. Nestihlo se to v loňském roce, je to otázka 

covidu, pracovníků, kteří to umí, není nekonečné množství.  

 Podobný důvod se týká převádění peněz u čestného občanství a kulturních akcí. Víte 

dobře, jak na tom byly kulturní akce v loňském roce. Pořádání řady akcí se z loňského roku 

přesunulo na letošní rok a tím se přesouvají i peníze. V loňském roce se nepodařilo předat 

Ceny Prahy 1 a vyplatit částky, převádí se i tato částka. 

 To jsou věci, které jdou za mnou. Neříkal jsem věci týkající se hasičské zbrojnice, 

abych to neubíral panu starostovi, a neříkal jsem ani dopravní věci, abych to neubíral panu 

radnímu Burešovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše.  

 

P.  B u r e š : 

 Vezmu to odzadu, jak jsem si to psal.  

 Garáže. Částka je tam jasně, aby se dokončilo jednání s TSK a s IPR, které chce na 

tom něco dělat. Víte, že došlo za pár milionů k záplatování vozovky, ale bez rekonstrukce se 

bude dále propadat. Jde o dotažení stavebního řízení. Stále říkám, že toto je místo, které si 

garáže přímo zaslouží, aby tam pro Nemocnici Na Františku garáže fungovaly.  

 Pokud se týká dopravně bezpečnostních opatření, dochází k postupné realizaci. I zde 

se projevuje covid různými zdrženími. Víte např., že Lodecká, která tam byla doplněna, je 

hotova, nyní se čeká na zapojení do městského systému tak, aby mohli místní projíždět na 

nastavenou značku. Znamená to splnění našeho slibu. 

 Kompletně pod rozhodnutím je Jilská, Karolíny Světlé a Konviktská. Bez omezování 

toto nejde, protože jinak by tudy všichni jezdili. 

 Kompletně povolená – tzv. v mašličkách – je na zahájení stavby Mostecká, 

Velkopřevorské náměstí a Sněmovní. Tam bychom měli mít během 14 dnů jednání s 

Parlamentem. 

 Čekáme na dokončení jiné stavební akce U Lužického semináře, kde dojde k 

rozkopání vozovky, protože se tudy táhne plyn nebo kanalizace. Nevím, který z toho to je. Jde 

o to, až dokončí tuto stavbu, aby se mohlo plynule navázat. 

 O besedě na Havelském náměstí jsme tady mluvili. Pokračuje se, něco bylo hotovo. 
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 Hovořil jste o programovém vybavení. Říkal jste to v kapitole bezpečnost, ne v 

kapitole informatika. Je logické, máte-li něco vysoutěžené a není to doplacené a je to přes rok, 

tak to zrušíte a  zahodíte? Ne, zbytek peněz si musíte převést. Jsem naopak strašně rád za 

letošní převody, protože jsou srozumitelné. Je jasné, že jsou v řádcích a nejsou tak velké jako 

mnohdy, ale odpovídají tomu. 

 K molu. Bylo vysoutěženo, ale firma, která je jediná schopná to postavit, měla asi 

třikrát celou firmu v covidu. Převod je tam jasný. Jestli se nepletu, je tam i dotace ČEZu. Je to 

dar.  

 Stanice. Určitě jste četli materiály rady. Bylo o něčem rozhodnuto, jsou tam jasné 

termíny a víte, kdy budete očekávat nějakou odpověď.  

 

P.  H e j m a : 

 Dlužím odpovědi panu arch. Víchovi a panu kol. Čižinskému. Čekám, až budu jako 

čtvrtý přihlášený do diskuse. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám několik poznámek k rozpočtu. Přestože proběhlo jednání pracovní skupiny, 

převážně tam odpovídal pan Ing. Kovářík. Bylo nám řečeno, že veškeré důvody, které vedou 

k řádkům a ke kapitolám v rozpočtu, nám budou odpovězeny zde. Proto budu možná některé 

věci opakovat.  

 Pan Ing. Kovářík říkal, že rozpočet je vyrovnaný. Má jistě pravdu. Legislativa jiný 

rozpočet samosprávy neumožňuje. Musíme si říct, proč je vyrovnaný. Je z toho důvodu, že se 

v mnohem větší míře než v minulosti zapojují prostředky z hospodářské činnosti, což je 

běžné, ale není běžné, aby to bylo 481 mil., což je o 110 mil. více než v r. 2021. Z toho  

130 mil. z hospodářské činnosti je z let minulých. Znamená to, že místo toho, abychom peníze 

investovali do vlastního majetku, projídáme je. Myslím si, že toto je špatný trend. Tímto 

tempem nám za sedm až osm let nezbudou prostředky na účtech.  

 Myslím si, že městská část by měla investovat, ale měli bychom se snažit šetřit, což se 

v rozpočtu neděje. Podíváme-li se např. na kapitolu dotace, granty na opravu domovního 

fondu jsou ve výši přes 20 mil. V době, kdy bychom měli šetřit, rozdáváme přes 20 mil. na 

opravy soukromých domů.  

 Na druhé straně, pokud se podíváme do plánu ekonomické činnosti pro r. 2022, tak 

proti minulému roku se tento plán snižuje o 21 mil., což je ta částka, která se dává 

soukromým vlastníkům na opravu nemovitostí. 

 Snižuje se částka prostředků do vlastního majetku, do bytů, což je špatný trend. Měl 

jsem dojem, že současné vedení chce něco udělat se zoufalým stavem bytového fondu, ale z 

předkládaného rozpočtu a z plánu hospodářské činnosti to rozhodně není vidět. Městská část 

by se měla především starat o svůj majetek a ne rozdávat peníze lidem na opravu soukromého 

majetku.  

 Ve stručnosti se vyjádřím k dalším položkám. Už tady byl zmíněn projekt k Janovu. Je 

ostudné, aby vedení městské části prostřednictvím rozpočtu lilo dalších 5 mil. pro tento rok do 

černé díry spravované rodinou Mühlových. Je to věc, s kterou jste měli něco dělat. Hodili 

jsme vám rukavici v podobě vypovězení smluv, už bychom byli dávno za tímto problémem. 

Nemovitosti mohly být třeba komerčně pronajaty a naloženo s nimi jiným způsobem. Vy jste 

se ale rozhodli, že budete prodlužovat agonii pod správou rodiny Mühlových.  

 V této souvislosti jsem chtěl položit řečnickou otázku, protože pan ing. Kovářík bude 

uvádět, že nelze rozpočtovat peníze na pokuty a jiné sankční poplatky, ale v rozpočtu máte 

peníze na pokuty, které můžete platit v souvislosti se správou majetku v Janově.  
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V minulém měsíci byla rada povinna rozhodnout o tom, že uvolní prostředky na zaplacení 

pokuty 150 tis. za špatně uzavřené smlouvy v rozporu se zákonem. Neříkám, že se tak stalo za 

současného vedení, ale někteří členové současného vedení byli u toho, když se tyto špatné 

smlouvy uzavíraly.  

 Počítám s tím, že v r. 2022 dojde k tomu, že budeme čerpat jiné prostředky než je 

rozpočtovaných 5 mil., jestliže si někdo vzpomene na další nákladné investice, nebo to budou 

prostředky, které budou spojené s tím, že se tam nakládá nehospodárně s financemi městské 

části.  

 Pokud jde o investice, předkládaný rozpočet vypovídá o tom, že Praha 1 se rozhodla, 

co se týká zelených ploch, jít cestu zadlažďování a ničení zeleně v centru města. Pokud se 

týká Anenského trojúhelníku, tam jsou sice investice napsané v různých řádcích, ale 

uvědomme si, že v r. 2018, kdy nabylo právní moci stavební povolení k přeměně tohoto 

místa, tak rozpočet na tento projekt činil 26 mil. včetně DPH. Na to je rovněž podepsaná 

platná smlouva. Rok se za ohradou nic neděje, musí být přepracováván projekt a žádat 

povolení, každý den nabíhají nějaké poplatky, tak proto zcela jistě rozpočet překročí 26 

milionů. Uvědomme si, jakým způsobem městská část nakládá s prostředky, když je ochotna 

utratit za vydláždění tohoto místa přes 30 mil. Kč. Myslím si, že je to velmi špatný obrázek 

toho, jakým způsobem se nakládá se svěřenými prostředky k hospodaření. 

 Stejně tak park u Staronové synagogy. Pan radní Bureš říkal, že prostor bude citlivě 

zadlážděn tak, aby mezi dlažbou mohla vyrůstat zeleň a že proběhne veřejná diskuse. 

Zajímalo by mě, v jakém okamžiku proběhne. Byli jsme už svědky vizualizace, kde celý 

prostor je zadlážděn žulovými kostkami. V jakém bodu tohoto projektu chcete veřejnou 

diskusi? Má probíhat v okamžiku, kdy se zadá, jak by plocha měla vypadat a ne až v 

okamžiku, kdy je hotový projekt a přijedou bagry, jak jsme viděli v případě Anenského 

trojúhelníku.  

 Mám ještě reakce na pana radního Bureše, jak reagoval na jednotlivé položky. Co se 

týká chodníkového programu, říkal, že by byl rád, kdyby se podařilo navázat na to, co bylo v 

r. 2017 a v r. 2018. Upozornil bych na to, že ani pod naším vedením tento program nebyl 

přerušen. V r. 2019 chodníkový program pokračoval, dokonce se na něj musely uvolňovat 

prostředky i z jiných rozpočtových kapitol jen proto, že to probíhalo takovým tempem, že 

rozpočtované prostředky pro r. 2019 na to nestačily. Upozornil bych na to, že nejen v r. 2017 

a 2018 chodníkový program probíhal v tom tempu, jak tady prezentoval pan radní Bureš.  

 Ještě mám poznámku k Dvořákově nábřeží. Je věcí názoru, kdo podzemní garáže 

hodnotí jako pozitivní a kdo ne. Nekloním se k těm, kteří to hodnotí pozitivně. Nemyslím si, 

že současná radnice do vybudovaných podzemních míst vymístí automobily z povrchu ulic, 

naopak si myslím, že to přitáhne ještě větší množství automobilů do centra Prahy. Zároveň si 

myslím, že argumentovat Nemocnicí Na Františku je alibistické, protože projekt nevznikl z 

toho důvodu, aby Nemocnice Na Františku měla garážové stání. Pokud je ale v rozpočtu 

nějaká částka a pan radní Bureš tvrdí, že je to poslední částka na dokumentace na podzemní 

garáže, tak bych rád upozornil na to, že když jsme převzali vedení na podzim 2018, zdědili 

jsme povinnost podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci. Smlouva zněla asi na  

10 mil. Kč. Pokud vím, dosud nebyla podepsána. Buď se nevyskytuje v registru smluv, nebo 

tam nebyla vložena, takže je neplatná.  

 Zajímalo by mě, co je to za poslední část dokumentace, co je to za vyčerpání částky. 

Myslím si, že to tak není. Buď smlouva podepsaná není, nebo podepsaná byla, ale nebyla 

vložena do registru smluv a je tedy neplatná, nebo pan radní nemluví pravdu. Nechci tuto 

otázku otevírat. Nesouhlasím s tím, aby tam parkovací místa byla vybudována. Bohužel, za 

dva roky jsme neslyšeli, jaký je skutečný stav. Slyšíme neustálé výmluvy a alibistická tvrzení, 

že se něco dočerpává a že to bude brzy hotovo. To ve mně nevyvolává důvěru, stejně jako 

ostatní výroky pana radního Bureše.  
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 Poslední připomínka k rozpočtu se týká peněz na vnější vztahy. Týká se to především 

toho, že v minulém roce bylo z těchto peněz zahájeno placení nového radničního periodika 

Soused. Dozvěděli jsme se o tom, až když nám to přišlo do poštovní schránky. Ačkoli se 

vedení radnice bude vymlouvat na to, že se jedná o časopis, který je určen především 

seniorům a že v této obtížné době jim pomohl v mnohém se orientovat, tak nechápu, proč má 

být nový radniční časopis zřízen. Pro seniory se může vyčlenit nějaká část ve stávajícím 

časopise Jedna. Pokud je určen seniorům, kterých je na městské části cca pět tisíc, tak nevím, 

proč je nový časopis tištěn v nákladu 20 tisíc výtisků. Spíše mi to připadá, že se jedná o 

předvolební agitaci současného vedení nebo některých stran. Připadá mi to nešťastné, že se 

takovým způsobem dají zneužívat prostředky z našeho rozpočtu. 

 Děkuji, je to zatím vše. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím o slovo předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Krátkou reakci. Posledně jste nám vykládali, že nám peníze z minulých let na účtech 

ubírá inflace a že je máme více do rozpočtu zapojit. Když to uděláme, tak je to zase špatně.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík chce reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Myslím si, že v tomto případě je to zbytečné. Pan kol. Brož zopakoval to, co jsem již 

slyšel. Sám si odpověděl na otázku, jak je to s pokutami, že se nedají rozpočtovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve k časopisu Senior, který jsem na pracovní schůzce chválil. Vadí mi jedna věc. 

Upozorňuji na absenci redakční rady, že tam není žádný prostor pro opozici. To je spíše 

takový povzdech. 

 Budu reagovat na paní místostarostku. Musím vám říct jedno tajemství. Dnes jsem 

pochopil, že paní místostarostka je skrytý pirát. Řekla, že záležitost k Janovu budeme řešit až 

u bodu, který je na programu. Přerušíme tedy projednávání rozpočtu? Předpokládám, že tento 

bod se bude projednávat kolem půlnoci, možná později, a teď tu máme projednávat dotace 

Janovu ve výši 5 mil. Kč. Odkazuji na jednací řád a prosím, aby paní vedoucí odpověděla na 

dotazy, se kterými jsem vystoupil před několika hodinami.  

 Musím ještě zareagovat na paní místostarostku v tom, že řekla, že nelze srovnávat 

Čestice s Janovem. Naprosto s tím souhlasím. Nemůžeme to srovnávat, co se týká počtu 

budov. Musíme se podívat na to, kdo tam jezdí – děti předškolního a školního věku, dospělí 

atd., musíme se také dívat na to, kde máme vířivku a saunu, kde tyto věci nejsou, musíme se 

také dívat na to, že v Česticích jsou také učitelé. Pokud se nepletu, v Janově tam nejsou 

učitelé, které platíme.  

 Paní místostarostka odpověděla, že rozpočet byl schválen na školské komisi. Nevím, 

jestli jsme si rozuměli, měl jsem na mysli rozpočet k Janovu, nikoli rozpočet, který bychom 

měli teď schvalovat. Díval jsem se do zápisu. Když byla říjnová komise, byl tam k projednání 

návrh prvního čtení s tím, že nebyly zmíněny investice. K těm se dostala paní vedoucí 

školského odboru na listopadové schůzi a komise vzala pouze tuto záležitost na vědomí. 
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Nebyla vůbec projednána. Mám podezření, že rozpočet k Janovu vůbec nebyl ve školské 

komisi. Pokud to tak je, je to problém. Považuji to za problém, protože jsme byli ujištěni, že v 

komisi tato záležitost byla.  

 Musím znovu zopakovat, že považuji za nevhodné, aby nepřišel ředitel nově zřízené 

příspěvkové organizace, aspoň on-line. V Janově má snad dalších 11 lidí. To mu vůbec nejde 

o to, aby si obhájil částku 5 mil. Kč, zejména když jakýkoli zastupitel požádá na pracovní 

schůzce, aby ředitel přišel k projednávání rozpočtu? Proto je pro mne důležité, aby paní 

vedoucí tady hned odpověděla. Podle toho předložím návrh třeba na přesun finančních 

prostředků. Pokud mi paní vedoucí tady obhájí některou práci a odpoví na otázky, tak třeba 

návrh na přesun bude menší. Předpokládám, že to musí vědět všichni zastupitelé.  

 Nevím, jestli si uvědomuji, že ne vždy mluvím srozumitelně. Nevím, jestli mi 

rozumíte v tom, že bych byl rád, kdyby ředitel příspěvkové organizace byl nějak motivován. 

Jak je motivován, když najednou dostane stejnou částku, kterou jsme vydávali na Janov, kdy 

příspěvková organizace ještě nevznikla? Příspěvková organizace vznikla z nějakého důvodu – 

že tam nebudou takové náklady, zajistí se, aby objekty byly využívány žáky našich základních 

škol, kde jsme zřizovatelem, aby do nich jezdili naši občané, naši úředníci z Prahy 1 a také 

aby tam byla využívání komerce. Vladan tady něco řekl, trochu si nadběhl, že budu očekávat, 

že někdo řekne, že se objekty dávají někam, kde nemají být. Když se podíváte do zápisu z r. 

2007, tak už tehdy školská komise doporučovala radě, aby se změnil systém provozu budov v 

Janově a aby z toho vznikla komerční záležitost. Když si přečtete tehdejší zápisy, tak zjistíte, 

co se tam tehdy stalo a proč se tak nestalo, už tam figurovala paní Mühlová, která se dostala v 

r. 2010 k vile Oáza. To ale nemá cenu teď tady říkat.  

 Pro mne je důležité, aby vedoucí školského odboru paní Vencová, když tu nemáme 

ředitele příspěvkové organizace, odpověděla na všechny mé dotazy. Naprosto souhlasím s 

tím, že příspěvková organizace může vyvíjet doplňkovou činnost. V prvním vstupu jsem řekl, 

že vůbec nechápu, jak doplňková činnost se dělá 3/4 roku před konkrétním termínem. Chci se 

zeptat, kdo vyspecifikoval doplňkovou činnost, kdo řekne návod řediteli, jak by měl 

postupovat? Prosím, aby to řekl někdo z příslušného odboru.  

 Chtěl bych se zeptat na záležitost, která se týká participace. Nebudu tady prezentovat 

částky. Nevím, pod koho participace spadá, asi pod starostu. Chci se zeptat, co se bude letos 

participovat? Myslím tím participaci směrem k veřejnosti. Nedočetl jsem se to v zápisech 

příslušné komise a byl bych velmi rád, kdyby se občané teď dozvěděli, co se bude letos ještě 

do voleb participovat.  

 Vznesu povzdech nad částkou k obchodu, ke službám a k cestovnímu ruchu. Chápu 

částku 100 tisíc Kč. Důvodovou zprávu jsem si četl, zaujalo mě v ní, že do této položky patří i 

problematika bezbariérovosti a problematika týkající se handicapovaných občanů. Na 

posledních zasedáních zastupitelstva se neustále v této záležitosti interpeluje a překvapuje mě, 

že se tato problematika neobjevila v této kapitole. 

 Mám dotaz a pana inženýra. Týká se to bytů, které byly v minulosti prodány. Pořád je 

nám prezentováno, že máme účet, kam se dávají finanční prostředky. Tady někdo neustále 

komentuje, že máme na účtu 800 mil. Kč. Chci se zeptat, zda je takovýto účet a kolik je na 

tomto účtu finančních prostředků?  Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 V prvé řadě chce reagovat paní místostarostka, pak dám slovo panu inženýrovi. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 V prvé řadě bych si vyprošovala, abyste mně byť v legraci přirovnával k pirátům. 

Nehodlám se přirovnávat k někomu, kdo krade, loupí a dělá různá jiná povyražení. 
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 Co se týká toho, že uvádíte něco z r. 2007. My s paní Vencovou máme na starosti 

Janov od 1. 9.  t. r. (pozn. zřejmě myšlen rok 2021). Držte se toho, že odpovídáme za tento 

časový úsek.  

 Dále bych řekla, že pan Kučera mě velmi překvapil svou poznámkou o tom, že by 

někdo neměl kvůli svému jménu někam kandidovat. To jsem si zažila já za totáče a nerada 

bych se k tomu vracela, že by někdo kvůli svému jménu nemohl něco dělat.  

 Řekli jsme vám, že je to tak, jak je to nastaveno. Pan ředitel má taxativně určeno, co se 

do doplňkové činnosti počítá a je to s ním projednáno. Nemyslete si, že je bezradný nebo že si 

neví rady.  

 Myslím si, že pan Kovářík mě potvrdí v tom, že těch 6 mil. je pro Janov nejnižší 

částka, za kterou se dá takto hospodařit. Přečtěte si, kolik milionů nás stojí Škola v přírodě v 

Česticích.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Vezmu to na přeskáčku, pan kol. Bodeček měl dotazů víc.  

 Finanční prostředky. Příspěvky příspěvkovým organizacím ať školským nebo 

ostatním, byly součástí materiálu pro první čtení, byly v tom, co komise měla. Příspěvek 

Janovu byl v tomto materiálu. 

 Investice byly v druhém materiálu, byly hotové později a komise je pouze brala na 

vědomí. Pokud se týká tohoto příspěvku, byl součástí materiálu, kde byly ostatní příspěvky 

školským organizacím, čili jak základní školy, tak mateřské školy a jídelny. Byl tam i 

příspěvek Janovu. To je jedna rovina. 

 Druhá rovina. Víte, že už jsem několikrát vysvětloval – rozumím, že to vyvolává 

spoustu vášní, že není jednoduché pro novou příspěvkovou organizaci, pokud ji máme 

provozovat a není to tak, že vzniká jako např. příspěvková organizaci na solární energie, kde 

se nejdříve najde ředitel, půl roku se nic nedělá a pak se zjistí, že potřebují peníze. Pokud 

mám hned začít něco dělat, musím k tomu dát rozpočet, který bude fungovat z hlediska 

provozu. Proto jsem si dal práci s tím, že jsem zjišťoval, jak to vypadá na ostatních obcích a 

městských částech. Není jich moc, které něco takového provozují, většina – jako Praha 4 – se 

rozhodla, že do této formy nepůjdou a že to budou dělat komerčním vztahem.  

 Nalezl jsem z toho podklady a doporučil odboru školství, aby pro tento rok vycházel 

ze stávajících podmínek, z toho, že na rozdíl mezi výnosy a náklady výše našeho příspěvku 

bude cca 5 mil. Postupně to vyhodnotíme. Pokud se ukáže, že je to málo nebo moc, budeme to 

muset přehodnotit. Není jednoduché to dát dohromady, protože tato příspěvková organizace je 

příliš velká. Nesouvisí to s tím, jak to bylo provozováno v minulosti v ekonomické činnosti.  

 Jak jsem říkal kolegovi Brožovi, kolik vyrobí pokut, tolik budeme muset zaplatit. 

Pokud se postará o 2 mil., budeme je muset zaplatit. To je normální, nedá se to narozpočtovat.  

 Nemůžeme se postavit tak, že městská část zřídí příspěvkovou organizaci a 

neodpovídá za její hospodaření. Také počítáme s kontrolou a s auditem. Pokud se ukáže, že 

vztahy nejsou dobře nastavené, budeme to muset řešit.  

 Zastupitelstvo schválilo, co je předmětem hlavní činnosti a co doplňkové činnosti. 

Zastupitelstvo tady schválilo zřizovací listinu. Nemůžete po mně chtít, abych stanovil něco 

jiného než to, co zastupitelstvo schválí. Jestliže zastupitelstvo schválilo, že chce jít tímto 

směrem, tak tímto směrem vyrobím rozpočet. Pokud zastupitelstvo schválí, že chce jít jiným 

směrem, pokusím se vyrobit rozpočet jiným směrem. Nemůžete si myslet, že zastupitelstvo 

schválí organizaci s nějakým mechanismem fungování, takže v rozpočtu najdete něco jiného. 

Tak to nefunguje. 



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 49 
 

 Pokud se týká obchodu a služeb, stojí nás to mnohem víc. Máme dva zaměstnance a je 

to činnost atypická. Málokterá obec má takovouto činnost. Je to atypické proto, že Praha 1 se 

tím snaží zajišťovat základní provozní služby pro občany MČ Praha 1, aby ji nepřeválcoval 

turistický charakter, který přenáší komerční bázi jinam a místní lidé by se v tom těžko 

nacházeli. Něco podobného páchat na Praze 4, 6 nebo 8, tak byste se mi smáli, až byste se za 

břicho popadali, nechápali byste, proč něco takového je tam potřeba. Proč se starat o nějakou 

strukturu tam, kde primárně funguje, protože lidé tam jsou. Tady jsme v situaci, kdy zejména 

v době turistického boomu struktura fungovala. Často byl turistický boom, proto jsme se 

snažili obchodem a službami toto obcházet.  

 Bezbariérovost tam není proto, že by toto oddělení zajišťovalo bezbariérovost, je to 

spíše tak, že dávají informace. Jde ale o nájemce, kteří si to dělají za své peníze. Nemám tam 

peníze na to, aby to někdo dělal. Lidé se starají o informace a o to, co by se dalo vylepšit, ale 

ne, že by to bylo v návrhu rozpočtu. 

 Rozumím tomu, po čem voláte, ale nemohu vám dát vnitřní hospodaření organizace 

dřív, než proběhne. Jestliže organizace vznikla 1. září, první srozumitelný bude tento rok. Za 

loňské čtyřměsíční hospodaření vám budu moci dát výsledky, až je budu mít, ale ještě nejsou 

dostatečně vypovídající. Není to možné vyjádřit k tomu, co bylo předtím. Vztahy jsou jiné, 

způsob provozování je jiný, jiný je i způsob vykazování. V něčem je to lepší, máme to více 

pod kontrolou, v něčem je to složitější, protože u zaměstnanců nemůžeme použít některé 

fígle, které konkurence v dané oblasti používá. V hotelnictví a v gastru provozovatelé 

používají věci, které zákon umožňuje, ale my jako městská část se svojí organizací je 

provozovat nemůžeme. Máme určitý problém, protože jsme méně konkurence schopní. To 

musíme pokrýt tím, že máme stálého zákazníka, což jsou naše školy. Gró je zajištěno, čímž 

máme lepší situaci.  

 Tím bychom se vraceli k diskusi, kterou jsme měli již několikrát. Bylo by nejlepší 

podívat se na ekonomiku po nějakém uceleném okruhu.  

 Jestli vám chybí diskuse s panem ředitelem, spojte se s ním,  za to nezodpovídám. Ani 

paní kolegyně Vencová není odpovědná za to, abyste se s ředitelem propojili, ale určitě mu to 

vyřídí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Trval bych na odpovědi na dotazy šéfkou školského odboru. Zároveň se omlouvám 

paní místostarostce, že jsem ji byť v legraci spojil s piráty. Opět lehčí legrace. Trochu mám 

obavu, že byste stejně neprošla grilováním.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Vencovou, zda by zareagovala na dotazy pana zastupitele Bodečka. 

Počítáme s tím, že prezentace a všechny informace budou poskytnuty v rámci samostatného 

bodu o Janovu. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Využila jsem toho, že pan Ing. Kovářík to zdůvodnil v ekonomické činnosti možná 

lépe než já, ačkoli se s ním velmi shoduji. Organizace nám funguje od 1. 9.  V současné době 

se zpracovává již čtvrtý audit na tuto organizaci. 
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 K nastavení rozpočtu v tuto chvíli máme informace a podklady, které jsou veřejné, 

které prošly komisí a radou. Pan zastupitel Bodeček se mě na to neustále ptá. Odkazuji ho na 

webové stránky městské části, kde je rozpočet zveřejněný. Je zveřejněný ve standardním 

rozpočtovém rozpisu s rozdělením na mzdové náklady. Je to stejné u všech dalších  

19 příspěvkových organizací. Nedomnívám se, že by tady bylo potřeba dělat v tuto chvíli a 

pro tento moment něco dalšího. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokračujeme dále v diskusi. Slovo má paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám konkrétní dotazy na pana radního Bureše. První se týká rozšíření veřejného 

prostoru Ve Stínadlech. Jestli se nemýlím, o tom není v rozpočtu nic. Víme ale, že tam má být 

nově prostor pro občany, což je sice hezké. Ráda bych věděla, jestli je standardní počítat s 

tím, že tam budou audiovizuální prvky, které vzbuzují kontroverzi nejen místních občanů. Ve 

studii se uvádí, že tam má být projekce Rychlé šípy na zeď zahrady, audioinstalace pro 

posluchače na lavičce. Domnívám se, že je to nejen dotačně nákladné, ale jako místní občané 

se obáváme, že to může ničit genius loci tohoto místa. Máme obavy z toho, že se to stane 

turistickou atrakcí. 

 Prosím o odpověď, jak je to a audiovizuálními prvky. 

 Další dotaz se týká dětského hřiště Pod Petřínem. V textové části je celková 

rekonstrukce zanedbaného dětského hřiště včetně nového zázemí.  

 O tomto jsme vedli diskusi v komisi pro životní prostředí, kde paní Pavlíková 

tlumočila názor místních, že by tam měli rádi hřiště pro míčové hry. Jak jsem pochopila, i v 

minulosti to byl účel hřiště. Zeptala bych se, jaké jsou s tím plány, jestli se to bude 

konzultovat s místními občany a jestli tam bude důsledná participace? Byla bych ráda i u 

parčíku Ve Stínadlech, tam je také třeba zapojit místní občany. 

 Ráda bych věděla, co má být to nové zázemí Pod Petřínem. Jestli to mají být záchody, 

tak je to super, jestli to má být kavárna, tak mi to připadá jako projekt, který měl být součástí 

Lobkovické zahrady. 

 Další připomínka se týká dopravy. Mám tam pozměňovací návrh. 

 Veřejný prostor Pařížská, Staronová synagoga, ORG 63. O tom jsme již několikrát 

diskutovali. Tady jde o jasný úbytek zeleně. Je to projekt, o kterém víme, že se to děje v 

návaznosti s kontroverzním projektem na nám. Jiřího (pozn. zřejmě myšleno Miloše) 

Formana, kde ještě není platné stavební povolení. Běží dokonce přezkum závazného 

stanoviska magistrátního odboru pro územní rozvoj. Participace už tady proběhla, občané se 

jednoznačně vyslovili proti. 

 Mám pozměňovací návrh toto vypustit. Pokud je třeba něco opravovat, opravovat zdi 

synagogy, je možné vypracovat nový projekt.  

 Připadá mi, že je tady snaha vytěžit z veřejného prostoru, z turistického ruchu, ať za 

tím stojí místní či nikoli. V některých případech víme, že se to děje jakoby v partnerství s 

konkrétními podnikateli. V některých případech nevíme, zda se partnerství děje. Když se ale 

díváme na Rychlé šípy apod., tak si říkáme, proč se to děje, když místní občané říkají, že tady 

nechtějí další turistické atrakce. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední čtenou část komentovat nebudu. 
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 Ke Stínadlům. Mohli jste to vidět ve studii, kdy tehdy David Bodeček usoudil, že je 

dobré to realizovat. To, že tehdy dvě nejlepší studentky, které doporučil pan rektor, ve studii 

ukazovaly možnost zapojování technologií jako audiosloupek, který by nevyřvával, ale 

zmáčknete si to a ono tiše odvypráví tomu, kdo je u toho, něco o Stínadlech. Tehdy se 

dokonce nabízely firmy, které by zadarmo poskytly to, že by jednou za pět minut proletěl 

tleskač ve stínu na kole a jednou ježek – to bylo jen popsáno ve studii, jaké jsou možnosti.  

 Důležité pro prostor je jeho otevření. Významný strom a to, že to není anglický 

trávník, ale odpovídající charakteru místa, co jste ve vizualizace mnohokrát viděla, to se 

protahovalo stavebním řízením, aby se toto mohlo realizovat. To je ta podstata, lavičky, 

tajemno. To je celková prosba. Vy vždycky ve svých projevech přisuzujete něčemu a někomu 

něco, co se zrodilo ve vaší hlavě. Nedělejte to. Bavme se o tom, co je realita, co funguje.  

Tenkrát dvě studentky vymyslely, co všechno by tam šlo. V komentáři také bylo, že se to 

soustředí pouze na část cesty, stromu, míst na posezení, ale hlavně na to, jaké popínavky tam 

budou vysázeny, aby tam zůstalo to tajemno a nedošlo k tomu, že anglickým trávníkem se 

bude někomu zakazovat tam vstupovat atd.  

 Petřín. Jde tam o to hřiště právě na základě jednání s Lenkou Pavlíkovou, je to 

vytvořeno a byla půlroční práce kolem toho. Nesnažte se tady překrucovat, že tam něco 

vymýšlíme a budeme s někým bojovat. Nebudeme s nikým bojovat, děláme to ruku v ruce 

přímo s konkrétními místními lidmi. Museli jsme žádat hl. m. Prahu o výpůjčku. Samozřejmě 

jsou tam snahy od jistých příbuzných, aby nám to nedali. Potřebujeme to, protože část 

pozemku je ve vlastnictví hl. města, část máme my. Žádost tam leží a čekáme, až výpůjčka 

proběhne. Máme připravenou studii a dokumentaci, půjdeme tam ruku v ruce a budeme to 

dělat. Nedělejte problém z něčeho, co problém skutečně není. Dělá se to právě s místními 

lidmi. 

 Co říkáte k zázemí. Dnes tam stojí zbouraný záchod a opuštěná feťácká bouda. Je to 

místo, kde se aplikuje nejvíc drog na území MČ Prahy 1. Proto je snaha něco s tím udělat. 

Zázemí znamená udělat pořádně klubovnu, což děláme společně. Participace je to, že s 

místními jsme na místě, kreslíme si to na papír a vymýšlíme to společně.  

 Tady je na to uvedena částka. Dokonce jsme do zásobníku v prosinci nahlásili s panem 

starostou všechna místa. Je to ale jen zásobník, nevím, jak to dopadne, prostředky snad budou 

uvolňované. Mysleli jsme na to a je to nahlášeno.  

 Znamená to, že obě věci jsou dělány takto. Když jsme u Stínadel čistili zeď od graffiti, 

a čistíme ji dosud, celý den jsme tam měli vizualizace přidělané na stěně, bavili jsme se 

všemi, kteří prošli okolo. Bylo to velmi hezké povídání.  

 Nejprve ale musíme vyřešit faru, protože do vlastního prostoru nemáme ani klíče a 

dnes se tam ani nedostaneme. Byl bych rád, kdyby se projekt jednou zrealizoval. Nebral bych 

to jako politikum, ale jako zlepšení místního prostoru. Tak to každý přivítal.  

 

P.  H e j m a : 

 Doufám, že bylo paní Talackové odpovězeno na všechno, co požadovala. Nyní jsem 

na řadě já. 

 Nejprve reakce na pana zastupitele Čižinského, který se ptal, co bude dál s Anenským 

trojúhelníkem. Je to průřezový dotaz. Promítal tady nějaké vizualizace, které nejsou aktuální, 

které byly vytaženy odněkud v rámci různých úvah, jak by toto místo mohlo vypadat. Pan 

zastupitel ví, že jsme udělali dohodu s hl. m. Prahou, že jsme se zavázali, že necháme na 

místě strom, že na základě toho bylo třeba zastavit stavební práce, přeprojektovat celý projekt, 

především vytvořit ochrannou zónu pro strom, přeprojektovat veškeré podzemní stavby. 

Znamená to retenční nádrž, která měla být pod stromem, zadržovací nádrž na vodu pro vodní 

prvek, různé přeložky sítí apod. To všechno jsme provedli.  
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V současné době je to technicky dořešeno. Ještě je třeba provést koordinaci s hl. m. Prahou, 

konkrétně s úsekem dopravy, s náměstkem Šajnerem, protože tam je i přání přemístit 

tramvajovou zastávku, která by měla být přímo na tom místě. Víme, že podmínkou pro její 

instalaci je také zabezpečit podloží zastávky, což znamená, že se musí odpilotovat zeď. Bylo 

tam třeba v rámci toho vytvořit technickou součinnost. To všechno jsou věci, které bylo třeba 

technicky provést. 

 V současné době víme, že je možné mimo ochrannou zónu stromu tam realizovat 

zhruba 2/3 projektu s tím, že tam bude umístěn nový vzrostlý strom, s dostatečnou korunou. 

Zároveň tam bude instalován vodní prvek a bude tam travnatá plocha, která bude přímo v 

oblasti starého stromu. Zároveň tam budou úseky, kde se budeme snažit dávat různé traviny a 

rostliny, které tam přežijí, protože ty dvě koruny stromů tam zastíní většinu plácku. To 

všechno je v úvahách odborníků na zeleň, kteří radí, jakým způsobem to ozelenit. Jakmile 

koruny stromů zakryjí celou plochu, nebude tam dostatek slunce. Znamená to, že travnatý 

povrch tam nemůže na některých místech přežít. To je všechno otázka, která se bude dotvářet.  

 V tomto směru chceme občanům dopřát kultivaci tohoto místa v rámci bilance zeleně, 

aby nedošlo k úbytku zeleně a zároveň aby tam byla nová tramvajová zastávka. To všechno 

by se mělo udat v rámci letošního rozpočtového roku. Je to samozřejmě ve spolupráci s hl. m. 

Prahou, jak jsme se domluvili na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Z naší strany je to 

všechno, jak jsme si to vzájemně řekli a zavázali se v rámci příslušných usnesení 

zastupitelstva. 

 Další dotazy byly od pana zastupitele Vícha, který se dotazoval na objekt Jáma. Máme 

v plánu tento objekt v co nejkratší době oživit s minimem investičních prostředků, protože je 

zapotřebí dokončit úvahy o budoucím finálním využití objektu jako celku. V tomto směru je 

třeba stanovit investiční strategii, protože investice to bude značná a bude v tomto směru 

zavazovat minimálně příští zastupitelstvo. Je proto třeba napříč politickým spektrem o tom 

vést poměrně rozsáhlé diskuse. Myslím si, že je to pro půdu investiční komise, komise 

územního rozvoje a i další by do toho měly nějakým způsobem vstoupit. 

 Záměrně jsme do tohoto návrhu rozpočtu nedávali žádné vyšší prostředky, protože je 

zapotřebí se na tom finálně domluvit.  

 Další dotazy byly od pana arch. Vícha k různým investičním projektům, které tady 

byly postupně zodpovězeny.  

 Byl dotaz na investiční strategii. V tomto směru jsme chtěli plánovat investice velmi 

zodpovědně. Ve spolupráci s panem radním Votočkem, členem rady s kompetencí pro finance 

i s naším předsedou Finančního výboru jsme požadovali, aby byly zapojeny v rozpočtu pouze 

investice, které v letošním roce zvládneme. To byl základ. Když se podíváte na výši a 

strukturu plánovaných investic, velmi přísně jsme posuzovali, které investice zapojíme. 

Prioritně chceme dokončit investice v rámci kapitoly životního prostředí, což jsou zmiňované 

parky – park Cihelná, prostor Klárova, park Holubička. Znamená to celý prostor, který 

navazuje na park Kampa. S tím souvisí i opravy zdi, protože to je letitý problém, který 

musíme vyřešit, a úpravy některých povrchů v této části.  

 Zabýváme se teď částí kolem Kampy a Mánesova mostu. V této souvislosti jsme 

zaměřeni i na veřejný prostor. Znamená to, že dokončujeme projekty i v rámci veřejného 

prostoru, které jsou ve všeobecné shodě. U těch, které vzbuzovaly kontroverzi, se to 

přibrzdilo s tím, že chceme mít finální jistotu, že to nevzbudí kontroverzi. 

 V rámci kapitoly školství rozvíjíme školy. Padl tady dotaz např. na budovu v rámci  

1. stupně Brány jazyků ve Vojtěšské, což je unikátní rekonstrukce, která dá budovu do 

bezvadného stavu a naopak dá vyniknout unikátním prvkům na budově. S tím souvisí stále 

diskutovaná Řásnovka. Rád bych se dočkal toho, abychom se na staveništi sešli. Nevím, zda 

nám to vyjde zrovna v úterý v 10 hod., kdy máme radu, ale bylo by dobře, abychom se tam 

potkali a prošli si celý objekt.  
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Stejně jako vznikl unikátní objekt v Truhlářské ulici, který je Novoměstskou besedou. 

Můžeme tomu tak říkat, protože je to zmenšenina Malostranské besedy i přístupem, 

provedením a historickým významem. V rámci stejné strategie by se měl dát do pořádku 

objekt v Řásnovce, který není nijak historicky cenný, protože byl dokončován metodou 

„vlaštovčí hnízdo“ v akcích Z a na základě toho dům také vypadá. Investované peníze nám 

vytvoří unikátní dům pro malé děti, který bude plnit svou funkci po všech stránkách a bude to 

obrovský majetek, který opět dáme do aktiv městské části. 

 S tím souvisí i rozvoj hřišť. Byla tady zmiňovaná dětská hřiště, na která 

nezapomínáme. 

 V rámci sociální oblasti a zdravotnictví samozřejmě myslíme i na Nemocnici Na 

Františku. Tam jsou plánované investiční akce, které jsou nezbytné provést v letošním roce, 

plus přístrojové vybavení, a další rozvoj nemocnice v rámci programu EU, kde jsme získali 

pro nemocnici 150 mil. Kč v rámci dotačního programu od Ministerstva pro místní rozvoj.  

 V rámci objektů pro volný čas byla zmiňovaná i Staroměstská beseda. Máme 

Malostranskou besedu, máme Novoměstskou besedu, středisko Jednička v Truhlářské ulici, 

tak i Staré Město by si zasloužilo unikátní rekonstrukci objektu v Havelské 5, kde se už část 

objektu zrekonstruovala, odkryly se nádherné záklopové stropy a další prvky. Dům může v 

propojení s ulicí Michalská opět vytvořit úžasnou základnu pro velké množství různých 

aktivit, které v rámci Starého Města chybí.  

 V neposlední řadě je to i rozvoj bydlení. Protože nemáme možnost na zelené louce 

stavět, máme v plánu investovat do nového bydlení třeba v rámci rekonstrukce objektu  

Černá 10. Zároveň ale odbor technické a majetkové správy pod vedením pana radního 

Votočka připravuje rozsáhlý plán rekonstrukce zbylého volného bytového fondu, který je v 

nedobrém stavu. Rádi bychom maximum bytů na základě strukturovaného plánu oprav dostali 

do takové kondice, abychom je mohli dát k dispozici občanům, podporovaným služebním 

profesím a na sociální oblast.  

 Pro pana kolegu Kučeru, který touží po nějakém přehledu investic. Chybí investiční 

přehled. Základní přehled investic je samozřejmě rozpočet a kapitálové výdaje. Rozumím ti, i 

já bych byl pro nějakou aplikaci, kde bychom si mohli kliknout, vyskládaly by se tam 

investiční akce a viděli bychom třeba status report u každé investiční akce. Je to dobrý podnět 

pro investiční komisi, která funguje. Myslím si, že v tomto směru můžeme nějakou inovaci 

přinést. Beru to jako podnět, který má rácio.  

 K hasičské stanici. Byla zadána usnesením zastupitelstva na podzim v r. 2020, kdy 

jsme, jako rada, dostali úkol, abychom učinili kroky v rámci realizace výstavby nové hasičské 

stanice. Rada k tomu přijala opatření, zřídila se pracovní skupina, která se skládá z 

profesionálních a dobrovolných hasičů, z investičáků, ze zástupců hl. m. Prahy a dalších. Na 

základě toho byly vydefinovány základní parametry, jak by hasičská stanice měla vypadat, 

včetně dotazů na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, kdy jsme nabízeli 

Městské policii, Záchranné službě hl. m. Prahy a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 

Prahy, zda se chtějí v tomto směru podílet, resp. sdílet část prostor. V tomto směru zůstal 

pouze Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, který vyjádřil zájem o sdílení některých částí 

skladovacích prostor pro operativní sklad, který má nyní v Jílovém u Prahy, v rámci nějakých 

mimořádných okolností. 

 Následně byla zadána studie, která byla dokončena v prosinci. Nedávno na radě jsme ji 

vzali na vědomí. Zároveň připravujeme v tomto směru projednání studie, která je dvou 

variantách. Jsou tam dvě místa, která vzešla, protože na Praze 1 není žádná stavební rezerva, 

nemáme kam stanici umístit, ale jsou tam dvě místa potenciálně vhodná. Tato studie bude 

poskytnuta komisi pro územní rozvoj, komisi pro bezpečnost a investiční komisi pro 

projednání. Na březnové zasedání bude připraven pro vás tisk k projednání, abychom se 

společně usnesli, co s tím dále uděláme.  
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 To je k hasičské stanici. 

 Byl tady dotaz na rekonstrukce bytů a nebytů. Byl to dotaz i od pana zastupitele 

Brože, že málo investujeme do rekonstrukce bytů. Na to jsem odpovídal tím, že je v přípravě 

velký plán oprav na pokud možno celé pensum bytů, které jsou v současné době v takovém 

stavu, že je nelze dát k dispozici občanům.  

 Staroměstská beseda byla zodpovězena. 

 Petice – co s ní? Předpokládám, že byla dána na Úřad městské části dle zákona a že na 

základě toho s ní bylo naloženo. Je to spíše dotaz na pana dr. Dětského, jaký je osud petice. 

Vím, že o petici bylo na zastupitelstvu hovořeno a předpokládám, že s peticí bylo naloženo 

tak, jak se sluší a patří. Každá petice má ze zákona nějaké podmínky, jakým způsobem s ní 

naložit.  

 Pan doktor se připravuje, že odpoví. 

 Promítal se tady ještě Janov. Pane kolego, nebylo to v dobré dikci. Chtěl bych vás 

požádat i ostatní, pokud tady někoho častujeme takovým názvem jako že je podvodník apod., 

tak aby to bylo řečeno s plným vědomím a svědomím, že to může mít nějaký dopad. Jako 

předsedající tohoto zastupitelstva jsem povinen na to upozornit. Dotyční tady nejsou přítomni 

a nemají možnost se přímo bránit. Byl bych nerad, aby tady padala taková obvinění, aniž by 

měla nějaký racionální podklad. Upozorňuji na to, aby se na to dával pozor.  

 K panu zastupiteli Bodečkovi, k Janovu. Máme samostatný bod. Myslím, že bude 

dostatek prostoru si všechno říct. Máme tady od odboru školství prostřednictvím jeho vedoucí 

připravenou prezentaci. Byl bych rád, abychom se zdržovali těch silných výroků, protože 

máme 21 příspěvkových organizací, z toho 19 školských. Myslím, že každá organizace je pod 

přísnou kuratelou včetně interního auditu. Paní dr. Gajdošová jako nová šéfka interního auditu 

v současné době nedělá nic jiného, než neustále ode mne dostává pokyny k dalším a dalším 

mimořádným interním auditům vedle běžné veřejno-správní kontroly a vedle plánu kontroly 

jednotlivých příspěvkových organizací.  

 V tomto směru úkol vnímáme. Na interní audit jsem ho přenesl, tam pokyn jasný je. 

Vše bude prověřeno, jak máme v příslušné ukládací části usnesení, které bylo přijato radou. 

Počkejme si na výsledek, všichni s ním budou seznámeni. Zároveň bych chtěl požádat, že 

byla řádně zřízena příspěvková organizace, která není vedena jinak než všechny základní 

školy, mateřské školy, školní jídelny. Jedou ve stejném gardu jako tyto dávno zřízené 

instituce.  

 Rád bych upozornil, že v rámci odboru školství je tam péče od 1. 9. loňského roku. Do 

té doby to bylo výhradně pod technickou majetkovou správou. Myslím, že i pan zastupitel 

Bodeček měl v pozici majetkového radního dostatek možností si Janov prověřovat a na 

všechny věci, na které se ptá, ptá se sám sebe. Je to věc polemická a myslím si, že bude 

dostatek prostoru v rámci projednávaného bodu si o tom povídat. 

 Pokud jde o participaci, víme, že máme koordinátora participace pana Rachunka, který 

koordinuje projekt strategického plánu rozvoje. Byli jste s tím seznámeni. Zítra máme on-line 

prezentaci status report, jak práce probíhají. Máme před sebou další část, kdy po schválení 

designu celého projektu máme naplánované všechny kroky. Má proběhnout kvalitativní a 

kvantitativní průzkum, v průběhu února a března má proběhnout zhruba 20 setkání s 

veřejností, další setkání formou on-line a dalšími formami. Prostřednictvím tohoto projektu 

budou osloveny všechny cílové skupiny občanů. Bude s nimi komunikováno nejrůznějšími 

průzkumy, ale i přímými rozhovory v rámci různých participativních setkání. V tomto směru 

probereme všechny oblasti života městské části, vše, co občany zajímá. V tomto směru je to 

rozpočtováno, abychom ufinancovali tento rozsáhlý projekt, který byl i tímto zastupitelstvem 

v rámci design projektu schválen. To všechno zahrnuje položka participace.  

 Tím jsem vyčerpal své poznámky. Kdybyste měli další dotazy, jsem k dispozici, 

znovu se přihlásím.  
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 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 Promiňte, zapomněl jsem dát slovo panu dr. Dětskému ohledně petice. Omlouvám se 

panu zastupiteli Čižinskému, aby měl chvíli strpení. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Budu stručný. V tuto chvíli mohu panu Kučerovi jen slíbit, že situaci prověřím, zítra 

mu zavolám a výsledek mu poskytnu.  

 

P.  H e j m a : 

 Slib zazněl, bude splněno, děkuji.  

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o promítnutí slajdu. 

 Nemohu vědět, co má koalice v hlavě, jaké jsou vaše plány. Podle mých informací 

vím, že pravdu nemluvíte, že vaším záměrem je informace vylákat a nějak se k nim dostat a 

následně se z toho zkoušíte vyvléci. Ukažte svou představu. Pokud řeknete, že tak to být 

nemá, tak řekněte, jak to má být. 

 Dostanu se k půdorysu, který se mi technicky nezobrazuje, a z toho vyplývá, že tam 

má být klasická pražská mozaika. Nemá to být trávník, zeleň, ale povrch má být dlažba. Od 

Petra Hejmy jsme slyšeli úžasný argument, že tam budou stromy, které budou zastiňovat, a 

tráva tam být nemůže. To tady vážně říká starosta Prahy 1. Je to podobný argument, který 

bývalá mateřská partaj Petra Hejmy ODS používá na Praze 2. Tam je jediný argument, proč 

se má zabetonovat část Folimanky, že pod Nuselským mostem tam málo prší a tráva by tam 

zanikla, takže se to vybetonuje.  

 Prosím o předchozí slajd. Tady máme to, co nám Petr Hejma tvrdil posledně. 

Polemizuje, že nejde o žádné vydláždění. Máme brát vážně pana starostu, když říká evidentní 

nesmysly? Víme, co znamená zeleň a co znamená dlažba. Tvrdit, že dlažba nebo jiný 

zpevněný povrch je zelení, je nesmysl. To chcete tvrdit, že Malostranské nám., na kterém je 

jeden strom, je zeleň? Že je to park? To potom budete tvrdit, že Václavské nám. je prales.  

 Tady se jedná o matení pojmů, o závažný podvod na občanech a vymlouvání se z 

vašich záměrů, jejich zakrývání a ohýbání formulací a realit tak, abyste to nějak zdůvodnili.  

 Vyzývám starostu Hejmu, aby jasně sdělil, kolik má být na tomto prostoru teď stromů, 

kromě javoru, které plánujete a na které chcete peníze, a jaká plocha bude zeleň a jaká plocha 

bude vydlážděna. Prosím o odpověď. 

 (P. Hejma: Odpovím, až skončí váš příspěvek.) 

 Bylo by možná přehlednější odpovídat ihned. Rozpočet má několik set položek, a 

když je reakce až za půl hodiny, tak je to nepřehledné. 

 (P. Hejma: Hned po vašem příspěvku odpovím.) 

 Pokud nám budete tvrdit, až se vám uráčí, že to musí říci odborníci, tak by bylo 

vhodné říci, tak peníze nedávejte, a až když budete vědět, kolik stromů a trávy tam bude, tak 

pozvěte občany a nás, odprezentujte to a potom si to nechte schválit. Takto by to bylo lepší, 

než dejte nám několik milionů korun, a my možná vymyslíme, jestli tam budou cestičky nebo 

tráva. To je matení. Toto si občané od nás nezaslouží.  

 Když mi píší občané, tak si stěžují, že se jim někdy vrací pošta, kterou Praze 1 píší. 

Před třemi dny napsala e-mail starostovi Hejmovi paní Helena Uhlířová. Protože ho pan 

starosta buď nedostal – máme tak úžasný IT systém, že e-maily nechodí, nebo ho nečetl, tak 

ho tady přečtu, aby mohl – až se uráčí – na to reagovat. Cituji e-mail pan Heleny Uhlířové z 

ulice xxxxxxxx xxxxxx: 
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 Vážený pane starosto Hejmo, v ulici xxxxxxxx xxxxxx s manželem bydlíme 12. 

rokem a bydlíme tu rádi. Vážíme si toho, že nám bylo dopřáno trávit kus života v tak úžasném 

koutu Prahy a máme zájem podílet se na jeho kultivaci. Proto nás velmi trápí, že park, který 

po celé desetiletí zvláště v horkých letních dnech zpříjemňoval bydlení, zmizel a místo něho 

prý má být dlažba. Mimochodem si říkám, co by na to Vojta Náprstek. V dnešní pravidelné 

relaci Z metropole byla zmínka o tom, že se velmi zasazoval a zajímal o dostatek zeleně ve 

městě. Tady vidíme přístup zcela opačný. Vždyť kamenná nádhera města může přece 

vyniknout právě nad úroveň toho, co vytvořila příroda, protože ta tu byla první. Myslet si, že 

tomu může být jinak, že lze jít beztrestně proti tomu je důvěřivost, která nemůže obstát. 

Peníze jsou sekundární záležitostí, protože k čemu by byly, kdyby  zanikla příroda?  

 To, co tu sděluji, činím proto, že kolem sebe vidím spoustu sousedů, kteří se zlobí 

proto, co se tu v souvislosti s parčíkem děje. Nadávají, cítí se bezmocně a tak ani nic 

nepokládají, protože to pokládají za zbytečné plýtvání silami a časem. Vycházejí ze 

zkušenosti, že se s nimi stejně nikdo nebaví, neptá se na jejich názor a ani se s nimi nevede 

diskuse o plánech radnice.  

 Nemohu ale nadávat a zlobit se, když se nepokusím nejprve něco změnit. Pracovala 

jsem přes 30 let v motolské nemocnici s těžce nemocnými mladými lidmi a snažila jsem se je 

vždycky vést k aktivitě, k tomu, aby něco dělali dřív, než to definitivně vzdají. Zastávám 

názor, že člověk není autentický, pokud něco jiného hlásá a něco jiného činí.  

 Napadá mě, že situace s Anenským trojúhelníkem je smutnou ukázkou situace ve 

společnosti, protože to, co je dole, je nahoře a obráceně. Konzum a zdánlivý blahobyt na úkor 

smyslu našeho konání přináší zkázu, konflikty, plýtvání silami nesmyslným bojem, úzkost, 

frustraci a agresivitu. Agresivita vůči přírodě je špatným činem, který nemůže být dobrým 

odměněn. Jako lidské bytosti jsme součástí přírody a jsme tu proto, abychom o přírodu 

pečovali a ne ji ničili.  

 V praktické rovině bych tímto chtěla jen potvrdit to, co bylo v souvislosti s úsilím o 

zachování javoru stříbrného řečeno, a sice: pokud bude do prostoru Anenského trojúhelníku 

navrácena zemina, zakoupíme travní osev, uspořádáme brigádu a o zeleň se budeme 

pravidelně starat.  

 Dovedu si představit, že takovou iniciativu občanů a jejich spoluúčast na kultivaci 

prostředí, v němž žijí, by měla radnice mocně podporovat a motivovat, ne ji systematicky 

likvidovat, jak se to v tomto případě děje. Park je tu potřeba. Většina lidí, kteří tady bydlí 

daleko déle než my, sdílí tento názor. Prosím, vraťte jej, je to příležitost k lepší spolupráci nás 

všech.  

 S pozdravem Helena Uhlířová, dětská klinická psycholožka a rodinná terapeutka.  

 Prosím opět o reakci Petra Hejmu a ostatní členy koalice na tuto stížnost i na návrh 

sousedky Anenského trojúhelníku, která žádá navrácení parku a která nabízí, že se s dalšími 

bude o park starat. Prosím opět o reakci. 

 

P.  H e j m a : 

 Tím skončil váš příspěvek do diskuse, pane kolego, nebo budete ještě pokračovat? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Neskončil, budu ještě pokračovat. 

 Poprosím o reakci i ostatní členy koalice na tento e-mail paní Uhlířové, který směřoval 

na starostu Hejmu, ale platí všem, kteří dnes o Praze 1 rozhodují.  

 Budu pokračovat. Konstatoval jsem a budu nadále konstatovat, že byť jen částečné 

vydláždění parčíku, pokud javor dostane ještě šanci žít, je v rozporu s regulačním plánem i se 

slibem, že bude nějaká participace, že se občanů někdo dotáže srozumitelným a 

transparentním způsobem na jejich názor a na tento názor bude brán nějakým způsobem 
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zřetel. Dnes jsme slyšeli otřesný způsob reakce na petici několika tisíc občanů od starosty 

Hejmy. Petr Kučera upozornil na petici, co se s ní stalo, starosta o ničem neví. Ptá se 

úředníka, který to má vyřídit technicky nebo právně, co s tím, ten ale také neví a slíbí, že 

příslušnému zastupiteli odpoví. Toto je výsměch demokracii. Mnoho lidí napíše nějaký názor, 

je to možná největší petice v tomto období, a starosta o ní vůbec neví a ani nepředstírá, že by 

na ni měl odpovědět nějakými frázemi, jak to často dělává. Řekne, že to má číslo jednací, že 

se to uložilo. Takto arogantně nakládáte s vůlí občanů. To je tragédie.  

 Současně chápu, proč to děláte. Když se o nějakou participaci pokusíte, tak to pro vás 

dopadne tristně. V květnu tohoto roku jste neopatrně vyzvali občany k tomu, aby se vyjádřili 

k jiným dvěma projektům, že postavíte další kostku v parku Na Františku vedle Anežského 

kláštera – bylo to 3. 5. 2021, a také jste 17. 5. na webu zveřejnili jakousi participaci ohledně 

parčíku vedle Staronové synagogy mezi ulicemi Pařížská, Břehová a Maiselova.  

 Někteří občané mi posílali maily, kterými reagovali na tuto participaci, něco proběhlo 

na komisi pro participaci. Nevím, jestli mám všechny informace, ale dostal jsem se k tomu, že 

bylo přibližně 190 reakcí, 110 mailů přišlo radnici, které reagovaly na tyto dvě výzvy.  

U některých e-mail nefungoval, tak se jim to vrátilo a přeposílali to jiným zastupitelům a 

dostalo se to i mně. Že se vrací občanům e-maily, je skvělou vizitkou práce našeho IT experta 

Richarda Bureše, ale to teď nechme stranou.  

 Z těch cca 190 e-mailů nejvíce lidí požaduje zachování zeleně.  

 Když si vezmeme dvě hlavní změny, které se plánují, to znamená vydláždění parčíku v 

Pařížské  - to snad všichni odmítali. Když si vezmeme kostku, tak největší nesouhlas byl s 

umístěním kavárny do parku Na Františku vedle Anežského kláštera.  

 Další časté body, které byly požadovány: více zeleně, objevily se tam i požadavky na 

zachování současného stavu, zejména u parčíku v Pařížské, méně se tam vyskytlo, že chybí 

komplexní řešení, že návrh není pěkný atd. 

 U plánu postavit další kostku v parku vedle Anežského kláštera se 6 lidí vyslovilo pro 

revitalizaci. Ve všech případech se objevil požadavek – nesouhlas s umístěním kavárny. 

Nikdo se nevyslovil pro takovou revitalizaci, která by kavárnu obsahovala.  

 Přejdu k pointě. Ze zhruba 200 e-mailů se můžeme ptát, kolik jich schvalovalo to, co 

plánujete? Ani jediný. Radnici na tuto výzvu nepřišel ani jediný e-mail, který by řekl, že se 

mu líbí to, co plánujete, že chce vydláždit byť částečně vedle synagogy, nebo že chce postavit 

nějakou budovu vedle Anežského kláštera.  

 Chápu, že se prezentace bojíte. Přečtu reakci na participaci, která následně přišla. 

Nadpis byl: Projednání budoucí podoby veřejného prostoru pokračuje navzdory snaze o jeho 

narušení. Veřejnou diskusi se ale pokusili narušit nezodpovědní aktivisté šířící poplašné 

zprávy o kácení zeleně a jejím nahrazování dlažbou nebo o likvidaci multifunkčního 

sportoviště Na Františku. To vedlo k tomu, že radniční oddělení plánování a participace 

obdrželo množství často anonymních zpráv plných agrese. Řada občanů však nabízenou 

možnost zapojit se do možného rozhodování o budoucí podobě  veřejného prostoru v Praze 1 

využila konstruktivně a zaslala velmi zajímavé postřehy a náměty.  

 Postřehy jsou zajímavé. Pokud se o ně zajímáte, vezměte je vážně a smiřte se s tím, že 

to, co plánujete, vůbec nikdo nechce. Jsou to nějaké vaše nápady, pro nějaké vaše kamarády je 

to výhodné, ale pokud si neobjednáte mezi lidmi někoho, kdo by vám to schvaloval, tak to 

opravdu nikdo nechce.  

 Pokud si chcete hrát na to, že diskutujete, že vás názory občanů zajímají, tak se k tomu 

vyjádřete. Jak zdůvodníte to, že v rozporu s vaším plánem hodláte vydláždit Anenský 

trojúhelník a jak občanům vysvětlíte, že jste jim slibovali participaci, že jste od toho upustili a 

v rozporu s názory občanů se snažíte park tam zlikvidovat?  
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 Prosím o reakci Petra Hejmy. Ať zazní, co nyní plánujete, za co chcete peníze utratit, 

kolik tam bude stromů, kolik procent povrchu bude vydlážděno a kolik bude zeleň. Prosím 

všechny členy vládní koalice, aby zareagovali na to, o co prosí a co nabízí paní Helena 

Uhlířová.  

 

P.  H e j m a : 

 Ujmu se slova, abych vám odpověděl.  

 Milý pane kolego, mám pro vás zvláštní pochopení, takže vám v klidu odpovím. 

Člověk musí mít obrovskou trpělivost, aby vaše fabulace a převracení informací vydržel. 

Týká se to celé rady. Předvádíte to na každém zastupitelstvu vždy v jiné podobě.  

 Začnu od začátku. Samozřejmě, že prostor, který pan kolega Kučera docela vtipně 

okomentoval, že je ve velikosti vnitřku našeho prostoru, je zaprvé projektován z technického 

pohledu – opakuji, že tam bylo třeba přeprojektovat přeložky sítí a různé další podzemní 

stavby, což nebylo vůbec jednoduché. Zadruhé tam chceme zachovat zónu, kde je javor 

stříbrný s nějakou částí, která je zatravněna přímé okolo něho, takže tam vznikne terénní 

útvar, který bude celý zazeleněný. Na zbytek musíme dostat nový strom, vodní prvek, musíme 

zapustit zadržovací nádrž na vodu  z vodního prvku, takže tam bude padat voda ze zdi, bude 

tam ještě horizontální vodní prvek, takže tam mnoho místa nezbude. Samozřejmě, jak jsme 

slíbili, budeme se snažit dostat tam zeleně co nejvíc. 

 Byl bych nerad, aby občané byli z vaší strany nějakými fabulacemi  neustále uváděni 

ve zvláštní iluzi, že jsme tady banda zvířat, která nesnáší zeleň. Někdy v klidu bych si o tom s 

vámi popovídal, abychom si zahráli přebíjenou, kdo byl více vychováván k tomu, aby více ctil 

přírodu a všechny související věci. Myslím, že to si nemusíme spolu vykládat, bratře skaute. 

 V tomto duchu bych byl rád, abychom se bavili racionálně. Bereme od vás jakoukoli 

konstruktivní opozici, jakýkoli konstruktivní názor, ale ne demagogii. V tom místě bydlím, 

několik metrů odsud, se sousedy mluvím. Měl jsem schůzku s cca 30 zástupci SVJ z 

bezprostředního okolí. Když si s lidmi o tom povídám, divil byste se, kolik lidí nám říká, proč 

jsme ustupovali, že se těšili na průchod k vodě, že se naopak těšili na kultivaci tohoto 

prostředí. Bylo to zelené místo, ale byl to veřejný záchod, chodili tam kálet opilci, přes plůtek 

se tam házeli psi, aby si tam došli na záchod a bylo to místo, které nefungovalo. 

 Rozumím tomu, byla tam zeleň, ale my ji odtud nevezmeme, zase ji tam znovu dáme, 

část zachováme, ale místo bude vypadat jako kulturní prostranství, které je adekvátní Pražské 

památkové rezervaci uprostřed města, kde jste kousek od Karlova mostu. Je to místo, které je 

neustále fotografováno z různých pohledů a navštěvováno cizinci, je to naše vizitka. 

 Nevím, kde berete drzost říkat, že nikdo naše plány nechce. Neberu vám, že možná 

přišlo 200 mailů, nechci nikomu sahat do svědomí, protože maily byly dost podobné, ale je to 

otázka pohledu na věc. Jak můžete říct, že nikdo naše plány nechce? V městské části bydlí 

přes 30 tisíc občanů, zkuste se jich zeptat, ale oni nemají čas na to, aby posílali někam nějaké 

maily. Ozvou se v momentu, když se jim něco nelíbí. Věřte, že by se ozvali.  

 Jsem možná cokoli, ale ne arogant, abych se choval takovým způsobem, jak mi tady 

vyčítáte, k petici občanů. Pro mne to je to nejvyšší, co může být, když se velké množství lidí 

sejde nad takovým názorem a pošlou ho nám. Dobře víte, že takové množství podpisů musí 

někdo zkontrolovat, že někdo musí zkontrolovat pravost adres, že musí prověřit všechny 

náležitosti petice, což má na starosti úřad naší městské části. Nepodsouvejte mi, že nevím, co 

se s peticí děje. V momentu, když ji řádně předáte a bude potom řádně zpracována naším 

úřadem, počkám si na výsledek. Máme na to nějaké lhůty. Předpokládám, že naši úředníci v 

tomto směru ví, co dělají a lhůty respektují. Nepodsouvejte občanům, že se k nim chováme 

arogantně. Prosím vás o to, nedělejte to. 
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 Pokud jde o to, jak má park vypadat, samozřejmě to diskutujeme s odborníky. Jsou 

tam arboristé, jsou tam dendrologové, jsou tam lidé, kteří tomu rozumí. Mohu citovat pana 

Horu, Pešičku a další, ti určují, co se tam může a nemůže dělat. Nepodsouvejte mi, že tady 

říkám, že tam nemůže být nic jiného než dlažba. To neříkám. Říkal jsem, že stromy budou mít 

velké koruny – to cituji názory odborníků – a že pod nimi těžko bude růst zelená tráva. Určitě 

existuje nějaká možnost, jak tam dát nějakou divokou trávu nebo něco jiného. Nejsem 

odborník v těchto věcech. Zahradu mám, pěstuji tam ledacos, jsem ale běžný uživatel a ne 

odborník na takové věci. Nestydím se to přiznat, na rozdíl od vás, který rozumí všemu. 

 V tomto směru říkám, že na základě toho, co nám odborníci řeknou, to tam dáme. 

Samozřejmě, že o finální podobě budeme mluvit se všemi. Moc si cením, že máte o to místo, 

kde žijeme, takovou péči, zrovna o naši ulici. Přijďte poradit, třeba tam vymyslíte něco 

úžasného, aby se nám v této ulici lépe žilo. Můžete si o tom popovídat s kterýmkoli ze 

sousedů, kteří tam jsou. Nevím, zda jste tam vy nebo váš názor u nich tak ceněn, to si musíte 

sám zjistit.  

 V tomto směru se participace nebojíme, ale máme pocit, že občas je participace 

nástrojem jak něco zabít, jak to nezrealizovat. Nezlobte se na nás, participace se občas podobá 

lynči. Pokud je to slušná výměna názorů, která má úroveň a nemá podobu vtrhnutí na Úřad 

městské části, kde dojde k potyčce s tajemníkem, tak bereme jakoukoli platformu, kde si o 

tom popovídáme a kde si řekneme, jak by to mělo vypadat. Jsme všichni slušně vychovaní 

lidé, takže se nebráníme takové formě diskuse.  

 Znovu opakuji – s občany komunikujeme, jak to bylo možné i v rámci té pitomé covid 

doby. Zástupci SVJ se scházeli se mnou a diskutujeme o tom. Myslím si, že žádné vakuum 

tam není, navíc denně chodím tam a zpátky, takže lidí potkávám spousty.  

 Mrzí mě, že mě minul mail paní Uhlířové. Byl moc hezky napsaný a určitě bych 

neměl problém jí na to odpovědět. Na to se podívám. Trochu bych tam rozporoval Vojtu 

Náprstka. Možná nevíte, že toto místo bylo ve 20. letech celé zadlážděné a parkovala tam ta 

nádherné prvorepubliková auta. Divím se, že Vojta Náprstek v té době, když tam chodil, za 

stromy nebojoval. Myslím, že měl naopak toto místo rád takové, jaké je, i s tím parkovištěm 

pro ta krásná auta. Vojtu Náprstka nesmírně ctím a je to jeden z mých vzorů, protože udělal 

spoustu dobrých věcí, včetně toho, že na Střeláku učil ženské prát v pračce a vařit v papiňáku. 

V tomto místě žádný park nebyl, bylo to normální vydlážděné náměstí. To tam v této podobě 

nechceme vracet.  

 Myslím si, že je třeba vrátit to do normální roviny, promlouvat si o tom a spíš si vážit 

toho, že jsme našli kompromis, že tam strom chceme zachovat a i přesto místo udělat hezké. 

Už toho nechme, nenapadejme se v tomto směru a pojďme spolupracovat, ať čas tady 

utrácíme trochu účelně.  

 Myslím, že jsem se dotkl všeho, co jste tady povídal. Jinak jsem připraven dál o tom 

diskutovat.  

 Prosím paní kolegyni Holou.  

 

P.  H o l á : 

 Měla bych dotaz k jedné konkrétní položce. Doufám, že se na mne nebude pan 

Kovářík zlobit. Nenašla jsem v komentářích nic k investiční položce, proto se na to ptám. 

 Jedná se o kapitolu 218- životní prostředí, investice, o 1880 tisíc v Loretánské zahradě, 

o připojení ke splaškové kanalizaci. Předpokládám, že to bude asi na vybudování WC v 

Loretánské zahradě, to se chci jen ujistit. Dotaz směřuje spíše na pana radního Bureše.  

 Jakým způsobem bude moci být tato investice využita obyvateli Prahy 1? Zahrada je 

dlouhodobě uzavřená, je ve výpůjčce spolku. Pokud vím, otevřená je, když tam pořádají např. 

vánoční trhy, jinak je to uzavřený prostor.  
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Vím, že tady byl vznesen některým gesčním radním dotaz, zda by část zahrady mohla být 

využita ke komunitní zahradě. Pokud mám aktuální zprávy, je to bez jakéhokoli posunu. 

  Mohla bych paní Valíčkovou poprosit o promítnutí statutu? Pozemky, na kterých je 

Loretánská zahrada, jsou statutem svěřeny městské části za účelem toho, aby to byla veřejně 

přístupná zeleň, případně znovu vybudování zahradnictví, které tam původně historicky bylo. 

Je to jediný účel. Statut zároveň říká, že městská část nesmí parcelní pozemky poskytnout 

právnické osobě k výlučnému užívání, což podle mého názoru výpůjčkou bylo porušeno. 

 Chtěla bych se zeptat, pokud investujeme do tohoto prostoru, plánuje se do budoucna, 

že Loretánská zahrada bude využita k účelu, ke kterému je nám statutem svěřena a budou se 

moci obyvatelé Prahy 1 těšit, že budou moci zeleně využít?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nebudu se na vás zlobit, protože komentář tam skutečně není. Je to překlop z loňského 

roku, kde byl kompletní komentář. Není to nic jiného než to, co bylo v loňském roce 

schváleno. Znamená to naplnění toho, k čemu jsme zavázáni, to je napojit vodní prvek na 

kanalizaci, protože to musíme. Nemáme limitováno, co s tím můžeme dělat jak z hlediska 

odboru životního prostředí či OCP města, tak z hlediska památkářů a plně je to v souladu s 

tím, jak to bylo loni projednáno a schváleno, tak toto je dokončení. Není to nic nového, není 

to žádná nová akce, nejsou to žádné změny. Máte pravdu, že jsem tam komentář z loňska 

nepřekopíroval. Překlop jsme zajistili až ke konci roku, kdy jsme zjistili, že to nejsme schopni 

doplatit. Jinak je to akce spojená s projednáním s PVK, na kterou se to napojuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl bych se vyjádřit a rovnou navrhnout k vyškrtnutí investici do podzemních garáží 

na Dvořákově nám., což je 410 tisíc. Uvedu následující důvody. 

 První je ideový, na kterém se pravděpodobně neshodneme, s tím souhlasím. Někdo má 

pocit, že garáže potřeba jsou, ačkoli okolní garáže jsou využity z nějakých 35 %. Nejvíce jsou 

využity garáže u Palladia, které jsou využity na 45 %, zbytek zeje prázdnotou.  

 Další je věc, o které doufám, že se shodneme. Prosím Michala Cabana, aby mě 

poslouchal. Nemá to být nějaké blbé popíchnutí, ale jedná se o to, že tady vidím paralelu s 

garážemi ve Štěpánské. Za 150 mil. zde vzniklo 62 míst a 4 místa pro motorky. Vychází mi to 

cca 1,5 milionu na jedno parkovací místo.  

 V rozpočtu, který jsme tehdy měli v ruce, a byl to jen odhad, bylo, že tady má být 

investice za 350 mil. na 150 míst. Byl to odhad, cena se může lišit. Už v tuto chvíli by si měla 

městská část říct, zda je připravena v budoucnu tuto investici dělat. Proč bychom vyhazovali 

teď 400 tisíc, abychom si v budoucnu řekli, že je trochu drahé dělat za 350 milionů 150 míst.? 

Nebo se bavme o přepracování projektu. Shodnu se s panem Burešem, že je potřeba nějaká 

parkovací kapacita pro Nemocnici Na Františku. Bavme se o přepracování projektu, který 

nebude tak megalomanský, z mého pohledu nevyhovující, ale doufám, že minimálně 

konsensuálně nesmyslně drahý. To je věc, která mě překvapuje. 

 Pan Bureš říká, že TSK to chce. Měli jsme poměrně hodně práce, abychom investici 

zastavili. Z TSK jsme od vedení dostali dopis, že investici nechce. Vím, že tam byla spousta 

lidí, kteří ji chtěli, ale oficiální dopis, ve kterém by měnili toto stanovisko, neexistuje. TSK to 

v tuto chvíli oficiálně nechce.  
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Stejně tak IPR, od kterého jsme také dostali dopis. Neříkám, že neproběhla jednání, při 

kterých říkají mezi čtyřma očima něco jiného panu Burešovi, ale oficiální dopis, o který jsme 

tehdy požádali, nebyl vydán jiný. Myslím si, že oficiální stanovisko je, že to nechtějí. 

 Uznávám, že nejde o obrovskou částku, jedná se o 400 tisíc, ale proč by městská část 

vynakládala tuto částku na investici, kterou v budoucnu nechce udělat? Připadá mi to jako 

úplný nesmysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit tento protinávrh k rukám Návrhové komise. 

 Pan Ing. Kovářík chce reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 410 tisíc jen proto, pokud se rozhodneme akci ukončit. Počkám, až kolega Skála bude 

poslouchat. 410 tisíc je tam proto, pokud se rozhodneme projekt ukončit, tak jsme povinni to 

doplatit projektantovi. Podle platné smlouvy, pokud to zcela ukončíme, máme tam doplatek. 

Ten bude platný, pokud akci kompletně zrušíme.  

 Druhá možnost je nezrušit jí a využít 410 tisíc na předělávání. Toto rozhodnutí 

nepadlo. Jsou to peníze, které převádíme třetí rok právě proto, že smlouva není kompletně 

dodnes zrušena. Kolega Skála to ví, protože smlouva je z doby, kdy u toho byl. Převzal ji, 

neuzavíral ji. Je to starší smlouva než toto volební období. Těch 410 tisíc jsou stále převáděné 

peníze na to, abychom doplatili to, co bylo ve smlouvě, pokud to ukončíme, nebo tam může 

být ještě 410 tisíc, pokud se městská část rozhodne současně s městem dělat něco jiného. 

Zrušit je, pane kolego, nemohu, protože jsme smluvně zavázáni je zaplatit, pokud projekt 

zrušíme. Víte to, bylo to stejné, když se řešil rozpočet s panem kolegou Brožem, když jste byl 

v radě.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Možná zneužiji technickou. Nejsem si jistý pravidly. Domnívám se, že smlouva byla 

na 10 milionů a nebyla podepsaná. Nevím, jaké je doplácení. Kdybych to věděl, tak Vás tady 

nezkouším. (Hejma: pane kolego, zneužíváte). Pardon, přihlásím se do diskuse.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Smlouva měla dvě fáze. Těch 10 miliónů je na tu druhou fázi, do které bychom   

nastoupili tehdy, pokud byste v něm pokračovali. Máme doplatit původní. Buď uzavřeme 

pokračování s novým zadáním, pak těch 410 můžeme použít na něco jiného, nebo uzavřít to, 

co bylo. Nebyla ukončena a ani nebylo rozhodnuto o pokračování. Nikde nebylo podepsáno 

těch 10 mil., ale musíme ukončit tu předchozí, pokud to finálně jednou někdy ukončíme. 

Proto tam meziročně neustále převádíme 410 tisíc. Proto mě mrzí, když se vede dlouhá 

diskuse o něčem zcela jiném, když víme, že tato položka má zcela srozumitelný důvod. 

Rozhodnutí, zda ano nebo ne, nesouvisí s tím, co je v rozpočtu. Jednáme o rozpočtu, ve 

kterém je to z těchto důvodů. Není to o tom, jestli se městská část s městem rozhodne, zda ano 

nebo ne. Kdyby tam byly peníze pro rozhodnutí ano, pak diskusi rozumím, ale taková částka 

tam není a ani být nemůže, protože na ni nemáme. Městská část to nikdy nebude moci sama 

zaplatit.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Děkuji kolegyni Holé, že otevřela a zmínila záležitost Loretánské zahrady, která 

nejspíš není využívaná zcela v souladu se statutem hl. m. Prahy a měla by se najít nějaká cesta 

k nápravě. Doufám, pane starosto, že si to vezmete za své a s hasiči domluvíte nějaké veřejné 

využití. Už po tom volají i místní. Zaznamenal jsem toto opakovaně.  

 Co se týká zmiňované petice k javoru, dohledal jsem, že jsem ji předával na 

zastupitelstvu 26. března do ruky panu starostovi. Jsem moc rád, že pan dr. Dětský prověří, 

kam potom putovala. Snad se neztratila.  

 Dále děkuji za komentáře k přesunům v rozpočtu do r. 2022 jak panu inženýrovi, tak 

panu radnímu i panu starostovi. Myslím si, že by bylo do budoucna fajn k tabulkám převodu 

do dalšího roku přidávat nějaký komentář, ušetřili bychom si část debaty. Je to inspiraci pro 

příště. Děkuji.  

 K rozpočtu. U Nemocnice Na Františku se počítá s provozní dotací ve výši z loňského 

roku. Chci se zeptat povolaných, zda se daří držet hladinu provozní ztráty, že se nezvyšuje? 

Před třemi nebo čtyřmi roky byla prognóza, že se zvýší nad sto milionů. Doufám, že je dobrá 

zpráva, že se daří panu řediteli držet rozpočet v dobré kondici.  

 Byl tu zmíněn pater noster. Chtěl bych ho vypíchnout, protože pan starosta Hejma 

říkal před 2 roky, že se podle toho pozná, jestli funguje dobře radnice.  

 Chtěl bych se zmínit k vysokému rozpočtu pro oddělení vnějších vztahů. Upozornil 

jsem dříve na to, že tam jsou zvláštním způsobem řetězeny objednávky beze smluv a přitom 

se částky postupně zvyšují. Nebylo mi odpovězeno. Musím oznámit, že jsem svým podnětem 

požádal o vyjádření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby se tím zabýval.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík bude reagovat. 

 

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

 Pan kolega Kučera asi v posledních dnech neprošel radnicí, protože v 6. patře jsou 

vyloženy řetězy páter nosteru, tudíž kolem řetězů stěží projdem. Na tom se usilovně maká.  

 Nemocnici se podařilo včera, po zveřejnění, schválit rozpočet na letošní rok, s novým 

náměstkem pro finance jsme se na tom domluvili.  

 K tomu, jestli tam vzniká nějaký problém mimo to. Ano, v loňském roce jsme řešili 

otázku prodloužení splatnosti, která souvisela s tím, jak pandemie měnila náklady a jakým 

způsobem stát různě dokompenzovával ty změny, které s tím souvisí. Není tam předpoklad, 

že to půjde ke stovce milionů, což je pozitivní zpráva. Horší zpráva souvisí s tím, že změny v 

dnešní pandemické situaci jsou, tak stát kompenzuje nepredikovatelně, takže občas je obtížné 

to odhadnout. Někdy přijde v některé oblasti mnohem více peněz, než jsme čekali a v jiné to 

chybí, takže je obtížné na poslední chvíli to odhalovat. Navíc v loňském roce peníze chodily v 
čase, kdy se s nimi nepočítalo. Rozhodlo se třeba posílat peníze mimo, věci se měnily na poslední 

chvíli, ale negativní dopad to na nemocnici nemá. Má to dopad třeba na zhoupnutí z hlediska 

splatnosti faktur. Je to nepříjemné, protože to ztěžuje pozici ve vyjednávání. 

 Do budoucna budou pro nás rozhodující otázky související s reaktem (?). Jde o investici, 

kterou jsme získali zvenku, těžko bychom ji platili z našeho. Máme tam ale naše investice do 

objektu, které budeme muset rozplánovat. Víte, že v rozpočtu jsou peníze na gastro pro 

nemocnici, což je tikající bomba, kterou budeme muset řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Rychlá reakce z mé strany. Pokud jde o hasiče a o Loretánskou zahradu, mohu vyvolat 

jednání s hasiči. Myslím si, že Sbor dobrovolných hasičů se nebrání jakékoli spolupráci o využití 

zahrady nejen s místními občany. Příkladem jsou různé akce, které tam probíhají. Jestli jsou 

další nápady, tak sem s nimi, jsem připraven to zprostředkovat. 
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 Nemocnici Na Františku pan Ing. Kovářík z ekonomického pohledu řekl. Jen doplním, 

že se provozní kondice zlepšuje a i přesto, jak byla špatná doba, podařilo se udržet 

hospodaření. I v rámci úhrad od zdravotních pojišťoven to bylo nad očekávání. Určitě se 

neprohlubuje, naopak je trend stále zlepšovat ekonomickou situaci, vyjma těch věcí, které 

zmínil pan Ing. Kovářík.  

 Pater noster je veterán, je to ojedinělá věc. Je to technická kulturní památka. Je to 

jeden z mála, který pořád v nějaké veřejné budově funguje s rokem výbor cca 1930. Jde o 

veterána, který se musí promazat a občas tam něco opravit. Poměrně nízkým nákladem jsme 

tento pater zprovoznili na dost dlouhou dobu. Bylo potřeba vyměnit řetězový systém, protože 

řetězy byly vytahané. Tím by se pořád lámala hřídel. Měl to být vánoční dárek, výměna měla 

trvat dva měsíce, ale díky covidu se to zpozdilo. Očekáváme, že ke konci měsíce bychom 

pater rozjeli a už by měl vydržet. Je tam nový kvalitní řetězový systém a ještě provedli repase 

motorů. Zase to bude nějaký rok fungovat. Na funkčnost radnice to určitě nemá vliv. Byl to 

vtipný bonmot.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Petr Kučera už zmiňoval, co schvalujeme v usnesení. Schvalujeme tam celý balík, 

nikoli dokument, který připomínkujeme, což je ten komentář nebo rozpis závazných 

ukazatelů. Z toho důvodu předkládám pozměňovací návrh, aby do usnesení pod první bod 

„schvaluje“ byl doplněn druhý bod: bere na vědomí rozpis závazných ukazatelů rozpočtu MČ 

Praha 1 na r. 2022 dle přílohy č. 4 a komentář k návrhu rozpočtu na r. 2022 dle přílohy č. 5. 

 Ve zbytku usnesení následující údaje přečíslovat. Není to ve schvalovací nebo 

ukládací části, je to v části bere na vědomí, aby se v tom dalo pořádně vyznat. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Technicky. Neumím si představit, že by kterýkoli schvalující orgán při schvalování 

kteréhokoli rozpočtu bral na vědomí komentář. Takto se žádný rozpočet nedá projednávat. 

Týká se to kteréhokoli rozpočtu, hlasovat o komentáři nejde. Nemohu vyrobit takový 

komentář, o kterém byste mohli hlasovat. To nejde. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dobře, stahuji tu část ke komentáři a nechám v návrhu vzít na vědomí rozpis 

závazných ukazatelů. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, dejte tento návrh k rukám Návrhového výboru, budeme o něm 

hlasovat.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Než se dostanu k dotazům, musím zareagovat na ty, kteří reagovali na to, co jsem říkal 

u předcházejících výstupů.  

 Dostal jsem zprávy přes SMS i na facebooku, jestli bych mohl zveřejnit webové 

stránky Školy v přírodě v Janově. Je to  svp-janov.cz a Čestice svp-cestice.cz. Tam si můžete 

srovnat obě naše příspěvkové organizace.  
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 Paní vedoucí školského odboru Vencová neodpověděla na můj žádný dotaz. Proto 

prosím, aby do zápisu bylo uvedeno mé konstatování, že paní vedoucí neodpověděla na 

dotazy z mého prvního výstupu.  

 Dále paní vedoucí Vencová řekla, že se jí neustále ptám na rozpočet. Ptal jsem se 

jednou e-mailem. Na to paní Vencová reagovala, že rozpočet je na webových stránkách  

Prahy 1. Našel jsem si je tam a stáhl. Nevím, proč uvádí, že se neustále ptám. Ptám se na 

detailní položky, což souvisí s tím, že vznikla nová příspěvková organizace.  

 Paní vedoucí Vencová řekla, že se to nás netýká. Paní vedoucí, záležitost Janova se 

týká, nejen od 1. září 2021. Váš odbor, předtím ještě oddělení, mělo na starosti záležitost 

Janova společně s majetkovým odborem, s investicemi a myslím ještě s financemi. Váš odbor, 

resp. oddělení, protože odbor vznikl až následně, nedodával - i z doby, kdy jsem byl členem 

rady pro majetek, tak jsem chtěl jak po vašem oddělení, tak po paní Mühlové, která 

spravovala objekty, jasné seznamy dětí, které byly ubytovány v Janově. To jsem nikdy z r. 

2016 a 2017 nedostal. Říkaly jste, že vy to nemáte, že je to na majetkovém odboru, majetkový 

odbor říkal, že to nemá, paní Mühlová, že to už odevzdala. Myslím, že snad platí nějaký 

archivační a spisový řád, takže tyto materiály by měly být někde k dispozici.  

 Ohrazuji se za majetkový odbor, že ten odpovídá za to, co se dělo v Janově do  

31. srpna loňského roku. S Kateřinou Dubskou občas máme nějaké spory, ale po této stránce 

– za majetek zodpovídala – záležitost po technické provozní stránce vedla velmi dobře. Jestli 

tady byly nějaké náznaky, tak se od nich distancuji, protože i ve funkci člena rady v této 

záležitosti právě ona se mnou spolupracovala velmi dobře. 

 Za vámi od 1. 9. jde to, na co jsem vás upozornil, že pan ředitel příspěvkové 

organizace nezveřejňuje v registru smluv smlouvy. Musím se opravit, protože 20. ledna 

letošního roku zveřejnil první smlouvu. To je to, co správcové nedělali do konce srpna 

loňského roku, kdy jsme objekty poskytly pro školy v přírodě přes správcovské a mandátní 

smlouvy. 

 Myslím si, že za vámi také jde ta věc, na kterou jsem upozornil, to je nájemní smlouva 

k bytu. Předpokládám, že příspěvková organizace spadá pod školáky. Ptal jsem se, zda je 

standardní, že si někdo uzavře v rámci příspěvkové organizace nájemní smlouvu – může sám 

se sebou – za měsíční nájemné 6000 Kč a nájemné že bude placeno až po zkušební době? To 

je teď nějaký standard? Myslím si, že to není standard. Toto byste si měli jako odbor pohlídat, 

protože jste řekli, že si chcete vzít záležitost Janova pod svá křídla. Očekával bych, že to bude 

fungovat.  

 Cenová politika. Dívám se na webové stránky škol v přírodě, kde jsou rozděleny 

jednotlivé položky. Je tu: ubytování a stravné 380 Kč, 400 Kč, 430 Kč, 460 Kč. Jak je možné, 

že Most má 450 Kč? To nechápu. 

 Ještě mě zaujalo Gymnázium prof. Jana Patočky. Je to škola zřízená Prahou 1, že má 

takovou cenu, jakou mají naše školy? Je to sice škola z Prahy 1, ale nejsme zřizovatelem této 

školy. Upozorňuji na to, že 6.-12. 9. tam byla tato škola za 400 Kč za den a jedno dítě.  

 Už se dostávám k návrhu, protože nebylo vůbec odpovězeno na mé dotazy. Chápu a 

respektuji, že i pro rozjezd příspěvkové organizace ředitel něco potřebuje, ale musí si to 

obhájit, což neobhajuje, protože se nedostavil, i když o to byl požádán. On by měl přijít, 

vysvětlit a obhájit tuto záležitost.  

 Proto navrhuji, aby z příslušné položky 5331 z ORJ 417 byla odečtena částka  

3 milionů Kč a tato částka byla přiřazena na ORJ 514, položka 5331,36, Středisko sociálních 

služeb, a to v souvislosti se záležitostí, kterou velmi kvituji, že rada přišla s projektem „Senior 

taxi“. Projekt se mi velmi líbí, radu jsem za to pochválil.  

 Z toho důvodu navrhuji ještě jednou z ORJ 417, položka 5331, což je záležitost 

Janova, odečíst 3 mil. Kč a dát to ORJ 514, položka 5331,36. 
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 Předpokládám, když pan ředitel bude potřebovat peníze, musí si to v tomto roce 

obhájit, a není vůbec problém, když přijdeme s úpravou rozpočtu a hlavně budeme vědět, co 

se v Janově děje.  

 Dále mám ještě dotazy. Pan starosta velmi pěkně odpověděl na participaci, za což mu 

děkuji. Prosím, zda by bylo možné postup participace, který bude realizován v letošním roce, 

zveřejnit např. na webových stránkách Prahy 1, aby občané a veřejnost věděli, kdy se co bude 

dělat.  

 Potom mám ještě dotaz na Broňu Baborákovou, aby se nenudila, na předsedkyni 

výboru. Je to záležitost týkající se radiovodoměrů. Vidím, že máme smlouvu, která je na 

webových stránkách, kde je uvedeno, že příjemce radiovodoměru je povinen poskytovateli 

předložit prostřednictvím výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

závěrečnou zprávu o využití finančního příspěvku, a to do 30 dnů po ukončení realizace akce 

instalace radiovodoměru, nejpozději však do 31. července 2021. 

 Chci se zeptat, jestli jste tuto záležitost ve výboru řešili a jak tato záležitost dopadla.  

 Poslední dotaz. Pan inženýr mi neodpověděl na dotaz týkající se toho účtu, na který se 

vkládají peníze z prodeje bytů. Jaký je tam stav? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana místostarostu.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane kolego Bodečku, nejen jménem svým, ale i jménem Střediska sociálních služeb 

vám děkuji za podporu Senior taxi. Věřím, že bude občanům sloužit věrně a dobře. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě reakce pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Bylo tady dost dotazů. Předpokládám dobrou vůli pana Bodečka a budu ho kritizovat 

konstruktivně, připomenu mu, že jsem na tento dotaz odpovídal mnohokrát, dokonce za jeho 

přítomnosti. Odpovím na něj znovu, komunikuji svobodně a věcně. Budu přebírat iniciativu, 

jak pan Bodeček očekává. Mnohokrát jsem již vysvětlil, že žádný takový účet neexistuje, 

protože se jedná o výsledky hospodaření, které nejsou na žádném bankovním účtu. Je to 

účetní záležitost, výsledek hospodaření. Je to to, co je uzavřeno v daném roce. Protože budu 

domýšlet důsledky, nebudu předjímat, co je tam dnes, protože nemám uzavřený rok 2021. 

Částku budeme vědět, až uzavřeme r. 2021. Nebudu tady uvádět jakékoli číslo, i když ho 

mám odhadnuté, ale férově ho dostane. 

 Tím jsem vyčerpal všech jeho osm bodů, které má jako základ svého pirátského 

fungování. Navíc se domnívám, že podobně mohu odpovědět na otázku Janova. Každý 

manažer naší příspěvkové organizace odpovídá za plnění toho, co má ve zřizovací listině a co 

mu zřizovatel buď usnesením rady, nebo kompetenčním odborem, což je paní kolegyně 

Vencová, uloží. Pokud si pan ředitel uzavře smlouvu, která neodpovídá standardu městské 

části, tak to pocítí na tom, že nedostane očekávané odměny, případně to může pocítit vyšším 

stupněm, např. tím, že paní vedoucí odboru navrhne snížení osobního ohodnocení. Pokud by 

ani to nestačilo, tak něco dalšího.  

 Podobně se přistupuje k tomu, pokud není dodržována cenová politika, kterou 

projednal odbor, ale on za ni odpovídá. Není to tak, že odbor nebo kdokoli jiný toto dělá za 

něj. Pak příspěvkovou organizaci nemusíme mít, pak to může dělat přímo odbor. 
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 Rozumím, že jste neměli tu čest se spolu spojit a potkat, tak to udělejte, ale zkuste 

všechny ostatní nechat dělat svoji práci. Pokud ji nebude dělat dobře, tak to pocítí. 

Předpokládejme u každého dobrou vůli, i u pana ředitele, respektujme ho, kritizujme 

konstruktivně a komunikujme s ním svobodně a věcně. Myslím, že když s ním budete 

otevřeně hovořit, tak se vám to plně podaří.  

 

P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku – pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Panu Bodečkovi. vyslovím poděkování v souvislosti s jeho pozměňovacím návrhem. 

Tím, že rada schválila výběrové řízení na nákup vozidla, znamená to, že jsou finanční 

prostředky na tento nákup připravené.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Musím navázat na moji první vlnu dotazů. Přiznám se, že se necítím komfortně. 

Dostali jste ode mne 14 dní předem seznam položek. Že k tomu bude nějaká obrazová 

ilustrace, to mi bylo upřeno. Myslím si, že rozpočet by měl být kompatibilní a měl by být 

rozklikávací, aby bylo možné se doptat na konkrétní projekty, které se skrývají pod  

konkrétními položkami. Byl jsem panem Kováříkem ujištěn, že to všechno je v komentáři a 

teď jsem se dozvěděl, že komentář není nedílnou součástí toho, co schvalujeme.  

 Stále mi vrtá hlavou  a navedl mě k tomu Vladan Brož, když vyslovil číslo 26 mil. za 

Anenský trojúhelník, o kterém se před jedním nebo dvěma roky hovořilo, že je to zádlažba 

parku, a v rozpočtu to nevidím. Vidím tam několik položek, kde se vyslovuje slovo 

Smetanovo nábřeží, Anenský trojúhelník, parkový trojúhelník Karolíny Světlé nebo 

Betlémská čtvrť, ale v komentáři nevidím ani zmínku o tom, o čem mluvil pan Bureš, což 

jsou úpravy Smetanova nábřeží za 13 mil. V komentáři to tam není.  

 Tehdy jsem se možná mylně domníval, že to je právě ten Anenský trojúhelník a že je 

to tam poskládáno po částech. Teď z toho mám dojem, že ne, že je to opravdu na ten Anenský 

trojúhelník, že to jsou dvě položky 5,2 a 0,7, takže ve výsledku 6 mil. Protože ve stavebnictví 

pracuji, je mi jasné, že se to za 6 mil. nepodaří celé zadláždit a udělat tam kašnu. Svitla mi 

naděje, že se tam naveze hlína a že z toho zase bude park. To by byl skvělý výsledek mého 

zkoumání, ale od vás jsem to neslyšel. Naopak jsem někdy v lednu slyšel od pana Hejmy 

nějaké prohlášení, že s čapadlem, s korzem a se zádlažbou se nadále počítá, což mě děsí, 

protože to vnímám v rozporu s pravidlem, že spolu navazující funkční celky se měly 

projednávat jako jeden celek a nemělo by se to účelově dělit na menší zakázky. 

 Kromě toho jsem se dozvěděl, že ohrada, která tam je od března, stojí nás 100 tisíc 

měsíčně a že dalších 120 tisíc měsíčně nás stojí závlaha stromu, protože byla odtěžena 

zemina, díky které ve zdraví žil. Už jsme tam dva miliony proinvestovali, spíše proúdržbovali 

za zábor.  

 Je tam řada nejasností. Potřeboval bych, aby někdo řekl, jestli v opravě Smetanova 

nábřeží jsou opravdu schody do parku Národního probuzení. Mohl bych projekt vidět? 

 Shrnu to do jedné konkrétní otázky: s kolika penězi počítáte, že bude stát Anenský 

trojúhelník? Kolik milionů? 
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 Jsem rozpačitý z nedodržování regulačního plánu, není jasná odpovědnost, kdo za to 

může – minulé vedení pana Lomeckého nebo starosty Hejmy, který celý příběh probudil, 

nebo jestli za to může Filip Dvořák s panem Burešem, když si to tam s panem Otem jako s 

majitelem hotelu dohodli, že by bylo skvělé, kdyby se to tam zrevitalizovalo, nebo zda za to 

může pan Ing. Čemus, který zřejmě k tomu vydal souhlas, že zádlažba  není v rozporu s 

regulačním plánem, nebo zda za to může vedoucí stavebního úřadu pan Vaněk, který tomu 

dává zelenou. 

 Pokud se tam nestane to, jak říká pan starosta Hejma, že tam určitě bude zeleň, a 

počítám s tím, že tam nebudou dva stromy, protože v regulačním plánu jsou zakresleny tři 

stromy tam, kde končí trávník a začíná dlažba chodníku. Pokud to bude v rozporu, buď na to 

bude změna regulačního plánu, která se projedná a schválí, nebo že budu nucen v momentu, 

kdy park zmizí v rozporu se závaznou územně plánovací dokumentací, podat asi trestní 

oznámení na neznámého pachatele, protože tam zaregistruji, že tam byl park, a park tam není.  

 Připadá mi to jako vážná věc. I těch 6 tisíc podpisů pod peticí dává najevo, že nejsem 

sám, kdo má o to starost. Toto byl ale komentář. 

 Rád bych slyšel jedno číslo:  jaká je výše investice do Anenského trojúhelníku? 

 

P.  H e j m a : 

 Kolegyně a kolegové, uplynulo 17.30 hod., máme nyní blok dotazů a interpelací z 

řad občanů. 

 Poprosím jen o rychlou reakci pana Ing. Kováříka. Následně přeruším projednávání 

bodu o rozpočtu MČ Praha 1. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Číslo vám říci nemohu, jsou to čtyři položky. Přečetl jsem, co se týká r. 2022, číslo 

jsem vám řekl. Celkové číslo být nemůže, je to více smluv. Proto také máme v rozpočtu 

„orgi“. Před lety pan Kučera a paní Klasnová převzala to, co bylo na městě. Zakázku 

nemůžeme dopředu vyčíslit. Chcete po mně vyčíslení dopředu, nikoli poté, až se to stane. 

Takto nejde, nemůže to takto fungovat, zejména tehdy, pokud změna projektu není smluvně 

obsažena. Chcete mít v rozpočtu to, co se ještě nestalo. Nedošlo k uzavření dodatku smlouvy 

na základě změny projektu, a tudíž nemohu mít v rozpočtu něco, co se nestalo. Nemohu 

predikovat něco, co není vyčísleno.  

 Shodou okolností jsem byl předkladatelem jediného pražského regulačního plánu, 

který byl kdy uzavřen, vytvořen panem Sedlákem. Přečtěte si, co je závazná část tohoto 

regulačního plánu. Byl jsem předkladatelem, co zastupitelstvo hl. m. Prahy předkládalo jako 

závaznou část regulačního plánu. 

 

P.  H e j m a : 

 Přerušuji pojednávání tohoto bodu. Po uplynutí bloku interpelací budeme pokračovat.  

 Jako první interpelující prosím paní dr. Janu Příhodovou. Následně bude mít prostor 

paní Ema Rónová. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, dopověď na moji interpelaci ve 

věci nakládání s odpadem s obsahem azbestu při rekonstrukci hotelu Intercontinental považuji 

za naprosto nedostatečnou. Vaše odpověď obsahuje pouze odkazy na platnou legislativu a 

vaše slovní ujištění, že je vše v pořádku, nikoli však důkazy, že stavební firma dodržela 

platnou legislativu a že se v tomto případě neodehrála prostá papírová válka úředníků ve 

snaze zakrýt nějakou čertovinu.  
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 Proto opět žádám o doložení dokladů, které prokáží, že nakládání s odpadem s 

obsahem azbestu na stavbě – rekonstrukci Continentalu – bylo provedeno v souladu se 

zákonem.  

 V minulé interpelaci jsem vám popsala jen zlomek toho, jak takové doklady mají 

vypadat a současně jsem naznačila, že disponujeme fotomateriálem, který naznačuje, že ne 

vždy bylo vše v pořádku. Nevypisovala jsem vše, jen zlomek, vaše konstatování, že jste byl 

několikrát na místě a že se odehrálo vše dle zákona, je naprosto nedostatečné. Proto žádáme o 

doložení podrobných dokladů včetně dokumentace, jak se postupovalo na stavbě, jak 

probíhala příprava tohoto odpadu a jak proběhlo finální uložení odpadu. Věřím, že existuje i 

fotodokumentace, která podpoří vaše slova o tom, že vše bylo v pořádku, neboť my 

disponujeme dokumentací, která nás opravňuje k pochybám, že zákon o nakládání s odpadem 

s azbestem byl dodržen.  

 Trváme na dokumentaci, která prokáže, že odpad byl odvážen dle zákonných předpisů 

včetně dokladu, kde byl uložen a jak byl zneškodněn. Vaše ujištění je hezké a děkujeme za 

něj, nicméně rádi zkonfrontujeme doklady a důkazy, kterými jistě disponujete, neboť byste 

jistě se nezaručil, pokud by toto nebyla pravda, s našimi doklady. Rozdíly následně 

postoupíme příslušným orgánům k prošetření.  

 Vážený pane starosto, děkuji za vaši odpověď, nicméně, jak jsem v úvodu uvedla, 

odpověď považuji za naprosto nedostatečnou i proto, že neobsahuje žádné konkrétní 

informace a důkazy, že slova, která jste napsal, odpovídají skutečnosti, že se tak stalo. Proto s 

odkazem na moji předešlou interpelaci k této záležitosti vás žádám o doložení prokazatelných 

důkazů, že nakládání s odpady s obsahem azbestu, včetně jeho likvidace při rekonstrukci 

hotelu Continental, bylo v souladu se zákonem.  

 

P.  H e j m a : 

 Vaší interpelaci rozumím. Nemohu udělat nic jiného než vznést dotaz, protože sám za 

likvidaci tohoto odpadu nejsem odpovědný. Musím se spoléhat na ujištění, které dostanu, 

případně na závěry šetření hygienické služby atd. Cokoli dostupného, co bude dokazovat tuto 

věc, není problém předat. V tomto směru opět zprostředkuji odpověď.  Za sebe mohu říct jen 

to, co mi tvrdí ten, kdo je za to odpovědný. Určitě to předám a budu trvat na tom, aby byly 

podklady co nejpreciznější, abyste byla spokojená.  

 Prosím paní Emu Rónovou. Připraví se paní Ivana Antalová. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Děkuji za možnost vystoupit ohledně odstraňování bariér na Praze 1. 

 Probírali jste tady rozpočet na letošní rok. Zajímalo by mě, jaká částka z rozpočtu je 

věnována na odstraňování bariér a zda je možné mi to sdělit. 

 Mám tady dopis pražské organizace vozíčkářů, která s vámi na podzim loňského roku 

jednala ohledně dodání problémových míst na Praze 1 – ohledně obrubníků u chodníků, 

případně bariérových zastávek. Slyšela jsem, že jste dnes také probírali nové zastávky. 

Zajímalo by mě, zda se plánuje jako např. u zastávky u Anenského trojúhelníku v dohledné 

době odstranit bariéru i na tramvajové stanici Vítězné, kde i pro chodící lidi je náročné 

přestupovat. Vím, že by to měl řešit spíše Magistrát. Také jsem slyšela, že je také možné, aby 

to městská část ovlivnila a s Magistrátem nějakým způsobem spolupracovala při rychlejším 

odstraňování bariér u tramvajových zastávek a bariérových chodníků. 

 Pražská organizace vozíčkářů zaslala Praze 1 seznam problémových míst. Píší mi, že 

se věnují vzdělávání odborníků, které je možné oslovit jako konzultanty při odstraňování 

těchto bariér, ale že se bohužel nedostávají k projektům. Cituji: 

 Nedostáváme se k projektům ve fázi příprav tak, aby se realizacím v rozporu s 

vyhláškou předcházelo.  
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 Je to známá vyhláška 398/2009, kterou se často nedaří naplnit z toho důvodu, že 

nejsou kontaktováni odborníci nejen z pražské organizace vozíčkářů. Mnohokrát jsem 

nabízela i svoji pomoc na konkrétním projektu, ale spíše při návrzích projektů. Zatím s 

nějakou konkrétní konzultací mě nikdo z radnice neoslovil. Chtěla bych připomenout, že 

posledně jsem tady byla s kolegyní ze sportovního klubu vozíčkářů, která také nabízela svoji 

pomoc. Je také rezidentkou Prahy 1. Můžete oslovit přímo rezidenty Prahy 1, kteří jsou na 

vozíku a mohou svou konzultací, zkušeností nebo i legislativními pokyny nějakým způsobem 

přispět k tomu, aby před realizováním projektů se daly nedostatky vychytat, aby se potom 

bariéry nemusely nákladně odstraňovat.  

 Posledně jsme se také bavili o volebních místnostech, u některých to není možné z 

hlediska památkářů atd., ale že poskytujete informace, která volební místa jsou a která nejsou 

přístupná. Dávají se občanům informace včas před volbami.  

 Vystřihla jsem si z Radničních novin, že např. u Akademie věd není zmíněna šikmá 

schodišťová plošina. Je tam uvedeno, že se volí v 1. patře, ze zvýšeného přízemí je výtah a že 

je tam cca 10 schodů.  

 Slyšela jsem, že spousta peněz se věnuje na různé aktivity a volnočasové akce na 

Praze 1. Připomínám, že mi bylo u jedné interpelace slíbeno, že na akcích, na kterých se 

podílí MČ Praha 1 a kde to může ovlivnit u pořadatelů, budou nouzově instalovány 

bezbariérové toalety. U mnoha akcí, které proběhly, se to opět nedělo. Nevím, jak to bylo na 

Václavském nám. poté, co se změnily vánoční trhy v jiné trhy, nebo na Staroměstském nám. u 

stánků nadace Pražské děti. Nevšimla jsem si, že by na nějakém místě byla bezbariérová 

toaleta umístěna. Na Kampě si to také nevybavuji. Budou tam nějaké masopustní slavnosti a 

bylo by dobré, aby tam byla umístěna.  

 Shrnu. Jaká částka je vymezena na tento rok na odstraňování bariér a na budování 

dalších bezbariérových toalet, které v centru tolik chybí? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši interpelaci. Prosím pana radního Bureše o krátkou reakci.  

 

P.  B u r e š : 

 Samozřejmě, že na povolených akcích toalety byly, na Kampě byla. Dokonce jsme 

sklidili kritiku od místních, že tam navíc byla ta větší. Tam, kde to máme možnost ovlivnit a 

jsou to povolené akce, na všech se to dalo přímo do podmínek. Všichni to splnili, všude se to 

kontrolovalo. Pan vedoucí může potvrdit, že se tak skutečně děje. I když jsme byli na místě, 

tak jsme si to ověřili.  

 Co se týká matriálu, byl nám poslán na vědomí ten, který byl poslán na Magistrát a byl 

projednáván v rámci jednotlivých komisí a výborů a kterým byla pověřena TSK, aby začala 

připravovat jednotlivé projekty. Byla tam vytypovaná místa s nákresy. Materiál jsme dostali 

informativně. Bylo nám řečeno, že toto bylo dáno na Magistrát. Dokonce jeden z našich 

odborů nabízel, že je to přímo v naší lokalitě, takže bychom si z toho něco vytipovali, půjčili 

si místo od TSK, provedli to a vrátili jim to zpátky, protože to je věc prováděná na jejich 

majetku. 

 Většina dalších věcí – tramvajové zastávky apod., jsou to investiční akce hl. m. Prahy, 

jednáme s nimi. Materiál, který jste zmiňovala, že nám byl zaslán, jsme dostali jako 

informativní o tom, co dostalo hl. m. Praha k projednání. Také to projednalo a pověřilo TSK 

realizací vytypovaných míst.  

 Co se týká záchodů, mám tady aktuální nabídku na to, abychom v projektu zkusili 

jednu jednotku vestavěnou a jednu samostatně stojící. Dostáváme se do problému, zda je 

projekt bezbariérový nebo plně odpovídá vyhlášce, jsou tam rozdíly třeba dvou centimetrů.  
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Sama víte, že na tom každý shoří, protože to nakoupí od zahraničních dodavatelů a pak to 

nesplňuje vyhlášku. Naposled to bylo zrušeno kvůli 3 cm. Pro mne je důležité, že je možné se 

tam dostat, že to funguje a že to splňuje i to, co chtějí památkáři. Věřím, že se nám to podaří 

umístit i bez nároků na rozpočet, protože na to hledáme další partnery. Mám to tady a budu to 

brát do městského úřadu, protože už přišly dokumenty pro Prahu 1, aby odpovídaly vzhledu 

Prahy 1 jak konstrukčně, tak vzhledově. Zopakuji jednu zástavbu dovnitř, kterou bych 

zjednodušil. Vyhozený bankomat a použití části prostoru na toaletu je to nejlepší, protože je 

po cestě atd. U samostatně stojících se bojím našich památkářů. Za sebe budu stále tvrdit, že 

je to dočasně umisťovaná stavba, občanská vybavenost a do toho nemá památková péče co 

mluvit.  

 

P.  R ó n o v á : 

 Mohu mít krátkou doplňující otázku? Nebylo mi odpovězeno, jaká částka se plánuje 

na odstraňování bariér. 

 

P. H e j m a : 

 Částek je tam několik. Každý nový projekt počítá s bezbariérovostí. Mimo půdu těchto 

interpelací v případě vašeho zájmu jsme připraveni vás provést všemi projekty a s částkami 

vás seznámit.  

 

P.  R ó n o v á : 

 Také by mě zajímalo, jestli se používají dotace z Magistrátu.  

 

P.  H e j m a : 

 Na všechno toto vám můžeme odpovědět. Děkujeme za vaši interpelaci, mějte se 

dobře. Prosím paní Ivanu Antalovou, po ní se připraví paní Taťána Pergler. 

 

P.  A n t a l o v á : 

 Obracím se na vás s reakcí na můj dotaz. Kdy a kdo bude rozhodovat o počtu členů a 

členek ZMČ Praha 1 pro další volební období? Kdy bude o tomto počtu rozhodnuto?  

V zákonu o hl. m. Praze je uvedeno, že počet členů a členek na každé volební období stanoví 

zastupitelstvo městské části nejpozději 80 dnů přede dnem voleb. Dá se předpokládat, že se 

letošní volby budou konat v podobném termínu jako poslední v r. 2018, to znamená v říjnu 

2022. Počet členů a členek zastupitelstva by tedy mělo zastupitelstvo Prahy 1 stanovit 

přibližně v polovině tohoto roku.  

 Tento termín se rychle blíží, ale dosud jsem nezaregistrovala veřejnou diskusi na toto 

téma. Sleduji z povzdálí komunální politiku na Praze 1 a ráda bych se stala její součástí. Pro 

její efektivní chod, participaci a kolektivní řešení každodenních problémů pokládám za 

důležité, aby se na jejím řízení podílel dostatečně početný odborně politický tým. 

 V současné době má ZMČ Prahy 1 pouze 25 členů a členek. V případě, že je počet 

obyvatel aspoň 30 tisíc a Praha 1 překročila toto číslo již k 1. lednu 2021, podle Českého 

statistického úřadu to bylo dokonce 30202 obyvatel, a toto číslo stále roste,  je na místě zvážit 

navýšení počtu členů zastupitelstva na 35 členů a členek. 

 Kdo bude iniciovat rozhodnutí o počtu členů a členek ZMČ Prahy 1 pro další volební 

období a kdy bude o počtu členů zastupitelstva rozhodnuto? Děkuji vám za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě toto máme na paměti, počítáme s tím. Bude to předmětem jednání mezi 

jednotlivými stranami a bude o tom rozhodovat zastupitelstvo, předpokládám, v červnu.  

V zákonné lhůtě to samozřejmě projednáme.  
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 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Někteří, kteří chtějí interpelovat, se dívají na hodinky. 

 

P.  H e j m a : 

 Požádám o posun, jako jsme zvyklí. Prosím paní Taťánu Pergler. Je ředitelkou prvního 

Slovanského gymnázia, není občankou Prahy 1. Prosím hlasovat o možnosti jejího vystoupení 

v rámci tohoto bloku, přestože není občankou Prahy 1. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdržel se 0, 

distančně: pro pan zastupitel Vích, Brož, Kotas, Nazarský, paní zastupitelka Nazarská, 

nehlasovali 2 (oprava 3). Pro je ještě paní Baboráková. Návrh byl přijat (22 pro, 0 proti, nikdo 

se nezdržel, 3 nehlasovali), paní Pergler, máte slovo. 

 

P.  P e r g l e r : 

 Dobrý den, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, hosté, děti jsou naše budoucnost, 

děti jsou naše naděje, úroveň jejich vzdělanosti a odpovídající úroveň politické kultury je 

zárukou stability vývoje této země a udržitelnosti jejího demokratického směru.  

 Systém a mechanismus fungování orgánu samosprávy se žáci Prvního slovanského 

gymnázia učí ještě ve 3. ročníku v předmětu politologie, kde se hovoří o tom, že má být 

postaven na důstojném a korektní reagování na potřeby obyvatelstva. Právě tento přístup 

bychom také očekávali i od MČ Praha 1 v otázce pronájmu budovy v ulici Masné. 

 Od října předchozího roku jsme se marně snažili dohodnout schůzku se zástupci MČ 

Praha 1 pro otevření otázky prodloužení pronájmu budovy, ale naše pokusy byly ignorovány a 

stále odkládány na dobu neurčitou. Až v prosinci r. 2021 jsme se dozvěděli, že pan starosta 

Hejma byl radou pověřen projednat předčasné ukončení pronájmu.   

 Kromě toho byla pro nás také zarážející skutečnost, že během celé této doby bylo 

jméno naší střední školy aktivně poškozováno nekorektními a nepravdivými informacemi ze 

strany veřejného činitele, který zároveň uvádí jako záminku pro ukončení nájmu školy 

xenofobní argumenty. 

 Ráda bych se tímto vyjádřila k jednotlivým bodům, které byly zahrnuty v příloze k 

usnesení Rady MČ Praha 1 ze dne 7. 12. 2021 

 Je zde uvedeno, že První slovanské gymnázium bylo založeno za účelem, aby 

poskytovalo vzdělávání zejména studentům z rusky mluvících zemí, kteří v r. 2015 tvořili 

94% žáků. 

 Gymnázium bylo založeno jako česká střední škola s mezinárodním charakterem pro 

všechny národnosti a rasy bez rozdílu. Mimo jiné uvádění dat z r. 2015 je zavádějící 

vzhledem k tomu, že jednání o ukončení nájmu bylo zahájeno až v r. 2021. K dnešnímu dni 

studuje na škole více než 240 žáků, z toho 69 % jsou občané České republiky, 5 % občané 

dalších evropských zemí a 26 % příslušníků jiných států.  

 Vysoký počet dětí s odlišným mateřským jazykem můžeme také sledovat i na 

základních školách MČ Praha 1, odkud k nám často žáci s odlišným mateřským jazykem 

přicházejí.  

 V příloze k usnesení rady ze dne 7. 12. 2021 se tak uvádí, že naše škola v r. 2018 byla 

naplněna jen na 66 %, ale nezmiňuje se zde, že se jedná o atypický případ, kdy škola požádala 

o změnu akreditace a navýšení kapacity o 50 %, neboli 100 žáků. K dnešnímu dni je kapacita 

naplněna z více než 80 % a tato tendence se pouze navyšuje vzhledem k vysokému počtu 

uchazečů. 180 uchazečů v r. 2021, z toho pouze 60 bylo přijato.  

 Na základě filosofie školy je upřednostňována kvalita výuky, která velmi vysoce 

závisí na menším počtu studentů ve třídách. 
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 Návrh řešení situace předložený v příloze k usnesení rady MČ Praha 1 ze dne 7. 12. 

2021 - cituji: Záměrem by bylo umístit v budově Masná 700/13 opět třídy I. stupně, a to již od 

1. 9. 2022. Takto brzká výpověď by nesla pro školu likvidační následky ať už z pohledu času 

nezbytného pro nalezení budovy vhodné pro školu, nebo i finanční únosnosti.  

 V zápise se uvádí, že obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, nikoli pro jiné. Ze školských statistik 

vychází, že více než 30 % dětí přijatých na základní školy na MČ Praha 1 v r. 2021 měly 

trvalý pobyt mimo území této městské části. I přesto bylo v zápise zmíněno, že základní školy 

odmítají děti z MČ Praha 1 kvůli nedostatečným kapacitám.  

 Gymnázium v průběhu doby nájmu vždy bylo a je řádným a poctivým hospodářem s 

majetkem městské části. Přijďte se podívat.  

 Budova a pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy a MČ Praha 1 to má ve správě.  

 Ve smlouvě je uvedeno, že předmět nájmu je ve stavu, který umožňuje naplnit účel 

toto smlouvy. Ve skutečnosti stav budovy při převzetí v r. 2013 byl natolik demoliční, že 

budova nemohla sloužit jako školské zařízení. Proto náklady na první rekonstrukci budovy 

přesáhly 4 mil. Kč. Tyto náklady nikdy nebyly vráceny od MČ Praha 1, a to ani formou 

odečtení od nájmu.  

 Každoročně investujeme do vylepšování vnitřních prostor školy a jejího moderního a 

technologicky nadstandardního vybavení nezbytně nutného pro distanční výuku.  

 Vzhledem k tomu, že mi už skončil čas, chci k tomu ještě říci, že naše gymnázium 

finančně není a nikdy nebylo přítěží pro městskou část. Bezplatné poskytování prostor školy 

za účelem zřízení volebních místnosti pro městskou část bylo pro nás naprostou 

samozřejmostí. Naopak, na úkor svým financím gymnázium zajišťuje úklid veškerých 

společných prostor a přístupu k tělocvičně, na kterých by se měla podílet i ZŠ Curieových. 

Gymnázium využívá tělocvičnu pouze ve zbytkových časech, přizpůsobuje se rozvrhu 

základní školy a řádně platí zvlášť nájemné, i přestože ZŠ Curieových využívá tělocvičnu 

primárně pro komerční pronájem (jóga, taneční atd.), nikoli pro potřeby vlastních žáků. Kvůli 

těmto komerčním pronájmům často také vznikají bezpečnostní incidenty ve večerních 

hodinách – odcizení věcí, otevřené vstupní dveře školy a okna.  

 Závěrem chci říci, že nájemní vztah mezi městskou částí a gymnáziem sice po 

dnešním zasedání skončí k 30. červnu 2023, i když je a bude gymnázium vstřícné k 

případnému obnovení nájemního vztahu, nicméně ve formálně správném postupu městské 

části spatřuji prvky porušení principů dobrých mravů, kdy dochází např. při výkonu práva k 

jeho zneužití k účelům, které se příčí cílům právního řádu.  

 Šetření dobrých mravů a zákaz zneužití práva jsou dva způsoby, jak dosahovat 

ochrany slušného jednání mezi lidmi podle zásady ekvity a v § 2909 občanského zákoníku 

dochází k prolnutí obou kategorií. V literatuře panuje shodný názor, že dobré mravy vystupují 

jako kritérium toho, zda dochází ke zneužití práva a pomáhají řešit případy, v nichž se 

přípustný a oprávněný výkon práva mění ve zneužití práva.  

 Vážení zastupitelé, strašně mě mrzí, že komise pro výchovu a vzdělávání doporučila a 

vyslechla ředitelku příspěvkové organizace a vůbec ji nezajímal nájemce gymnázia a jeho 

historie. To, že já pocházím z východní Evropy, vůbec neznamená, že toto gymnázium, které 

řídím, je proruské. 

 Prosím, aby bylo rozhodnutí městské části nájemní smlouvu po 30. červnu 2023 

neprodlužovat revokováno.  

 Na závěr mi dovolte, abych svým jménem i dětí školy poděkovala předkladateli této 

zprávy panu Davidu Bodečkovi. Pane Bodečku, děkuji za váš profesionální přístup, za vaši 

otevřenost, za schopnost slyšet občana a hlavně za umění rozlišovat v dnešním světě 

subjektivní, objektivní a pravdivé informace. 
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P.  H e j m a : 

 Paní ředitelko, pečlivě jsme vás vyslechli. Dovolte krátkou reakci, protože tato věc je 

velmi závažná. Dovolím si uvést na pravou míru některé informace, které jste uváděla. 

 Myslím si, že jsme spolu vstoupili v kontakt, i s panem místostarostou Burgrem, hned 

následující týden poté, kdy rada vzala na vědomí informaci z komise pro výchovu a 

vzdělávání, což nemůžete popřít. Byl jsem tam zahájit školní rok, školu jsem prošel, v 

kontaktu jsme byli. Ohledně prodlužování nájemní smlouvy v tomto směru nepadlo ani slovo. 

Již mezi dveřmi jsem vám říkal, že základní škola bude toužit po objektu, který dříve užívala, 

vzhledem k tomu, že kapacita žáků je už na hranici. Nemohu souhlasit s tím, že bych já nebo 

někdo další s vámi nekomunikoval. Od té doby jsme se viděli dvakrát a myslím si, že jsme si 

domluvili postup. Snažil jsem se vám to v tomto směru vysvětlit. 

 Další nepravda ve vaší interpelaci, že jsem nebyl pověřen k předčasnému ukončení 

nájmu. Cituji vás – bude to ve stenozáznamu. Moc dobře víte, že jako starosta, který musí tyto 

krizové věci za radu řešit, jsem si vzal úkol, abych s vámi vstoupil v jednání a připravil vás na 

to, že smlouva, kterou jsme převzali, která byla uzavřena na dobu 10 let a končí v červnu 

2023, nebude prodloužena z toho důvodu, že jsme byli požádáni vedením ZŠ Curieova, což je 

námi zřízená škola, o to, aby mohli jako kdysi používat tento objekt pro potřeby I. stupně. Už 

tam máme mateřskou školu a budeme potřebovat dát tam děti z I. stupně. Jsou nedostatečné 

kapacity jídelny, nemají pořádnou školní družinu. Jde o děti z Prahy 1. Abstrahuji teď od 

spádové turistiky. Ze zákona jsme povinni přijmout každé dítě, které je hlášeno v tzv. spádové 

oblasti. 

 Z toho důvodu jsme to, jako rada, vzali pouze na vědomí a vzal jsem si tento pro mne 

nepříjemný a nelehký úkol, abych s vámi vstoupil do jednání, což se stalo. 

 Určitě si všichni vážíme vaší práce, vážíme si každého školského zařízení. Na druhou 

stranu jste podnikatelský subjekt. Chápu, že jste odpovědná vůči rodičům, kteří vám platí 

školné a že jste odpovědná i za to, že jim zajistíte dostatečné zázemí, a to smluvně zajištěné. 

Rozumím tomu, že jste teď v manažerském problému a je mi to velmi líto. 

 V tomto směru jen konstatujeme, že smlouva vyprší, a když budovu budeme 

potřebovat pro naši základní školu, tak jak by se tvářili rodiče dětí na ZŠ Curieova, což je  

340 žáků na I. stupni, že jim neumožníme budovu městské části, kterou pronajímáme 

soukromému subjektu. Víte, že jsme se o tom několikrát bavili a říkali si, že takové 

gymnázium je naopak prospěšné, že několik žáků ze ZŠ Curieova navštěvuje vaše 

gymnázium. Na druhou stranu jsme ale povinni jako rada vzít tuto informaci komise pro 

výchovu a vzdělávání na vědomí, kde je třeba i zástupkyně pirátů členkou komise. Tam sedí 

koalice i opozice a komise toto doporučení dala, my jsme ho pouze vzali na vědomí. Nikdo 

vás předčasně nevypovídá. To jsem vám garantoval.  

 Určitě vám nepomohl pan zastupitel Bodeček, ten to jen rozvířil a uvedl v nejistotu 

rodiče vaší školy. Na druhou stranu opakuji, že rada je připravena hledat řešení, ale je nám 

samozřejmě bližší námi řízená základní škola, která tento objekt už dříve využívala. Vracíme 

objekt, který po nějakou dobu škola nepotřebovala, protože bylo málo žáků, ale nyní díky 

bohu nám praská ve švech. 

 To, že tam jsou mimopražské děti, je díky programu pro mimořádně nadané žáky, 

které bereme z celé Prahy i z jiných oblastí. Je to zaměřením školy. Jsou tam děti, které jsou i 

mimo Prahu 1. Možná to říkám nepřesně, protože tady teď dělám mediátora paní 

místostarostce a paní vedoucí odboru školství, která by jistě v tomto směru odpověděla 

naprosto přesně.  

 Platí to, co jsme si domluvili, budeme v kontaktu a vymýšlíme řešení. Zkusíme v 

tomto směru otevřít dveře všude, kde to půjde, abyste v případě, že se potvrdí potřebnost 

tohoto prostoru pro ZŠ Curieova, za 1,5 roku mohli začít v jiném místě. To ale nechci 

předvídat.  
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 Mám tuto moc nepříjemnou úlohu a je mi to líto. Gymnázium jsem si prošel a naopak 

jsem vám vysekl poklonu, jak dobře funguje. Chápu i rodiče, které to znepokojuje. Znovu ale 

říkám. Jste podnikatelský subjekt a vy jste povinna za dostatečně smluvně zajištěné zázemí, 

zvlášť když se jedná o školskou instituci. Když jako rodič investuji u vás peníze do vzdělání 

svého dítěte, tak chci mít jistotu, že škola bude mít nějaké trvání. Jako rodič bych si ale 

ověřoval, jestli škola minimálně po dobu čtyř let, co mé dítě tady studuje, tam má dostatečné 

zázemí. V tomto směru chápu vaše manažerské riziko.  

 Prosím, berme to jako zodpovězené. Prosím, abychom dali prostor dalším 

interpelacím. Dalším interpelujícím je Tomáš Bajusz.  

 Zároveň své kolegy prosím, abychom věnoval čas ještě třem interpelacím, budeme 

dále pokračovat interpelacemi zastupitelů.  

 Technická poznámka – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane starosto, já jako gesční radní za majetek mám k tomu také co říct. Loni v 

létě jsem gymnáziu navrhoval výpověď, protože paní Pergler pronajal část nevyužitých 

prostor další soukromé škole, která dělala Den otevřených dveří, rozdávaly se tam prezentační 

podklady pro budoucí školu. Toto bylo bez vědomí městské části, čili jasné porušení smlouvy. 

Navrhoval jsem výpověď, ale paní místostarostka Špačková jako šéfka přes školství se za tuto 

školu postavila a výpověď dána nebyla. Celé to ale patří k obrazu této školy.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Není to technická, byla tady interpelace směrem k zastupitelstvu. Myslím, že by měli 

reagovat všichni, kteří chtějí. 

 Řekl jste, že byla uzavřena nájemní smlouva na 10 let. Je škoda, že jste si materiál 

nepřečetl, zpracoval jsem tam celou historii.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, vy můžete reagovat na interpelaci směrem k interpelujícímu. Toto 

není bod k projednání. Prosím, neobracejte se na nikoho z ostatních zastupitelů. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Obrátím se tedy na paní ředitelku. Paní ředitelko, slyšeli jsme teď informaci, že jste 

podpronajala školu nějaké jiné instituci. Myslím si, že to není pravda. Bude to ve 

stenozáznamu, tak se asi budete muset bránit.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokračujeme v interpelacích. Dalším je pan Tomáš Bajusz, připraví se pan Ing. Filip 

Dvořák. 

 Pane Bajuszi, buď musíte spojit obě interpelace v časovém limitu do jedné, nebo 

můžete říct jen jednu a po vyčerpání interpelací sdělit druhou. 

 

P.  B a j u s z : 

 Dámy a pánové, mám dvě interpelace, ale s druhou bych počkal.  

 Chtěl bych se zeptat neuvolněného člena rady Michala Cabana, radního pro kultivaci a 

oživení památkové rezervace, zda veřejně dostupné návrhy a studie smlouvy od společnosti 

TaK Architects k Anenskému trojúhelníků, které MČ Praha 1 uzavřela v letech 2016-2018 a 
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dostala koncem minulého roku pokutu 70 tisíc Kč od ÚOHS za nedodržení zákona o 

veřejných zakázkách, považuje za návrh kultivační, oživující unikátní pražskou památkovou 

rezervaci. 

 Stejný dotaz pak pokládám i k návrhům na rekonstrukci parčíků v Pařížské a Na 

Františku – všechny samozřejmě také od TaK Architecs.  

 Dále bych se chtěl zeptat, zda vnímá toto téma jako něco, co se jeho agendy přímo 

týká a zda by nechtěl být v této veřejné diskusi více aktivní, sdělit k tomu svoje postřehy a 

argumenty – proč v centru Prahy podporuje místo výsadby zeleně devadesátkovou betonizaci 

a dláždění těchto veřejných prostor tak, jak to prosazuje koaliční vedení, a to dokonce proti 

jasně deklarované vůli místních občanů? 

 

P.  H e j m a : 

 Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně. Pan radní Caban krátce zareaguje. 

 

P.  C a b a n : 

 Určitě odpovím písemně. Tomáši, víš, že jsme se o některých věcech bavili. 

Nepokrytě říkám, že do přírody jezdím do přírody. Mám rád město, žiji v historickém centru a 

podle toho se chovám.  

 K jednotlivým projektům mám nějaké výhrady, také jsou v procesu. Nepřísluší to 

mně. Můžu na to mít nějaký názor, který uvádím na radě, ale jinak to není v mé kompetenci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Filipa Dvořáka, připraví se paní Štaubertová. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Mám to kratší než mí předřečníci, tak si na úvod dovolím drobný informační příspěvek 

související s předminulou interpelací – já, Masná, 1. patro, proti schodišti, a co vy? 

 Dobrý den, můj dnešní příspěvek zahájím citací z mé interpelace z 18. května 2021: 

Prostor je dodnes prázdný. 

 Toto dodnes stále platné konstatování se týká prostor v domě 28. října 7. Připomenu, 

že rada se rozhodla nevyhovět žádosti dlouholetého nájemce o prodloužení nájemní smlouvy 

a od 1. 7. 2020 jsou prostory prázdné. Jiný hejl, který by byl ochoten platit ročně více než  

2,5 mil. Kč se asi stále nenašel. Čistá ztráta se dá snadno vypočíst. Určitě bude zajímavé i 

zjištění, kolik jsou výdaje spojené s držbou tohoto prostoru. Kolik ročně činí? Prosím o jejich 

podrobný rozpis, tedy např. i kolik se hradí dodavatelům energií. 

 Proč mě to tak zajímá? Pravidelně se na nás obracejí podnikatelé, kteří se zajímají o 

možnost získat od městské části prostory do nájmu a součástí jejich zájmu jsou i dotazy na 

uvažování městské části a postojů ke svým nájemcům. A tento příběh nedává žádný smysl. 

 Posuďte. Mám dlouholetého nájemce, který hradí nemalé nájemné. Mám možnost se 

zbavit starostí o jeden z mých prostorů a využít možnosti nájemné prodloužit. Neudělám to. 

Přece bez toho, že mám v záloze někoho, kdo nejméně bude hradit dosavadní nájemné, 

směřuji k jasné ztrátě. Pokud by měla rada v záloze nějakého kámoše, kterému by hodlala 

prostor nadělit, dávalo by to smysl. Nedává.  Prosto je dodnes prázdný.  

 Prosím o vysvětlení, jak byl ekonomicky, vzhledem k péči o zajištění příjmů městské 

části, zdůvodněn návrh na neprodloužení nájemní smlouvy? Potřebuji zjistit, jakou logikou 

byl návrh odůvodněn, muselo to být něco velmi přesvědčivého, rada totiž návrh podpořila. 

Prostor je dodnes prázdný. 

 Děkuji za odpověď.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Prosím paní Štaubertovou, která 

není občankou Prahy 1. Prosím hlasovat o jejím vystoupení. Prezenčně: pro 9, proti 0, zdržel 

se 0, distančně: 4 pro, 1 nehlasoval. 

 Zaslechl jsem, že kolegové nevědí, kdo paní Štaubertová je, takže nevědí, čeho se to 

týká a proč mají hlasovat.  

 Ruším hlasování. Prosím paní Štaubertovou, aby nám sdělila, odkud je a čeho se 

interpelace týká.  

 

P.  Š t a u b e r t o v á : 

 Chtěla jsem promluvit velice krátce za pedagogy Prvního slovanského gymnázia. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím nyní hlasovat. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdržel se 0, distančně: pro 4. 

Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3 (oprava 5). Prosím, máte slovo. 

 

P.  Š t a u b e r t o v á : 

 Velmi děkuji, že mi bylo umožněno tady promluvit.  

 Na Prvním slovanském gymnáziu je pedagogů přes 50, všichni máme za sebou 

vědecké i umělecké práce a všichni jsme byli paní ředitelkou velice pečlivě vybráni.  

 Vyučování poskytujeme v nadstandardní kvalitě a v několika světových jazycích. 

 Protože pan starosta tady řekl věci, na které jsem se chtěla původně zeptat, mé 

vystoupení se omezí jen na to, že bych chtěla podotknout, že paní ředitelka nepronajala 

žádnou část školy. To je jediná věc, se kterou jsem chtěla před vás předstoupit. 

 Ráda bych za všechny své kolegy požádala o nějakou jistotu, aby se městská část 

oficiálně postavila, jak bude dále pronájem či nepronájem Slovanského gymnázia pokračovat.  

 Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček má technickou poznámku, ale není přítomen. Tím pozbývá 

možnosti mít technickou poznámku. 

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na interpelující. Chtěl bych říct, že v dodatku k nájemní smlouvě máte 

uvedenou opci.  

 Prosím paní dr. Janu Příhodovou o další interpelaci. Pak má druhou interpelaci pan 

Bajusz.  

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, členové zastupitelstva, má druhá interpelace se týká školy v 

Janově. Měla jsem možnost sledovat dopolední jednání zastupitelstva a zajímalo by mě, na co 

je příspěvek 5 mil. škole v Janově určen. Protože jsem se to v té části, kterou jsem sledovala, 

nedozvěděla, rozhodla jsem se, že v tomto případě podám interpelaci.  

 Žádám tímto o sdělení, jak je koncipován rozpočet této příspěvkové organizace. Ráda 

bych viděla podrobný rozpočet s tím, že bych mimo jiné ráda viděla: 

 Kolik je plánováno pobytů škol v přírodě ze strany škol a školek MČ Praha 1? 

 Jaká je cena za žáka a kolik je příspěvek MČ Praha 1 na žáka? 

 Kolik má tato organizace zaměstnanců kmenových? 

 Kolik zaměstnanců je na dohodu o pracovní činnosti?  
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 Jaká částka je určena na mzdy a odvody u zaměstnanců? 

 Jaká částka je určena na provoz Školy v přírodě Janov minimálně v členění na vodu, 

teplo, energie a případné další standardní výdaje? 

 Kdy a v jakém rozsahu má možnost tato organizace objekty pronajímat komerčně? 

 Jaká částka je počítána pro komerční nájmy? 

 Jaká výše příjmu je plánována pro tuto školu a zda do tohoto příjmu je započítán i 

nájem za byt, který užívá pan ředitel? 

 Věřím, pane starosto, že nebude problém pro pana ředitele příspěvkové organizace 

toto sepsat. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě to problém nebude. Pan Ing. Kovářík se hlásí o reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 99 % z toho je veřejné a visí to na úřední desce. Většina odpovědí se dá 

bezproblémově najít na deskách Prahy 1. Je to veřejně přístupné a není třeba interpelovat. 

 

P.  H e j m a : 

 I přesto nabízíme pomoc vyhledat tyto veřejně přístupné údaje a sesumírovat je.  

 Poslední interpelující z řad občanů je Tomáš Bajusz. 

 

P.  B a j u s z : 

 Má druhá interpelace je na starostu Petra Hejmu.  

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pravomocně nařídil MČ Praha 1 zaplatit 

pokutu 70 tis. Kč za rozdělení zakázky a potvrdil tak podnět podaný naším spolkem Občané 

Praha 1, že MČ Praha 1 pochybila při uzavírání smluv se společnosti TaK Architects. 

Předmětem smluv byly projektové dokumentace k revitalizaci Anenského trojúhelníku v 

letech 2016-2018 za celkovou částku, která přesahuje zákonem stanovený limit 2 mil. Kč na 

malé zakázky. 

 Zde bych rád podotkl, že tyto smlouvy byly sice uzavřeny ještě starostou Lomeckým, 

ale starosta Petr Hejma podepsal s TaK Architects v r. 2021 další 4 smlouvy v hodnotě 

1127720Kč včetně DPH na projektové dokumentace, které se dle všech indicií týkají úplně 

stejného místa, s tím rozdílem, že v těchto smlouvách je dané místo nazýváno jako prostor při 

ulici Karolíny Světlé. Např. poslední smlouva na 475530 Kč je ze 14. 12. 2021. Podotýkám, 

že je to po rozhodnutí udělení pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  

 Ptám se vás, pane starosto, zda je při ulici Karolíny Světlé ještě nějaké další místo, 

které míníte revitalizovat? Které je to přesně místo? Pokud se ve skutečnosti bavíme o 

Anenském trojúhelníku, domnívám se, že se jedná z vaší strany jen o záměrné účelové mlžení 

a rozdělování zakázky, za což byla MČ Praha 1 v r. 2021 již pokutována. Pevně věřím, že 

prostorem při ulici Karolíny Světlé nemyslíte např. park Národního probuzeni. Pokud je moje 

domněnka správná a jedná se zase znovu jen o ten nešťastný Anenský trojúhelník, tak byste 

těmito čtyřmi smlouvami navršil celkovou částku nezákonně rozdělené zakázky na hodnotu 

4259805 Kč včetně DPH a ÚOHS by měl mít v takovém případě možnost udělit naší městské 

části pokutu až do výše 425 tis. Kč.  

 Mé dotazy jsou tedy jasné: 

 1. O jaké místo – přesně – vybrané k rekultivaci dle projektu naší městskou částí tak 

oblíbeného ateliéru TaK Architects se jedná? 

 2. Jak míníte před občany z Prahy 1 obhájit riziko takřka půlmilionové pokuty od 

ÚOHS z peněz nás, daňových poplatníků? Nové smlouvy jste podepisoval v době, kdy už 

úřad zahájil šetření podnětů o zadávání této veřejné zakázky. 
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 3. Co jste jako nejvyšší zástupce vedení MČ Prahy 1 učinil, případně co ještě učiníte 

ve věci již potvrzeného nezákonného jednání rozdělení zakázky z let 2016-2018? Budete 

vyžadovat odpovědnost?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám odpovězeno písemně. Jen velmi rychlá reakce. Chtěl bych vás požádat, 

abyste se zdržel konstatování. Můžete vznést dotaz, zda nedošlo. Ale s přihlédnutím k tomu, 

že díky vašemu občanskému upozornění z místa bydliště došlo k nálezu instituce, na kterou 

jste to podal, přestože s tím právníci našeho úřadu nesouhlasili a vím, že se proti tomu 

podával nějaký rozklad, vše probíhá pod právní supervizí. Váš dotaz bude stejně postoupen 

právnímu oddělení, které vám zpracuje podrobnou odpověď na všechny vaše dotazy. 

 Tím jsme vyčerpali dotazy a interpelace z řad občanů 

 O slovo se hlásil pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bylo to k tomu, aby nám paní Štaubertová řekla, co nám chce vůbec říct.  

 

P.  H e j m a : 

 Necelé 2 minuty máme na interpelace z řad zastupitelů. Řekli jsme, že náš prostor 

věnujeme pro občany, všechny jsme vyslyšeli. Platí to, že můžeme využít pro interpelace 

další blok od 20-20.30 hod. Nyní bychom se měli vrátit k rozpočtu. 

 Jako prvního prosím ještě pana Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem dát procedurálně hlasovat o prodloužení lhůty.  

 Využiji tento čas a budu reagovat na předřečníka. Prozradím, že Kontrolní výbor vzal 

na vědomí i rozhodnutí ÚOHS, včetně rozkladu. Kontrolní výbor mi uložil, abych seznámil 

zastupitelstvo na příští jednání zastupitelstva, které bude myslím 15. března. 

 Teď k mé interpelaci.  

 Vážení zastupitelé, než vznesu konkrétní dotaz, dovolte mi, abych si veřejně 

povzdechl a vznesl kritiku k tomu, jak není správné vyřazovat z programu našeho jednání 

většinu tisků především a jen proto, že jsou předloženy opozičním zastupitelem. 

 Se zastupitelkou Amálkou Počarovskou jsem v loňském roce dvakrát předložil k 

projednání materiál týkající se inzerce naší městské části v časopise Naše Praha. V obou 

případech usnesením zastupitelstva bylo rozhodnuto o vyřazení uvedeného tématu z programu 

jednání. Zastupitelé byli v materiálech upozorněni na nekorektní články v tomto periodiku a 

také na podezření, že tištěná podoba časopisu není distribuována do poštovních schránek. Je 

tedy reálné, že ne vždy dochází k doručení tištěného časopisu, což by znamenalo neoprávněný 

příjem redakce z reklamy, kterou MČ Praha 1 aktuálně stále platí, ale reálně nedostává 

stoprocentní plnění.  

 Redakce Naše Praha se mi asi „odvděčila“ a velmi záhy publikovala článek s názvem 

Pavel Čižinský z Prahy 1: piráta Bodečka musíme odvolat, není dost revolučně naladěn. Pavel 

Čižinský je jen v nadpisu, ale článek se týká i jiné osoby. V článku jsou uvedeny nesmysly s 

nařčením a osočením mé osoby. Proto jsem se koncem loňského října obrátil na redakci, aby 

mi uvedla ověřený zdroj zveřejněných lží o mé osobě. Dodnes nebylo redakcí reagováno. 

Začátkem letošního roku jsem byl informován, že se v listopadu článkem zabývala také etická 

komise syndikátu novinářů, a to s následujícím závěrem: 
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 Komise se obrátila na příslušné periodikum, ale reakce se nedočkala. Komise považuje 

za nepřípustné, že redakce uveřejnila vážné nařčení konkrétní osoby, aniž by uvedla zdroj. 

Vzhledem k osočení a osobní povaze sporu doporučuje, aby se napadený obrátil na nezávislý 

soud. 

 Chápu, že se blíží volby a ochota koalice dávat prostor opozici bude čím dál tím nižší, 

ale opět opakuji můj názor, že lokální politika má být především o místních tématech a o 

lidech. Někdy postrádám tento pohled a vidím jen a jen politikaření i na půdě našeho 

zastupitelstva, což je velká škoda. Vitím to napříč celým politickým spektrem. Za tento můj 

názor mi mnozí spílají tím, že nejsem dostatečně politicky zralý a zdatný. Pokud umírněná, 

konstruktivní a fér čistá politika pro lidi je nezralost, tak jsem s tím OK a dál budu raději 

nevyzrálým politikem.  

 Nyní k samotné interpelaci. Obdržel jsem začátkem roku občanský podnět s 

upozorněním, že odesilateli nebylo z naší radnice reagováno na jeho listopadový podnět, který 

byl podán prostřednictvím formuláře informačnímu portálu Prahy 1. V automatické zpětné 

reakci je informace, že příslušný pracovník Úřadu MČ Praha 1 do dvou pracovních dnů 

zpracuje a odešle odpověď. Díky velké ochotě z oddělení podatelny a spisové služby ve 

spolupráci s oddělením vnějších vztahů jsem zjistil, že v minulosti toto spravoval pan Verner, 

který bohužel zemřel. Podněty tohoto typu nejdou přes podatelnu, proto nejsou systémově 

evidovány. V tuto chvíli oddělení vnějších vztahů aplikaci spravuje pouze technicky.  

 Ptám se. Jak uvedený systém funguje a kdo je kompetentně odpovědný za to, že 

veřejnosti bude odpovězeno do dvou pracovních dnů, jak je v e-mailovém automatu 

avizováno? Je uvedená aplikace stále aktuální? Kdo se podněty zabývá, jak systém pracuje a 

zejména kdo je za tuto službu veřejnosti kompetenčně odpovědný? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Na tuto interpelaci bude odpovězeno. Vyhlašuji pětiminutovou technickou přestávku 

hlavně pro paní Kopečkovou, protože nepřetržitě už 9 hodin tady pracuje a potřebuje také 

chvíli pauzu. Zbylé interpelace vypořádáme v bloku od 20 – 20.30 hod.  

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v projednávání 1. bodu. Otevírám  

rozpravu k rozpočtu MČ Praha 1 pro r. 2022 a střednědobému výhledu na r. 2023-2027. 

 Eviduji přihlášku z řad občanů od pana Ing. Filipa Dvořáka. 

 Před tím vypořádám ještě technickou poznámku od pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem reagovat na poznámku pana Mgr. Bodečka týkající se radiovodoměrů. 

Lhůta byla do léta, ale protože někteří v důsledku covidu nedokázali sehnat člověka, který by 

jim to nainstaloval a opravil, tak zatím jsme byli tolerantní. V tuto chvíli paní Mgr. Sitár 

Baboráková obesílá všechny, kteří mají buď vrátit peníze, nebo podat zprávu o ukončení 

instalace vodoměru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Filipa Dvořáka, aby se ujal slov\. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Děkuji za udělení slova. Požádal jsem o možnost tady vystoupit, protože jsem jako 

občan městské části nabyl dojmu, že by se z vaničky mohlo vylít i to pověstné dítko, kdyby 

tady nastalo nějaké zmatení informací podkladů a neinformovanost by převládla.  

 Nabyl jsem tak dojmu z opakovaných příspěvků a reakcí na tyto příspěvky ohledně 

investiční akce zřízení kanalizační přípojky pro Loretánskou zahradu.  
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 Pane zástupce tajemníka Kováříku, vím, že kroutíte hlavou nad touto malicherností, 

ale na druhé straně mne sem přivedl ten pocit a dojem, že by díky nevědomosti mohlo dojít 

možná k vyřazení této položky a městská část by mohla přijít o svou budoucnost.  

 Koukám na paní Holou, kterou trápila podmínka svěření zahrady z rukou hl. m. Prahy 

městské části Praha 1. Jestliže byste se seznámila s historickými podklady, tak právě 

záměrem, aby veřejná zeleň byla přístupná veřejnosti, jeho součástí bylo i zřízení zázemí, aby 

návštěvníci v tomto kusu zeleně si mohli odskočit. Dosud městská část po mnohé roky, co ke 

svěření došlo, se k této investici nerozhoupala.  

 Odpovím na to, že právě tato investiční akce je naplněním tohoto cíle. 

 Za druhé. Když to trochu smrdí hasiči, tak pan Kučera tam přiběhne jako zběsilý a je 

schopen zmást informace, které předkládá zastupitelstvu. Netěší mě to, není to férové, protože 

podsouváte účelově zkreslené informace, u čehož jste byl už nachytán předsedou Kontrolního 

výboru, když jste zatajil radě informaci o tom, že hasiči podali do záměru svou přihlášku, a vy 

jste ji nechal v šuplíku a tuto informaci jste zatajil. Jestli mám nějakého podezřelého, tak jste 

to určitě vy.  

 Zastupitelstvu chci sdělit, jestli – jak pan Kučera tady říká – okolní obyvatelé touží 

užívat tento kus MČ Praha 1, přísná smlouva s hasiči, kteří v tuto chvíli zahradu užívají, zní 

tak, že kdokoli požádá o užívání této zahrady, hasiči jsou povinni vrátit zahradu MČ Praha 1 a 

tento subjekt může vesele zahradu užívat. Se smlouvou byste se měl seznámit. 

 Hasiči nic neblokují, není třeba s nimi jednat, vše je v rukách zájemců o užívání této 

zahrady. Stačí jen, když sepíší žádost a zašlou ji MČ Praha 1.  

 Byl bych nerad, aby šířením lží a nesmyslů byl tento projekt nějakým způsobem 

dotčen, protože právě těmi nedořeknutími, různými náznaky vznikají báchorky, které ubližují 

hezkému projektu a bohulibým záměrům.  

 Prosím, abyste podpořili výstavbu kanalizace a abyste směřovali k realizaci prvního 

kroku otevření této zóny občanům. Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra o technickou poznámku. 

 

P.  B u r g r : 

 Myslím si, že určitá konfrontace byla ke škodě tohoto projektu. Jestliže budou v 

zahradě toalety, bude to prostor 21. století. Zahrada nějakým způsobem funguje, fungují tam 

hasiči, příměstské tábory, třešňové dny, akce na vánoce. Doufám, že v letošním roce, až 

budou toalety hotové, se prostor více otevře veřejnosti, samozřejmě se zdviženým prstem, že 

je tam ta nádrž. Je něco jiného, když někdo spadne do Vltavy z náplavky, nebo když spadne v 

prostoru, který je pod uzavřením. Na toto si musíme dát pozor. Jsme tomu otevřeni a věřím, 

že i hasiči. Hasiči nemají moc rádi změny. Nejlépe se změny dělají, když někde hoří nebo 

když je nějaká povodeň. Jinak je s nimi dobrá spolupráce a určitě to nějak dopadne.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě máme dvě technické. Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Není to technická, jen krátce zareaguji. Byl jsem zmíněn v interpelaci panem 

inženýrem. Pane Ing. Dvořáku, obvinil jste mě z toho, že jsem někam ztopil vaši nabídku. To 

se nestalo. 
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 Kanalizační přípojku přeji všem, protože by zahradě slušelo, kdyby byla využívána 

veřejností. Těším se na to, že hasiči najdou způsob, jak to budou dělat a jak zahradu nabídnou 

spolu s městskou částí k využití např. místním zahradníkům nebo k nějakým jiným bohulibým 

aktivitám, bude to super. 

 Stejně tak i Újezd 26. Je třeba z vaší strany udělat nabídku, aby lidé věděli, za jakých 

podmínek. Potom bude všechno růžové.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím, nezneužívejme technické poznámky.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane starosto, promiňte, ale Újezd 26 je nabízen a je využíván. Byla to 

neinformovanost o stavu využití.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík se hlásí s reakcí.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Velmi se omlouvám, omlouvám se i paní Holé, že jsme nepřepsali komentář. Tady se 

z toho rozvinula jiná diskuse. Ano, nepřepsali jsme komentář, dodělá se k tomu příslušné WC 

a budeme to mít hotové. Prosím, nedělejme z komára velblouda.  

 Paní Holá se rozumně zeptala, já jsem jí rozumně odpověděl a myslím, že to máme 

jasné. Držme se rozpočtu. Chápu, že vás rozpočet baví, ale jestli to takto bude fungovat, další 

dělat nebudeme, protože vás to vůbec nezajímá. Bavíte se úplně o něčem jiném a to, na čem 

pracujeme, je vám úplně jedno. Omlouvám se, ale už jsem to říct musel.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také trochu zneužiji technickou poznámku. Mé jméno také od pana Ing. Dvořáka 

zaznělo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, hlaste se do debaty, nebudu už tolerovat jediné zneužití technické poznámky. 

Máte nepřetržitou možnost hovořit, můžete se hlásit do diskuse a jakkoli dlouho hovořit, tak 

toho využijte, ať se chováme jako v civilizované zemi. Máme projednávat rozpočet městské 

části a občas to sklouzává do debat o všem možném. Chápu, že se můžete bavit o čemkoli, ale 

ať to má nějakou úroveň. Prosím, přihlaste se, máte k tomu možnost.  

 Má možnost reagovat předkladatel pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Překvapuje mě, že jako předkladatel jsem zařazen jako čtvrtý z technických 

poznámek.  

 (P. Hejma: Omlouvám se, beru podle pořadí.) 

 Jako předkladatel mám mít přednost. Chápu, že ochránci přírody bojují proti budování 

toalet na Loretánské zahradě, protože tím se naruší fyziologické zavlažování. 

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě paní zastupitelka Talacková. 
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P.  T a l a c k o v á : 

 Pokud v tomto případě nejde o nedostatek v projektových pracích jako u garáží, tak 

mám pozměňovací návrh – vypustit položku veřejný prostor Dvořákové nábřeží. Je to životní 

prostředí, kapitálové výdaje, ORJ 218, ORG 74. Je to ta skleněné kostka, tzv. multifunkční 

objekt u brány Anežského kláštera. Je to velké mrhání veřejných peněz.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předat tento návrh Návrhovému výboru. 

 S technickou poznámkou má slovo pan zastupitel Heres.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Pan Kovářík by to měl upřesnit. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Paní kolegyně Talacková se ptá na to, jestli je to přesun z loňského roku toho, co je na 

uzavřený projekt. Pak se musí rozhodnout, zda dojde k realizaci. Na projekční přípravu je to 

uzavřeno a jde o to zaplatit to, co je podepsáno.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Všichni, kteří podávají pozměňovací návrhy, by měli vědět, že se rozpočet sestavuje 

jako vyrovnaný. V případě, že se někde ubírá, jinde musíte přidávat. Prosím, aby návrhy byly 

hlasovatelné, předkládat je tak, aby rozpočet zůstal vyrovnaný.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Brala jsem to tak, že pokud to není uvedené, přesouvá se to do rezervy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Četl jsem tady e-mail paní Heleny Uhlířové a chtěl bych, aby se Petr Hejma i ostatní 

vyjádřili. Pani Uhlířová vás prosila, abyste tam vrátili park a nabízela, že se o zeleň budou 

starat. Chtěl jsem, abyste se k tomu vyjádřili. Je to konkrétní nabídka občanky. Prosím třeba 

Petra Burgra, jestli by se k tomu mohl vyjádřit.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že není třeba vyvolávat. Každý je svéprávný, a pokud bude mít zájem, může 

na to reagovat. Aktivita občanů je vždy vítána. Můžeme opět zavést staré dobré subotniky a 

začít dělat to či ono svépomocí. Myslím si, že je to i v této moderní době zvykem, ale nepatří 

to k projednávání rozpočtu.  

 Paní Uhlířovou rád pozvu, můžeme si s ní popovídat o jakýchkoli návrzích.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jsem nedomluvil. Podle jednacího řádu mám právo vyzvat k odpovědi, co jsem 

udělal. Chápu, že všichni budete mlčet?  

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta se hlásí.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane kolego, odpovím vám jednoduše. Neodpovím vám z jednoduchého důvodu. 

Jediný tady vytváříte vizuální smog technickou úrovní vašeho transparentu. Váš politický 

názor je v těch větách, které jste tam napsal, je to vaše právo, ale tím, co nám tady ukazujete, 

dehonestujete technickou úroveň tohoto prostředí. Nevidím potřebu, abych vám odpověděl.  

 Když dostanu dopis od paní Uhlířové, odpovím tak, jako na ostatní. Nemusím jí 

odpovědět přes vás.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského, aby vyčerpal celý svůj příspěvek, a pak budeme 

reagovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou, jestli by z mého třetího e-mailu týkajícího se Staronové 

synagogy a parčíku před ní, promítla vizualizace.  

 Tady vidíte něco, co se k nám dostalo. Nevíme, co přesně má nyní v hlavě pan radní 

Bureš a Petr Hejma, jak to plánují nebo neplánují. Jak jsem tady četl, že když jsme lidem 

řekli, že toto je záměr radnice, aby se vyjádřili, tak radnice řekla, že je to nějaká poplašná 

zpráva. Chcete 1920 tis. Kč do rozpočtu na tento projekt. Řekněte, na co to chcete, jaké s tím 

máte úmysly. Zádlažba hezká, ekologická, moderní, ale lidé to nechtějí, chtějí klasickou zeleň 

 Prosím další slajd. Tady vidíme, že topol se má nechat, na rozdíl od současné 

diagonální uličky, která vede jako by z Břehové do Pařížské, diagonálně by se mělo spíše 

chodit z Maiselovy na roh Bílkovy a Pařížské. Proč asi? 

 Prosím třetí dokument. Toto je tisk rady. Prosím str. 4. Je to dokument, který zde byl 

schválen, peníze pro pana architekta Tichého. Je tady důvodová zpráva, je psána ve stylu, že 

je to dopis arch. Tichého Praze 1. Pan Tichý má takovou pozici, že může podávat sám tisky 

na radu. Investiční oddělení nemusí psán důvodové zprávy, napíše, co chce a rada mu to 

schválí. Je to zajímavý outsourcing funkcí, který jinak většinou vykonávají úředníci. 

 Můžeme přejít na str. 9. Tady můžeme vidět studii, kde je napsáno: Předmětem 

nabídky je návrh stavby, studie (nesrozumitelné) Pařížské v okolí synagogy, v návaznosti na 

podklad studie revitalizace Staronové synagogy a projekt Staroměstská brána.  

 Z toho můžeme dovodit, že tento tisk sám přiznává, že vydláždění se děje právě v 

souvislosti s projektem Staroměstská brána, který má zejména za úkol zastavět část náměstí 

Miloše Formana. Můžeme spekulovat, jestli se jedná o nějaký trest pro občany, kteří 

protestují proti zastavění náměstí – nelíbí se vám kostka, tak vám ještě vydláždíme park, nebo 

jestli se jedná o nějaký další benefit pro spřáteleného investora, který má plnou podporu MČ 

Praha 1 na to, aby náměstí zastavěl a ještě aby se mu k novému domu, který má zde 

vzniknout, udělala cestička současným parčíkem přímo z Maiselovy ulice, odkud proudí 

hodně turistů – aby byli turisté přitahováni obchodním domem, který tam vznikne a který 

nepochybně bude zákazníky potřebovat.  

 Takto jsou zatím pro mne dostupné informace o tom, co se plánuje. Nyní se po 

zastupitelstvu chce, abychom na tyto další práce, o kterých jsme tady informováni, a současně 

PR oddělení radnice to popírá – tak na toto máme dát 1920 tisíc Kč.  
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 Řeknete, že se má o tom diskutovat. Na to, abychom diskutovali, nepotřebujeme  

1920 tis. Kč. Když byste aspoň trochu sledovali občany, kteří vám něco napsali, když jsme je 

k tomu až v květnu a v červnu 2021 vyzvali, tak žádné změny nechtějí. Jestli chcete něco 

dělat, tak to dělejte v mantinelech, které vám občané řekli, to znamená zachovat zeleň. Jestli 

nevíte, co chcete, tak peníze nečerpejte a napřed si to ujasněte. 

 Ještě bych reagoval na to, jak na mne reagoval Petr Hejma. Myslím, že věta, že do 

parku se moc nevejde, protože je to park malý, by se měla tesat. Co v parku má být jiného, 

než zeleň. Nebylo mi odpovězeno, kolik tam má být stromů. Petr Hejma mluví o javoru a 

jednom stromu. Myslím, že v regulačním plánu je stromů dokonce víc. Proč tam nedat stromů 

více? Co tomu brání? 

 O třiceti sousedech, kteří jsou ze zadláždění nadšeni, nikdo neví. 

 Zazněl argument, že o tom, co tam bude, rozhodnou nějací odborníci. Jednají ale podle 

nějakého politického zadání. Jaké je politické zadání? Politik musí v takto citlivé věci, kdy 

demonstrovala spousta občanů a proběhla tady nejmasovější petice za toto období – možná 

masovější byla proti privatizace Nemocnice Na Františku před třemi nebo čtyřmi roky, dát 

politické zadání odborníkům. To podle mne nemůže být jiné než nechat tam park a 

respektovat zeleň a to, že městská zeleň nemá ubývat.  

 Věty jako že participace je nástroj, jak to zabít nebo že participace je lynč, jsou úžasné 

věty. Pokud občané něco nechtějí, tak participace to stejně zabije. Projeví se, že to občané 

nechtějí a politik možná ztratí vůli nebo odvahu to dělat. 

 Starosta hovořil o Vojtkovi Náprstkovi. Paní Uhlířová psala, že Vojta Náprstek, který 

působil v 2. polovině 19. století, už v této době, kdy žádná ekologie neexistovala, pochopil 

význam přírody pro pohodu člověka. Paní Uhlířová nepsala, že by se Vojta Náprstek přímo 

zasazoval, aby zeleň byla tady. Nevím, co měl Vojta Náprstek společného s auty. Vojta 

Náprstek zemřel v r. 1894, to v Praze ještě tolik aut nejezdilo. Jednalo se ale o člověka, který 

přispíval k pokrokovému rozvoji města. Myslím, že povzdech byl, že právě v blízkosti jeho 

domu se děje návrat do 90. let. 

 Hlavní, co řeknu. Zaznělo tady slovo kompromis, že musí být nějaký kompromis. 

Žádal bych odpověď na otázku, mezi kým se má kompromis dělat? Jsou tady občané a 

opozice, kteří říkají, že chtějí zeleň, a pak je tu někdo jiný, který to nechce. Ale kdo to je? Je 

to nějaký podnikatel, kterému někdo slíbil předzahrádku? Mezi kým se má dělat kompromis? 

Když se řekne, že peníze musíme dát sem a sem a udělá se kompromis, je to srozumitelné, ale 

tady není nejen mně jasné, s kým má být kompromis. Žádám odpověď na otázku, s kým 

máme udělat kompromis ohledně zeleně na Anenském trojúhelníku? Kdo má zájem, aby tam 

zeleň nebyla? Prosím o odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Donutil jste mě opět k reakci. Opět budu v klidu, protože jste mistr otáčení toho, co 

člověk řekne. Lépe je možná na vaše slova nereagovat a mlčet. 

 Že se zeleň nevejde, to říkáte vy. Já jsem jen vyjmenoval, co všechno se tam musí 

vejít na tom malém prostoru a vy z toho vydedukujete, že se zeleň nevejde.  

 Jestli se tady chcete dohadovat o tom, jestli Vojta Náprstek měl něco proti podobě 

náměstíčka, tak pražské náplavky tam jsou někdy od poloviny 19. století, konkrétně asi  

od 40. let. Vojta Náprstek si náplavky mohl užívat v té podobě, jak jsem říkal, podle mého 

názoru ještě 40 let.  

 Jestli tam stála historická auta taková nebo maková, tak to je úplně jedno. Hovořil 

jsem o fotografii z 20. let, kterou znám. Samozřejmě existují dobové fotografie od 40. let, kdy 

se Smetanovo nábřeží dávalo do stávající podoby. Netestujme se tady z historie, mohli 

bychom se kolem toho bavit strašnou dobu.  
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 Pane kolego, chtěl bych vás vyzvat k odpovědnosti zastupitele. Projednáváme 

rozpočet ve výši více než 1 mld. Kč, a zatím vaše příspěvky se tady točí pořád dokola ohledně 

jednoho kousku na Anenském trojúhelníku. Chápu, že vás to zajímá, že vám jde o to, 

abychom my, co tam bydlíme, měli to co nejhezčí. Znovu vás za to chválím, ale vraťte se z té 

stratosféry už na zem a začněte projednávat rozpočet městské části. 

 Myslím, že je zcela legitimní, abych vás jako předsedající upozornil, že jste zastupitel, 

že projednáváme rozpočet městské části, že rozpočet musíme dnes chválit a vy se neustále 

točíte kolem stejných věcí. Že se nestydíte utrácet čas nás všech, že musíme toto poslouchat, a 

navíc že to musí poslouchat občané. Myslím, že to je ten výsměch demokracie, že takoví lidé, 

jako jste vy, v zastupitelstvu sedí. Omlouvám se za to, ale už mi to nedalo než takto reagovat. 

 Prosím pana radního Cabana, aby se ujal slova. 

 

P.  C a b a n : 

 Naváži na to, že nevím, jestli David Skála ve svém předchozím příspěvku to myslel 

jako řečnickou otázku, nebo chtěl skutečně moji reakci.  

 Naprosto s tebou souhlasím, že garáže ve Štěpánské jsou úlet. To víme asi všichni. 

Myslím si, že všichni víme, že nebyly se záměrem, aby to byly dobré garáže, dobře 

nainvestované, dobře promyšlené. Šlo tam o to utratit co nejvíce peněz. Myslím, že to nebylo 

150, ale 135 nebo 140, ale to je jedno. Garáže jsou špatně postavené, jsou špatně funkční, 

nevyhovuje to, proto to také nemá plnou obsazenost atd.  

 Otevřeně tady řeknu svůj názor na Dvořákovo nábřeží. Garáže bych tam rád viděl. 

Kdykoli tam jedu s devadesátiletou maminkou autem, protože tam není schopna dojít, 

vždycky páchám dopravní přestupek, protože nemám kde zaparkovat. A to jsem ještě občan 

Prahy 1, takže bych někde na modré mohl, ale abych byl u nemocnice co nejblíže, to nemám 

šanci. Kdyby tam garáže byly, bylo by to bezvadně vyřešené.   

 S plnou odpovědností říkám, že je potřeba si uvědomit, že jsou tady lidé, kteří mají 

nějaký názor a lidé, kteří mají jiný názor. Určitě se shodneme na tom, že investice do 

Štěpánské je špatně. Nevím, jaká je tato investice, projekt ještě není hotový. Pokud by byl 

dobrý záměr udělat dobré garáže za co nejméně peněz, tak věřím tomu, že na to kolegové, 

kteří tomu rozumí, přijdou. Já bych proti garážím nebyl. Pan Kovářík také vysvětlil, proč tam 

peníze na to jsou. Musíme si říct, že někdo má nějaký názor a někdo má jiný názor. 

 Co se týká podzemních garáží, s kol. Burgrem se zcela neshodneme, ale vycházím z 

toho, co jsem viděl ve světě, kde v 50. a 60. letech města podporovala výstavbu podzemních 

garáží, aby auta občanů dostala pod zem. To jsme tady o tom v těchto letech ani netušili a v 

90. letech se to nestalo. Teď jsme se dostali do situace, že chceme jen vyhnat auta, ale 

nestavět garáže pod zemí. Jsem stará škola a jsem zastáncem toho, že auta se pod zem 

dostávat mají.  

 Nevím, jestli jsem na otázku aspoň částečně odpověděl. 

 Dále už jen v krátkosti, protože jsem v šoku, že se stále bavíme o prvním bodu po 

osmi hodinách, ale přímo o rozpočtu se bavíme tak 20 minut. Dívám se na katastrální mapu a 

slovo park tam nevidím. Vidím parky tam, kde je zeleň, např. park Národního probuzení, 

Kampa, Střelecký ostrov. Toto je na katastrálních mapách definováno jako komunikace, jako 

bílý prostor. Slovo park nepoužívejte, ten tam nikdy nebyl a není to tam ani definované. 

Snažíme se vytvořit pobytovou plochu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 
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P.  S k á l a : 

 Děkuji Michalovi za reakci. Je tady napsaný park Holubička, který je podobný jako 

park Anenský trojúhelník. To ale nevadí.  

 Pro příště prosím pana Kováříka, jestli by u bodů, které nejsou vysvětleny  

v komentáři, když se jedná o doúčtování, toto mohl uvést. Měl jsem stejný dotaz jako Valerie, 

hodně by to pomohlo, jen je to pro mne potom matoucí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V souvislosti s rozpočtem dostali jsme informaci o plánu ekonomické činnosti na příští 

rok, kde je i srovnání s tím, jak to bylo schvalováno v roce minulém. Podle mého názoru je to 

nedílnou součástí tohoto tisku, protože je to právě o tom, odkud se dorovnávají výdaje.  

 Mám připraven pozměňovací návrh do usnesení. Za bod 1) doplnit, že zastupitelstvo 

bere na vědomí tento plán ekonomické činnosti dle přílohy X. To je to, co jsme nakonec 

všichni dostali pro informaci.  

 Ještě na okraj. Všem jsem poslala do e-mailu skutečnost od ledna do listopadu 

loňského roku na plnění plánu, abyste měli představu. U nákladů se pohybujeme v plnění 

zhruba 50 % ke konci listopadu. Znamená to, že výnosy stále převyšují náklady. K tomu se 

vrátím v dalším příspěvku, protože jsme se rozhodli, že to budeme uvádět po jednotlivých 

bodech.  

 

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 reagovat na kolegu Davida Bodečka. Nenudím se, sedím v kuchyni, 

pozoruji s nadšením dnešní zastupitelstvo. V druhém pokoji je manžel na videokonferenci a 

syn byl dopoledne také na videokonferenci. 

 Chtěla bych poděkovat paní Valíčkové, že nám píše, že je pokračování bodu č. 1, 

rozpočet. 

 K radiovodoměrům potvrzuji slova pana dr. Votočka. Já a moje kolegyně Gábina 

Bejrová vyhodnocujeme nabídky v součinnosti s OTMS, s ekonomickým oddělením a 

techniky. Jedná se o vyúčtování. Někteří přijali dotace včetně víceprací, takže vyúčtováváme 

konkrétní částky, aby je navrátili městské části. Potom jsou domy, kde nemáme závěrečnou 

zprávu, lidé žádají o prodloužení termínu kvůli covidu, nebo pošlou dokumenty a asi ve dvou 

případech jsme nemohli podklady najít, takže je dohledáváme. To všechno se podařilo. 

 Výbor byl informován ve zprávě o činnosti výboru a bude informován, až akci 

dokončíme. Nedokáži si představit, že by to dělal někdo mimo úřad. Tolik k 

radiovodoměrům. 

 Chtěla bych dát podnět panu Čižinskému, aby mě kontaktovala paní Helena Uhlířová. 

Předám to kolegům z participačního oddělení a zahrneme ji do výzkumu strategií. Moc se mi 

líbilo, co napsala. Chtěla bych doplnit, že ve výzkumu je mapa a tato lokalita tam určitě bude 

zavedena, takže lidé se budou moci vyjádřit. 

 Dále bych chtěla požádat pana Kováříka o stručný dotaz, protože sbírám informace o 

poplatku z pobytů. Jedná se o přílohu 1 v rozpočtu, závazných ukazatelů rozpočtu, je to 

položka 1342, poplatek z pobytu. Jak se k tomuto číslu došlo? Předpokládám, že z historie. S 

čím se to porovnává? Je tam zohledněn covid? 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 U všech poplatků jsem na začátku říkal, že jsou ovlivněny pandemickou situací, každý 

z poplatků jinak. Není to žádný přesný výpočet, je to vždy odhad poměrně přesného čísla z 

nepřesných podkladů. Vycházíme z toho, jaký je pohyb v letošním roce, v loňském roce a 

před pandemií, s odhadem situace na příští rok. Vycházíme také z toho, jak se změnily vnější 

podmínky. Víte, že u poplatků z pobytu se změnila vyhláška hl. m. Prahy, narostla částka a 

změnil se způsob u slova hlásí - slovo „musí“ se změnilo na „mají“, čili mohou, což je rozdíl. 

Všechno jsme dali do úvahy při návrhu tohoto čísla.  

 Je to předpoklad. Předpoklady se plní podle toho, jak se naplní situace, ze kterých 

jsme vycházeli. Jinak se to dělat nedá. 

 Nejhorší problém odhadu v letošním roce byl u vstupného, kde jsme předpokládali, že 

pandemická situace tolik neznemožní kulturu. Ti, co mají s kulturou něco společného, mi 

potvrdí, že poplatky ze vstupného jsou mizivé. Je to důsledek toho, jak celá scéna spadla. 

 U ubytování je to méně než jsme předpokládali, ale propad je menší. Na příští rok 

vycházíme z částky, která v sobě zahrnuje jak stávající situaci, tak to, jakým způsobem město 

změnilo vyhlášku. Přesněji to dělat nejde. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Ještě bych doplnila. Mohla bych nějaké vstupní materiály vidět? Domnívám se, že by 

bylo možné odhad upřesnit už z toho důvodu, že máme zaregistrované nějaké provozovatele 

krátkodobého ubytování. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 S radostí to s vámi proberu, až za mnou přijdete. Není k tomu žádný ucelený soubor, 

vychází to vždycky z toho, co je k dispozici. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkují za reakci. Ještě než předám slovo panu zastupiteli Bodečkovi, mám velkou 

prosbu na pana kolegu Čižinského. Myslel jsem, že vyslechl prosbu pana místostarosty a chtěl 

bych ho znovu požádat, aby ten zmuchlaný žlutý stan, který tady má před sebou, si stáhl na 

svůj stůl, protože zasahuje do prostoru stolu pana místostarosty. Myslím si, že nemá důvod se 

celou dobu na to dívat. Je to jako v 1. třídě, kdy jsme si vymezili, kde je moje polovina lavice. 

Prosím, aby to nepřečuhovalo do výhledu pana místostarosty. Máte svůj prostor na stole, tam 

si ten stan postavte. Děkuji za pochopení. Kdybychom si každý přinesli takovouto hračku, tak 

to bude vypadat jako v nějaké herně. Nechci říkat kde, abych se někoho nedotkl, abychom 

neměli další tisk na zastupitelstvu.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, když jste mluvil o stanu, myslel jsem si, že jste nabízel panu 

Čižinskému přihlášku. 

 Děkuji Broně za vysvětlení, panu dr. Votočkovi co se týká radiovodoměrů. Tento 

projekt mu nezávidím, říkám to od začátku. Záležitost mě zajímala, děkuji za odpověď. 

 Broňo, zdravím tě, slyšeli jsme tě, jako kdybys byla v kosmu. Mám dobrou zprávu pro 

tebe i pro Michala Cabana.  
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 Děkuji paní dr. Příhodové, protože konečně někdo jiný než z opozice pochopil, o čem 

tady rok hovořím. Nebyl jsem domluven s paní dr. Příhodovou, téměř vůbec ji neznám. 

Myslím, jak hovořila k Janovu. Dopoledne jsem neřekl, že paní dr. Příhodová je podepsaná 

pod materiály z let 2006-2009, protože tak by měla příspěvková organizace Janov fungovat. 

Už tehdy to bylo velmi dobře připravené. Když to bylo v minulosti takto připravené, tak 

nechápu, proč se ta záležitost takto nerealizuje. Je to pochvala těm, kteří se v minulosti touto 

záležitostí zabývali. 

 Proto trvám na tom, co jsem říkal o přesunu finančních prostředků. I když pan 

místostarosta má dostatečné množství finančních prostředků na senior taxi, tak přesto 

navrhuji, že 3 mil. přesuneme do položky, kterou jsem uvedl. Nebylo by to na senior taxi, ale 

na Středisko sociálních služeb. Věřím, že paní ředitelka Čelišová si s tím poradí. V klidu duše 

budu mít jistotu, že peníze se dostanou skutečně k našim občanům a nikomu, kdo prostory v 

Janově využívá a není provázaný s Prahou 1.  

 Pan starosta mě okřikl, když pan Ing. Dvořák vystupoval v rámci rozpočtu. Uvedl mé 

jméno. Vzpomínám si, že když jsme řešili jeho podnět na Kontrolním výboru, výsledek  

z 90 procent byl ten, že pochybil Úřad, konkrétní zaměstnanec. Musím se zastat Petra Kučery, 

když to prověřoval Kontrolní výbor, nehrál v tom podle mne žádnou roli. Musel bych se 

podívat do starých zápisů.  

 Mám znovu dotaz za Ing. Kováříka – peníze z prodeje bytů. Hovoří se tady  

o 800 mil. Kč. Rozumím tomu, že není žádný účet, ale peníze z privatizace mají být na 

nějakém virtuálním účtu. Jaká částka je aktuální?  Jestli není pravda těch 800 mil., tak jaká je 

skutečná částka?  

 

P.  H e j m a : 

 Nyní má slovo předkladatel pan radní Votoček.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Doplním potom Kováříka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pane kolego, trochu jsem vás mystifikoval, částka už není 800, protože se nám v 

loňském roce podařilo toto navýšit. V předloňském roce jsme sice zapojovali přes 70 mil. z 

minulých let, v hospodaření za r. 2020 se nám podařilo dosáhnout toho, že při zapojení zisku 

z ekonomické činnosti jsme v příjmech a výdajích nakonec došli k tomu, že z prostředků jsme 

zapojili méně z výsledku hospodaření r. 2019, než jsme si schválili. Částka nám překročila 

900 mil.. Je to tabulka, kterou děláme každý rok na hranici května a června, kdy hodnotíme 

předchozí rok. Tabulka zhodnotí, kolik jsme předchozí rok zapojovali, kolik jsme z toho 

vyčerpali a jak se mění zůstatek něčeho, co by bylo ve firmě to nejzásadnější, což je 

nerozdělený zisk let minulých. Víte, že ve firmách se z nerozdělených zisků let minulých 

vyplácejí dividendy. V podmínkách MČ Praha 1 se z toho nic nevyplácí, zapojujeme to do let 

dalších. Není to bankovní účet, je to účet 431- zůstatek z minulého roku. Zde máme uvedeno, 

jaká je to částka z minulých let. K datu 31. 12. loňského roku ji ještě neznám, ale v r. 2020 se 

navýšila. Částka neklesla, klesne jen v některých letech. Když se podíváme zpětně na minulé 

roky, tak zjistíme, že z posledních 10 let částka klesala ve třech letech, v ostatních letech 

naopak rostla. Je to dáno tím, jak se nám v průběhu roku podaří získat peníze a také tím, v 

kolika procentech utratíme to, co jsme si schválili.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vezmu to z jiné strany, proto jsem chtěl, aby Zdeněk mluvil přede mnou. Privatizace 

byla zahájena v r. 2003 a při schválení pravidel bylo řečeno, že to bude použito k bytové 

výstavbě nebo ke zlepšení bytové funkce. Na tomto účtu, kterému se tehdy říkalo privatizační, 

nebyl to samostatný účet v bance, byly asi 3 mld. Kč jako výsledek privatizace. Z toho se 

postupně čerpalo. Nemohu říct kdy a co, protože v té době jsem finance na starosti neměl, ale 

městská část měla tři jediné parcely, na kterých se dalo něco stavět. Postavily se za to tři 

domy, jeden byla Hellichova 11a, druhý Samcova, třetí DPS v Benediktské, pak se za to 

postavila nová přístavba nemovitosti Polikliniky Palackého, celý dvorní trakt.  

 Z výnosů z privatizace se průběžně čerpalo, ale vždy s účelem, pro který to bylo 

původně uvedeno. To, že je tam teď 700 nebo 900 mil., to je aktuální stav a stále s tím 

zacházíme tak, jak bylo primárně určeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě chybí bytový dům na Petrském nám.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Ano, omlouvám se.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zpřesnění toho, co říkal pan Kovářík. Je to 1 mld. a 71 milionů. Mělo by to tak být ke 

konci r. 2020. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Počítal jsem s tím, že to kolegyně přesně prozradí, nechtěl jsem být tak optimistický, 

ale paní kolegyně to doplnila. Obával jsem se toho, protože to vyvolává mechanismus, kdy 

má Praha 1 najednou pocit, že to má utratit. 

 Omlouvám se, že jsem do toho vstoupil. Není to tak, že bychom vedli samostatný účet 

privatizace. Podílela se z velké části na tom, že výsledky z let minulých v jedné fázi dosáhly 

téměř 3 mld.. Když jsem se k tomu dostal v r. 2010, byli jsme cca na 870 mil. a od té doby se 

snažíme oscilovat kolem této částky, nejníže jsme byli na 700. Teď jsme nejvýš, protože  

v r. 2020 jsme nenaplnili výraznou část výdajů. Bylo to dané tím, že v r. 2020 na nás spadla 

deka a velkou část výdajů jsme nenaplnili. 

 Moc se s tím nechlubte, není to tak velké naše úsilí, peníze budeme potřebovat, až ta 

deka dopadne na naše výnosy. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Musím reagovat na Loretánskou zahradu. Myslím, že se ve svém projevu snažím být 

střídmá a věcná, neopakovat to říkali někteří z mých předřečníků. Marně doufám, že mě bude 

někdo poslouchat a tím bude reakce adekvátní.  
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 Místo toho z mého dotazu vzniklo to, pane Votočku, že snad brojím proti záchodkům 

v Loretánské zahradě nebo že navrhuji vyřazení této položky z rozpočtu. Nic takového jsem 

nenavrhovala. 

 Ptala jsem se na detail investice a využití zahrady a plány do budoucna jako veřejné 

zeleně, protože takto jsou parcely vymezeny ve statutu.  

 Na první technickou věc odpověděl pan Kovářík, za což mu děkuji, na druhou část 

jsem čekala, že odpoví pan radní, což se nestalo, místo toho se vyjádřil pan Dvořák. Děkuji 

vám za reakci. Není to nic osobního a není to nic o tom, že bych brojila proti napojení na 

splaškovou kanalizaci, ale v podstatě mi jde jen o to, aby zahrada byla v souladu se statutem 

veřejně přístupnější, už jen kvůli tomu, že je to ve statutu. Druhá věc je, že tady byla 

konkrétní žádost občanek, které by chtěly zahradu nějakým způsobem využívat. Proto jsem se 

na to ptala. Děkuji aspoň za dílčí vyjádření pana místostarosty Burgra a pana starosty, že se 

tomu případně nebrání.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že jsme to všichni pochopili a že si rozumíme.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opět se musím vrátit k tématu Anenského trojúhelníku. Musím konstatovat, že mi 

nebyla dána odpověď na otázky, které jsem zde opakovaně kladl, např. kolik stromů tam třeba 

i v rozporu s regulačním plánem plánujete, aby mi bylo odpovězeno na to, s kým se 

kompromis dělá, občané, kteří chtějí park a někdo jiný, kdo ho nechce. 

 Začínám mít dojem, že koalice má tendenci k omezování diskuse. Chápu to, jsme tady 

všichni dlouho, ovšem je třeba si uvědomit následující. Anenský trojúhelník je významná věc 

jak z hlediska životního prostředí, tak i politicky, je to jedna z nejvýznamnějších věcí, kterou 

jste za svého působení na radnici začali dělat. Je to projekt, který již léta sledujete, a toto by 

byla jedna z hlavních věcí, která by po vás zůstala. Tuto věc jsem já s kolegyní Talacko dával 

v uplynulém roce čtyřikrát. Poté, co jste ustoupili občanům ohledně javoru a začali jste 

proplácet měsíčně 33 tisíc Kč stavební firmě na to, aby tam udržovala staveniště, aby tam 

nikdo nemohl jít, třeba nějaký pejsek se vyčůrat, aby to nadále bylo uzavřeno, abychom se 

všichni dívali na tu černou ohradu a mohli se dohadovat, co se za ní asi děje – aby tady bylo 

napětí.  

 Jestliže chcete peníze na toto vaše další neblahé působení, je toto jedinou možností, 

kdy se to může projednávat veřejně, kdy někteří občané přišli, aby řekli, že s tím nesouhlasí. 

Jiná možnost nebude, dokud se nerozpadnete nebo do konce volebního období to už nikdy na 

program zastupitelstva nepustíte. Vadí vám jiné názory, které narušují vaši představu o tom, 

jak jste skvělí a jak všechno děláte dobře, což chápu. Protože neposloucháte, je zde 

transparent, abyste to viděli. Musíte se na to dívat, ale občané se budou muset mnohem déle 

dívat na to, co jste napáchali, už rok se dívají na vaši ohradu, kterou jste to oplotili poté, co 

jste si objednali policajty, aby tam občany vytlačili a nemohli protestovat proti oplocení. Teď 

se už rok díváme na ohradu. Až to tam vydláždíte, budeme se muset dívat dlouhou dobu na to, 

že tam není zeleň.  

 Vaše utrpení z toho, že tady vidíte, že občané chtějí park, také hovoří o tom, jak jste 

strašně odtrženi od toho, co občané chtějí.  

 Stručně zareaguji na Michala Cabana. Pokud jsi hovořil o Anenském trojúhelníku, tam 

regulační plán stanoví, že je to zeleň, že to nemá být zádlažba. Nevím, co je na katastrálních 

mapách, musel bych se na to podívat. Zatím nikdo nezpochybňuje, že v tomto smyslu 

regulační plán je jiný a že to, co tam plánujete, je v rozporu nejen s přáním občanů a s vašimi 

sliby, ale i v rozporu s regulačním plánem.  
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 Zareaguji ještě na garáže. Je famózní, že připouštíš, že tvoji kamarádi chtěli ve 

Štěpánské proinvestovat víc peněz, což by měl být v normálním právním státě trestný čin. 

Voláš po tom, aby garáže byly na Dvořákově nábřeží. Ony tam jsou pod hotelem 

InterContinental. Jsou soukromé. Developer – jak určitě Petr Hejma potvrdí – toto 

prezentoval jako jeden z benefitů, že tyto podzemní garáže jsou otevřeny veřejnosti. 

Vzdálenost je dochozí, do jiných nemocnic byste museli jít z parkoviště delší dobu. 

Parkoviště je možná prázdné, lidé ho nechtějí využívat, nechtějí za to asi platit. Když mohou 

parkovat na silnici a pokuty jsou nízké, tak nejsou motivováni k zaplacení za parkování v 

soukromé garáži. To nevyřešíme tím, že postavíme za strašné peníze garáže obecní. Tím 

bychom dotovali nerezidenty, kteří nechtějí platit tržní cenu za parkování. 

 Nesmyslnost stavění garáží je zřejmá z toho, že dnes je podzemních garáží v centru 

Prahy dostatek, ovšem jsou prázdné, protože není síla, která by donutila nerezidenty k tomu, 

aby garáže využívali a aby neparkovali legálně-nelegálně na povrchu. Výstavba dalších garáží 

tomu nijak nepomůže.  

 Poslední poznámka k Petrovi Hejmovi. Jeden e-mail jsem tady četl, hovořil jsem o 

tom, že v rámci participace v květnu a v červnu jen já vím o 200 e-mailech od občanů, kteří 

vyjádřili nesouhlas s vaším počínáním s veřejnou zelení. Petrem Hejmou mi bylo na to 

řečeno, že některé maily byly stejné. Petře Hejmo, žádám tě, abys prokázal, které e-maily 

byly stejné. Naznačuješ tím, že to bylo organizované? Prokaž toto své tvrzení, nebo se omluv, 

nebo odstup z funkce starosty a nech politiky, protože lžeš.  

 

P.  H e j m a : 

 To nechám raději bez reakce, chápu to. Určité věci se musí umět chápat a člověk musí 

být velmi shovívavý. Tak jsem byl i vychován. V tomto směru bych mohl napadnout vás, 

pane kolego, kdy se mi podsouvá, že byly stejné. Řekl jsem, že obsah byl velmi podobný. Jste 

právník, pokud právničinu děláte, hrajete si se slovíčky. Nepodsouvejte nepřesné informace. 

Můžeme si to ve stenu vyhledat, jak to přesně bylo. Moc dobře vím, co říkám, protože přesně 

vím, co bude následovat, jaké nařčení. Řekl jsem, že obsah byl nápadně podobný, a to byl. Za 

to se nebudu ani omlouvat, ani nebudu odstupovat.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci se vyjádřit k ORJ 218, k životnímu prostředí, k položce 5171 – revitalizace hřiště 

za Haštalem. Je to v běžných výdajích. Už jsem se na to o přestávce ptala pana Kováříka a 

byla bych ráda, aby to ještě zaznělo na mikrofon. Je to v běžných výdajích, což znamená, že 

je to rekonstrukce něčeho, co existuje, zároveň v některých kapitálových výdajích, které jsou 

zase investičního charakteru, jsou věci velmi podobné.  

 Mohl by pan radní Bureš popsat, co je součástí revitalizace hřiště za Haštalem?  

Z minulého roku je tam přesun 1985400 Kč a k tomu tam jsou původní 2 mil. Opravdu se to 

tento rok utratí a už je to v takové fázi, že je to realizovatelné? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše o reakci. 

 

P.  B u r e š : 

 Asi po stopadesáté zopakuji větu. Pokud dojde odbor technické a majetkové správy k 

zamezení pronikání vlhkosti do školky, můžeme poté bez problémů začít. Když bychom 

udělali povrchy hřišť a poté se udělal metrový výkop a izolovat zeď, tak hloupí nejsme, to 

nám nikdo nemůže podsouvat.  
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Vím, že technici mají zjistit, jaká existuje možnost řešit školku jako takovou a na základě toho 

stanovíme nějaký harmonogram. Je ale logické, že jestliže není něco v rozpočtu, nesmí se 

soutěžit. Proto to v rozpočtu musí být. Kdybychom řekli, že začneme třeba v dubnu nebo v 

září a vyhodíme to z rozpočtu, tak soutěžit o finálního dodavatele rekonstrukce existujícího 

prostoru nebudeme. V rozpočtu to musí být.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, můžete využít čas pro diskusi a následně bude odpovídáno na dotazy.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu na to reagovat, protože chci předložit pozměňovací návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Kovářík chtěl doplnit odpověď. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nemá to smysl, až se dokončí příspěvek, tak se bude odpovídat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní kolegyně, jestli můžete vyčerpat všechny dotazy a hned potom bude 

reagováno.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Z tohoto důvodu se v rozpočtech nejdříve objevují náklady na zpracování 

dokumentace. Nerozumím tomu, jestli teď říkáte, že se „může začít rekonstruovat“, tak 

projekt je hotov? Tak z toho důvodu se objevují 4 mil. Kč v rozpočtu na tuto akci? Mám 

pocit, že jsme ještě nikde nezaregistrovali, že by to tak bylo. Proto mě to překvapuje.  

 Navrhuji snížení o 2 mil. a nechat tam jen částku, která je převedena z loňského roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Abychom si rozuměli. Na opravy nevytváříme žádné projekty, žádné územní 

rozhodnutí apod., vytváříme prováděcí dokumentaci. Proto to můžeme udělat do jednoho 

roku. To je jeden z mnoha rozdílů mezi opravami, mezi běžnými prostředky a investicemi. 

Pokud vytvářím něco nového, musím to protáhnout stavebním úřadem. Pokud jde o opravu, 

stávajícím stavebním úřadem to protáhnout nemusím, vytvářím prováděcí dokumentaci a jsem 

schopen to stihnout během jednoho roku.  

 Říkám to lapidárně, kolega Bureš to řekl trochu nepochopitelně. Ano, lze to stihnout, 

má to jedinou podmínku – aby to dávalo smysl, aby tam do toho netekla voda. Prováděcí 

dokumentaci i realizaci je možné stihnout, pokud tam do toho nepoteče voda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. Je špatně slyšet. 

 

P.  V í c h : 

 Paní Valíčkové jsem poslal do mailu tři obrázky, nebude to nic nového, je to stále to 

staré téma našeho oblíbeného Anenského trojúhelníku. Vím, že to bylo na jiných 

zastupitelstvech. 
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 Toto je návrh metropolitního plánu. V detailu v tom trojúhelníku se tam najde i nějaké 

číslo.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, omlouvám se, ale nejste slyšet. Paní Kopečková to nemůže 

stenografovat. Mluvit můžete, jen bychom vám měli rozumět. Fouká vám tam nějaká 

vichřice, pane kolego.  

 

P.  V í c h : 

 Zkusím to, budu mluvit nahlas. Toto je metropolitní plán a ten zelený trojúhelníček je 

u Anenské čtvrti. Dle metropolitního plánu je to místní park a má to název Park u Novotného 

lávky. V rozpočtu to nazýváte různě – Smetanovo nábřeží, Karolíny Světlé, Anenský 

trojúhelník. Je evidentní, že v názvosloví je nějaký zmatek, ale vůbec to neznamená, že by 

tam parčík nebyl.  

 Prosím o další snímek. Toto je reakce na Michala Cabana, je to snímek katastrální 

mapy, kde máte způsob využití zeleň. Je to totéž, co je v regulačním plánu. Plocha má asi  

558 m2, bavíme se o prkotině. Jedná se více o symbol než o věc, je to symbol politiky, jestli 

chceme vydlážďovat parčíky nebo nechceme.  

 Prosím další obrázek. Toto je regulační plán. Červenou čarou jsem zvýraznil, o kterou 

plochu se jedná. Grafická značka, že by se to tam nemělo bagrovat, je ode mne. Jsou tam 

naznačeny tři stromy, o kterých mluvím. Ony tam i byly. Ten v pravém dolním rohu 

trojúhelníku vzala před několika lety nějaká vichřice, lípa v horní špičce padla na jaře a javor 

tam ještě je. To jsou základní podklady, na kterých stavíme a které prosím vzít na vědomí. 

 To, že jsem se nedozvěděl cenu, kolik je v rozpočtu na Anenský trojúhelník, přijde mi 

jako další symbol této věci, že ani nevíme, jaká cena na Anenský trojúhelník v rozpočtu je.  

 Já to s dovolením Nechci se už hlásit do diskuse, byl bych raději, kdybychom 

přistoupili k hlasování, ale z těchto důvodů nemohu pro rozpočet hlasovat. I ze způsobu 

projednávání mi připadá, že jste nám nevyšli vstříc, neřekli jste nám informace. Takto si 

transparentní státní správu ani zastupitelskou nepředstavuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Hlásí se pan Ing. Kovářík. 

 

P. K o v á ř í k : 

 Musím reagovat na pana Vícha, beru to jako osobní urážku. Pane kolego, dostal jste 

jednoznačně vyjádřeno, co je v rozpočtu, dokonce po jednotlivých položkách. Chtěl jste 

vědět, kolik to bude stát celkem. V rozpočtu jsou 4 položky, jedna je nulová. Panu kol. 

Čižinskému jsem je i s jednotlivými čísly říkal a říkal jsem i součet. Už nevím, jak to lépe říct.  

 

P.  H e j m a : 

 Vidíte, že aspoň někoho se vám povedlo naštvat.  

 

P.  V í c h : 

 Pan Kovářík mi neodpověděl, řekněte to číslo znovu. Já ho chci znát.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat dál v rozpravě. Technická poznámka pan kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pan inženýr na to čeká – interpelace.  
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P.  K o v á ř í k : 

 K panu kol. Víchovi. Těch 680 mil., které máte v rozpočtu, jsem odpovídal kol. 

Čižinskému a znovu je odpovídám Vám. Toto je číslo, které máte v rozpočtu z našich 

prostředků na příští rok. Toto číslo zde zaznělo již před deseti hodinami. Kdybyste se 

rozpočtu věnoval, tak si ho pamatujete.  

 

(P. Vích hovoří nesrozumitelně) 

 

P.  H e j m a : 

 Vůbec vám nerozumíme a neslyšíme vás, máte možnost se znovu přihlásit.  

 Přerušuji projednávání tohoto bodu, protože už máme 20 hodin a 4 minuty. Musíme 

dát prostor pro dotazy a interpelace z řad občanů. Je to druhý blok od 20 hodin, pak 

následují interpelace zastupitelů. 

 Máme dvě přihlášky, od pana Víta Masare. Prosím, aby nám sdělil obě interpelace. 

Máte slovo. 

 

P.  M a s a r e : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, obě interpelace jsou na pana starostu. Budu 

ale rád, když budete ostatní poslouchat, protože se týkají nás všech.  

 Na listopadovém zastupitelstvu jsem se vás, pane starosto, ptal na to, jak to vypadá s 

programem energetických úspor na budovách ve správě MČ Praha 1, kterých je zhruba 40. V 

době, kdy jste byl místostarostou, byly vybrány k tomu, aby se tam zavedl systém 

energetického managementu. Je to věc, kterou zahájila ODS v Litoměřicích asi před 7 lety. Za 

prvních pět let tam dosáhli úspor cca 12 mil. při zhruba stejné populaci jako má Praha 1. Když 

jste byl místostarostou, hlasoval jste s kol. Burgrem pro to, abychom to tady zaváděli také. 

Navzdory vašim slibům se po převratu nic nedělo, a když jsem se na to ptal, nechal jste za 

sebe mluvit kol. Votočka, který řekl, že je to nesmysl. 

 Od té doby realizuje tuto věc se stejnými lidmi na úrovni hl. m. Prahy TOP 09 a 

STAN. Chlubí se tím, prezentují to jako své příspěvky ke klimatické politice města. Ptám se 

stejně jako v listopadu, jak to vypadá na úrovni Prahy 1, jestli se o tom bavíte s kolegy z 

vedení hl. m. Prahy, kdo se tomu tady věnuje v radě, kdo se tomu věnuje na Úřadu. V 

listopadu jste mi slíbil, že ačkoli o tom v té době nic nevíte, informujete se a dáte vědět. Zatím 

žádná odpověď nepřišla.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude na to reagováno. Bude odpovězeno písemně 

 Prosím o druhou interpelaci. 

 

P.  M a s a r e : 

 Druhý dotaz je také z listopadu. Tehdy jsem se vás ptal na to, jak to vypadá s 

vyjednáváním mezi MČ Prahou 1, hl. m. Prahou a developerem UBM, který od r. 2019 

rekonstruoval cukrovarnický palác na Senovážném nám. Velká část Senovážného nám. byla 

použita jako stavební parcela. Prostředek Senovážného nám. se v důsledku privatizace  

v 90. letech dostal do soukromých rukou. Je to anomálie, kdy historické náměstí v Pražské 

památkové rezervaci nepatří obci, ale soukromé společnosti. Tehdy v r. 2019, když jsme byli 

s kolegy na radnici, s kolegou Petrem Kučerou jsme oslovili developera a tázali jsme se, co 

chce s prostředkem náměstí dělat. Řekl nám, že nemá žádný záměr, že hlavně nechce mít 

ostudu a bude rád spolupracovat s vedením Prahy 1 i Prahy.  
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 Poté přišel převrat. Ptám se, jak od té doby pokračuje vyjednávání z řad vašich kolegů 

ze STAN, z TOP 09, z ODS atd.? Byla to  historická příležitost, jak toto náměstí rehabilitovat, 

jak jednat o tom, aby se zase dostalo do veřejných rukou. Teď po dvou letech tam už stavební 

ohrada není a je tam věc, kterou developer sám vůbec nechtěl. Nechtěl, aby tam bylo zase 

parkoviště, které tam zase je.  

 V listopadu jste mi řekl, že o tom nic nevíte, že se budete informovat a dáte mi vědět. 

Zatím jsem žádnou odpověď nedostal. Jak to vypadá dnes? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude též odpovězeno písemně. Děkujeme za vaše interpelace. 

 Prosím pana zastupitele Kučeru.  (poznámka: pokračování interpelací zastupitelů.) 

 

P.  K u č e r a : 

 Vážený pane starosto, přihlásil jsem se s interpelací zejména proto, abych se po první 

vlně interpelací zastal tady stále sedícího pana Bajusze, který byl okřiknut za to, že říká, že 

městská část dostala pokutu od ÚOHS za to, že špatně administruje veřejné zakázky na 

Anenský trojúhelník. Připadá mi to sprosté, protože pan Bajusz má za sebou rozhodnutí 

státního úřadu, a vy máte nějaké dojmy našeho právního oddělení. Říkat, že by se měl krotit 

ve svých vyjádřeních, to mi přijde, že byste se spíše měl vy krotit, protože vaše dojmy 

neuspěly ve správním řízení. Obviňovat občany za to, že upozorní na nepravosti na Úřadu, 

které se dějí, jako kdyby to byli nějací bonzáci, je opravdu sprosté. To mě zvedlo ze židle a 

musel jsem se přihlásit, abych vám to řekl.  

 

P.  H e j m a : 

 Byl bych velmi nerad, aby to takto vyznělo. Bylo by dobré přečíst si ve stenu, co jsem 

skutečně řekl. Upozornil jsem pana Bajusze, který předjímal, že nás čeká další pokuta, aby 

nepředjímal a ať neříká, že dostaneme další pokutu, když to není potvrzeno. Vůči tomu jsem 

se ohradil. 

 Nezpochybňuji to, že jsme dostali pokutu 70 tisíc, ale pan Bajusz nás tady fabuloval, 

že nás může čekat pokuta dalších 400 tisíc. To je pravda, můžeme se na to podívat ve stenu. 

Bránil jsem nás všechny, že je nevhodné, aby nás někdo napadal z toho, že jsme udělali znovu 

nějaký přestupek. Ohrazoval jsem se, že je všechno pod právní supervizí a že si nedovedu 

představit, že bychom v tomto směru pochybili. Jako starosta a jako ten, který má bránit naši 

radu a naši koalici, musel jsem to takto říct. Neokřikl jsem pana Bajusze, mám tady na to 

svědky, že by nebyla pravda, že jsme zaplatili pokutu. Ano, zaplatili jsme, ale řekl jsem, že 

jsme s tím nesouhlasili, resp. právníci s tím nesouhlasili a že se vůči tomu právním způsobem 

ohrazovali. Můžeme si to pustit také ze zvukového záznamu. Myslím si, že jsem příčetný a že 

vím, co jsem říkal. Určitě bych občana v tomto směru neokřikoval. Musím se ohradit, když 

nás někdo napadá, že jsme něco udělali zase špatně. Na to mám právo. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na starostu Petra Hejmu a na radního Jana Votočka. Interpelace se 

jmenuje Machinace s provozní dobou restaurace v Týnské uličce. 

 Vážený pane starosto, vážený pane radní Votočku, obracím se na vás ohledně 

nebytového prostoru č. 628/101 v 1. nadzemním a 1. podzemní podlaží domu č. p. 628 v 

Týnské uličce 2 na Starém Městě – o výměře 140,8 m2.  
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 Dne 20. 10. 2020 byl vyhlášen záměr nájmu tohoto nebytového prostoru za účelem 

restaurace. Dne 22. 12. 2020 byl tento záměr vyhodnocen tak, že bylo rozhodnuto o uzavření 

nájemní smlouvy se společností Hopsman s. r. o. Následně uzavřená smlouva o nájmu 

nebytových prostor č 2021/0015 obsahuje v č. V, písm. D), bod 4, ustanovení, dle kterého je 

otevírací doba restaurace až do 24 hod, s možností městské části Praha 1 tuto provozní dobu 

jednostranně zkrátit. Starosta Petr Hejma – STAN, dříve ODS – podepsal smlouvu dne 

27.1.2021, nájemce až dne 14. 7. 2021. 

 Povolení otevírací doby v nájemní smlouvě do 24 hodin je problematické také z 

následujících dvou hledisek, pokud pomineme skutečnost, že provoz ruší obyvatele tohoto 

domu. 

 Zaprvé. Tato informace nebyla součástí záměru, tedy podmínek, ke kterým se 

podnikatelé mohli vyjadřovat, resp. k nim podávat nabídky, naopak na webových stránkách 

městské části je uvedena vzorová smlouva s otevírací dobou do 22 hodin, Takový rozdíl v 

provozní době, to je 2 hodiny večerní, je přitom zcela zásadní co do výnosnosti restaurace. 

Lze mít tedy podezření, že v průběhu záměru, který má prvky veřejné soutěže, došlo ke 

změně podmínek, nebo že někdo mohl mít informaci, kterou ostatní neměli.  

 Zadruhé. O právních úkonech za MČ Praha 1 rozhoduje rada. Rada ovšem v usnesení 

ze dne 22. 12. 2020 o povolení provozní doby do 24 hod. nerozhodla – viz text usnesení, o 

tomto rozhodl pouze starosta Petr Hejma, ovšem bez souhlasu rady. Starosta tedy evidentně 

překročil své pravomoci, a to ve prospěch podnikatele. 

 Prosím, sdělte mi, na základě jakého rozhodnutí rady MČ Praha 1 byla umístěna na 

webové stránky vzorová smlouva o nájmu nebytového prostoru?  

 Jaký právní status má tato smlouva? 

 Kdy se aplikuje,  kdy se neaplikuje a kdo o její aplikaci rozhoduje? 

 Kdo rozhodl o povolení provozní doby do 24 hod. a na základě jakého rozhodnutí 

rady? 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí, ale důrazně se ohrazuji, že bych na rozdíl od vás zasahoval do 

smlouvy, kterou mi někdo přinese s parafovanou košilkou, s průvodkou smlouvy a pod 

supervizí právníků. To jsem v životě neudělal a nikdy neudělám, na rozdíl od vás, který jste 

takto zasahoval a způsobil tím problémy. Byl bych v tomto směru soudný a zameťme si před 

vlastním prahem. Tak nám to říkali naše babičky a dědečkové. 

 Prosím paní kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Naváži na svůj pozměňovací návrh k rozpočtu a svůj dotaz budu směřovat na paní 

radní Špačkovou jako gesční radní, byť rekonstrukce a revitalizace hřiště za Haštalem v rámci 

rozpočtu spadá pod životní prostředí.  

 Vážená paní radní, zaregistrovala jsem plánovanou rekonstrukci hřiště za Haštalem a 

mám k ní několik dotazů.  

 Jaká usnesení rady souvisí se záměrem na tuto rekonstrukci – záměr, zadání studie 

apod.? 

 V jakém rozsahu je plánovaná tato rekonstrukce, jinými slovy co vše je potřeba 

opravovat?   

 V jakém časovém horizontu je plánovaná realizace této akce a jaké jsou celkové 

předpokládané náklady této akce v rozpočtu uvedené jako revitalizace hřiště za Haštalem? 

 Vnímám, o jakou částku se jedná, ale vzhledem k tomu, že příloha je neveřejná, 

opakuji dotaz tady. 
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 Byla již zadána a vypracována architektonická studie? Pokud ano, prosím o její 

přiložení k odpovědi na tuto interpelaci. 

 Bylo také zpracováno variantní řešení? Může potom v rámci participace probíhat 

diskuse.  

 Podle toho, co vím od kolegyně Talacko, záměr byl diskutován v loňském roce na 

komisi pro participaci v březnu a v dubnu a na komisi pro životní prostředí v dubnu, pro mne 

z nepochopitelných důvodů.  

 Bylo to také diskutováno i na komisi školství, protože se jedná o hřiště, a na investiční 

komisi? S tím souvisí další dotaz, zda další fáze budou v těchto komisích na programu? 

 K dokumentaci. Mám dotaz, zda prováděcí dokumentace už byla vypracována? Kdy se 

dá očekávat realizace této rekonstrukce v návaznosti na harmonogram? 

 Nejdůležitější dotaz se týká participace. V jakém rozsahu a v jaké formě bude nadále 

probíhat? Vím, že jednání byla na komisi participace. Jsou ze sociálních sítí i z dotazníku v 

časopise Jedna, kde byla určitou formou participace provedena, nějaké formalizované 

výstupy? Bude nějaké další setkání, kde budou prezentovány nové návrhy? Pokud si pamatuji, 

byly předloženy asi jen dvě vizualizace. V rámci toho, jak je projekt připravován, než se 

kopne a než – jak říkal pan Bureš - se to dá v tomto roce za 4 miliony realizovat, budou 

nějaké další?  

 

P.  H e j m a : 

 Paní místostarostka chce reagovat. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Protože je toho hodně, odpovím vám písemně. Pan kol. Bureš to tady přesně 

popisoval. Vy jste to neslyšela? 

 Jen poznámku. Proč by to mělo být projednáváno v komisi pro školství, když školství 

má ve své správě jen jedno hřiště, a to za sportovním areálem Masná. Jinak všechna dětská 

hřiště patří do životního prostředí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, v několika médiích byla v posledním měsíci prezentována jedna z 

kauz Prahy 1 týkající se prodeje bytů. Při dotazech novinářů k této záležitosti se snažím být 

již několik let spíše zdrženlivý. Ctím presumpci neviny. Pokaždé mě však nazvedne 

požadavek, abych redaktorům okomentoval nesmysly sdělené zejména jedním z bývalých 

zastupitelů, aby zřejmě zakryl svá pochybení a podle mého názoru i úmyslná protiprávní 

jednání.  

 Např. v médiu Náš region bylo 10. ledna 2022 zveřejněno, že jsem podal k dané 

záležitosti trestní oznámení z důvodu msty, protože jsem na Praze 1 v rámci privatizace 

nezískal byt. Privatizovat jsem nikdy nemohl, protože jsem nikdy nebydlel v obecním bytě. 

 27. prosince 2021 v MfDnes a o den později na webu iDnes.cz bylo a je uvedeno- 

cituji: Oznamovatel je podle Lomeckého prokuristou z realitní kanceláře, která sama chtěla 

byty získat. Zastupitelé však z výběrového řízení dopředu vylučovali realitní kanceláře, 

protože si nepřáli, aby prodej skončil přemrštěnou cenou. Vyšší cena by následně vedla k 

tomu, že by se byty nabízely jako krátkodobé ubytování přes Airbnb, tvrdí Lomecký.  
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 Dovoluji si kompetentní osobu z naší radnice požádat, a to k 5. výběrovému řízení k 

prodeji obecních bytů realizované v r. 2016 a u něhož jsem podal nejvyšší nabídku k bytové 

jednotce na adrese Karlova 30, aby mi písemně vysvětlila slova Oldřicha Lomeckého 

související s údajnou poptávkou společnosti, ve které jsem působil jako její zaměstnanec, a to 

ve funkci prokuristy. Je to developerská společnost, nikoli realitní, která s byty neměla a ani 

nyní nemá nic společného. Stejně tak společnost Gastone, v současné době v likvidaci, nikdy 

v době, s níž jsem od dubna 2016 vlastnicky provázán, nevyvíjela žádnou činnost, což by 

mělo být zřejmé z živnostenského listu a také z účetních závěrek, které jsou každoročně včas 

zveřejňovány ve Sbírce listin.  

 Sdělení bývalého starosty Lomeckého mě utvrdilo v přesvědčení, že se u výběrového 

řízení, jehož jsem byl účastníkem, mohlo spekulovat, nikoli však ze strany účastníků, ale zdá 

se, že ze strany radnice, čili vyhlašovatele soutěže Do radnice zahrnuji úřad, ale i členy 

zastupitelstva.  

 Ptám se, jak to tedy tehdy bylo? Oficiálně mi bylo sděleno, a to i během zasedání 

zastupitelstva, že jsem podal nejvyšší finanční nabídku, která však podle znaleckého posudku 

Ing. Fujáčka nesplnila výši ceny obvyklé v daném místě a čase. Sice jen o pár tisíc korun, ale 

splněno nebylo. Přitom znalec připustil odchylku až 15 % a nereflektoval vypracování svého 

posudku až téměř půl roku po termínu, kdy byly odevzdány nabídky.  

 Byla v průběhu výběrového řízení na jednáních diskutována moje tehdejší pracovní 

pozice ve společnosti Traxial, případně můj spoluvlastnický podíl ve společnosti Gastone? 

Jaký vliv měly uvedené společnosti při vypořádání mých argumentů, které jsem směroval v 

letech 1016-2018 na kompetentní úředníky a členy zastupitelstva?  

 Písemně mi úřadem bylo sděleno, že na cenu obvyklou v daném místě a čase nemá 

vliv desetiletý zákaz zcizení, podpořeno soudními znalci Fujáčkem a Šlaisem. Ztotožňuje se s 

tímto konstatováním radnice Prahy 1 i v r. 2022? 

 Platí i pro r. 2022 stanovisko Úřadu MČ Praha 1 a členů rady z tehdejší doby, že do 

ceny obvyklé v daném místě a čase nemá vliv kvalita samotného bytu, např. umístění ve 

vyšším patře bez výtahu, nízká výška stropů, chybějící podlaha, absence elektřiny apod.?  

 Opakovaně jsem v minulosti kompetenčním osobám zasílal rozbory odkazující na 

odborníky. Nebylo na ně reflektováno, a to ať už úřednickým aparátem, tak také volenými 

zástupci. 

 Byt, k němuž jsem v září 2016 podal nejvyšší cenovou nabídku, byl od ledna 2015 bez 

uživatele. Co dnes je s tímto bytem? Kolikrát od té doby byl nabídnut do výběrového řízení k 

prodeji nebo k pronájmu? S jakým výsledkem? Kolik zájemců se na bytovou jednotku šlo 

podívat, kolik z nich podalo nabídku a na kolikátý pokus byla uzavřena smluvní 

dokumentace?  

 S ohledem na mediálně zveřejněná nepravdivá tvrzení se ptám, kolikrát za toto volební 

období, kdy jsem členem zastupitelstva, dokonce jsem byl přes rok radním pro majetek, jsem 

o užití předmětné bytové jednotky projevil jakýkoli zájem, a to nejen oficiální, ale i oficiální, 

jen tak mezi řečí?  

 Protože tu máme volební rok a očekávám, že někteří naváží na nepravdivé informace 

prezentující v minulosti, požaduji písemné odpovědi, které jasně a výstižně odpoví na vše, na 

co se ptám. Za to vám moc děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Zatím není za co, bude písemně odpovězeno. Prosím pana zastupitele Skálu. 
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P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se zeptat asi Petra Hejmy, jak dopadla snaha o revizi pravidel pro natáčení? 

Když jsem ještě na radnici působil, měli jsme asi pět schůzek producentů v audiovizi. Prám se 

proto, že dnes jsem si přečetl v novinách, že na MHMP došlo ke zdražení z 10 Kč na 15 Kč 

pro natáčení. Plánuje Praha 1 také nějaké zdražení? Vím, že je možnost v rámci revize 

místního poplatku, ale zvažuje se i zvýšení trochu složité pobídky do tzv. bezpečnostního 

fondu? Plánuje se nějaký účel využití peněz z bezpečnostního fondu, aby se lidem, kteří jsou 

přímo postiženi natáčením v této oblasti, peníze přímo vracely? 

 Také by mě zajímalo, jestli se pokračovalo v tom, aby oblasti, které jsou tím zatíženy 

častěji, nebyly takto často zatěžovány a byla omezena četnost tohoto natáčení. Víme, že se 

reálně natáčí asi na 12 místech, pořád se točí a lidé z toho žádný reálný profit nemají, kromě 

toho, že nemají stále kde zaparkovat.  

 Chtěl jsem se zeptat, zda se v těchto pravidlech nějak pokročilo. Myslím, že to má 

spíše na starosti Richard. 

 

P.  H e j m a : 

 Velmi rychle na to zareaguji. Spíše se stane, že nebudeme mít s kým jednat. Tím, že je 

to v okolních zemích pro ně výhodnější, tak se tam možná stáhnou a tím bude vystaráno. 

 Pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 To, co Magistrát schvaloval, jsme neměli ani k připomínkám, sám bych jich hodně 

měl. Nelíbilo se mi tam naznačování posudkových komisí z 50. let, které je tam bohužel 

promítnuto. 

 Co se nás týká, tuto variantu jsme zvolili v loňském roce, kdy se tady soustředilo 

historicky největší natáčení. Proto se k tomu udělal web, proto se dělaly registrace na 

náhradní parkovací místa, proto se dojednalo, že nad rámec tomu šel 1 mil. Kč do rozpočtu 

veřejného prostoru, aby to nebylo v bezpečnostním fondu, ale nad rámec toho.  

 Postupovali jsme touto cestou jednání, protože se dá na něco sáhnout pouze u větších 

filmů, u menších to bylo horší. Zvolili jsme tuto alternativu, abychom ukázali cestu. Nejde ani 

o peníze, jde o 15 Kč, jde spíše o předehrávky filmu před nějakou komisí, než vůbec dostanou 

povolení, ale podstatné jsou pobídky. Díky našemu provizoriu zareagovaly všechny okolní 

státy, okamžitě je navýšily. Např. v minulém týdnu už došlo za 100 mil. dolarů ke zrušení 

víceletých seriálů, které tady zaměstnávaly asi 45 tisíc lidí. 

 Tam budeme reagovat na to, zda tady v letošním roce vůbec někdo bude natáčet. 

Trochu se obávám, že nikdo.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě máme dvě minuty času, možná zvládneme interpelaci paní kolegyně Talackové.  

 

P.  T a l a c k o v á : (místy hovoří nesrozumitelně) 

 Mám interpelaci na pana starostu. Týká se to domu U Starých Šedivých a změny 

regulačního plánu. Interpelovala jsem to minule. Mezitím se objevil zápis z komise pro 

územní rozvoj, kde opozice už nemá žádného člena. Městská část byla předsedou výboru na 

Magistrátu vyzvána k zapojení do projednání. Co by tam chtěli stavět, je extravagantní, 

vypadá to jako tančící dům na drogách. Chtějí stavět i na dvoře a předělat plácek za domem, 

aby tam byly podzemní garáže a vjezd do nich.  

 V zápise se píše, že v r. 2015 a 2016 to přišlo komisi i radě MČ jako OK. Píše se tam, 

že komise pro územní rozvoj souhlasí s předloženým podnětem na změnu regulačního plánu. 
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 Chtěla jsem se zeptat, zda je to z odborného hlediska všechno k této změně 

regulačního plánu? Byla bych ráda, aby se to participovalo, vzhledem k tomu, že se 

participoval původní regulační plán. Myslím, že je důležité do toho zapojovat občany, kteří 

bydlí vedle. Přišli na komisi a vyjadřovali své obavy. Ráda bych věděla, zda je to z odborného 

hlediska všechno, co se bude ke změně říkat.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude zpracována písemná informace. 

 Končím druhý blok pro dotazy a interpelace. Zbytek interpelací buď vypořádáme po 

ukončení celého programu zastupitelstva, nebo je možné předat písemně.  

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navrhuji interpelace dokončit. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo dát procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Budeme hlasovat o 

návrhu pana zastupitele Čižinského, aby se interpelace dokončily. Prezenčně: pro 10, proti 0, 

zdržel se 0, distančně: pan radní Grabein Procházka nehlasuje - zdržel se, ostatní jsou pro. 

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 7 (oprava 8). Pojďme dokončit 

interpelace.  

 Další je pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vážený pane starosto, prosím vás o poskytnutí výsledků studie Rekonstrukce 

veřejných ploch ulice Havelská, která byla realizována TaK Architecs, s. r. o., v první 

polovině minulého roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud taková studie je k dispozici, bude vám poskytnuta.  

 S technickou poznámkou pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Prosím, abychom nezapomněli po ukončení interpelací hlasovat o prodloužení  

po 22. hodině.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to procedurální návrh, prosím hned hlasovat. Prezenčně: pro 15, proti 0, zdržel se 1, 

distančně: proti pan zastupitel Nazarský a pan zastupitel Brož. Celkový výsledek: pro 20, 

proti 3, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, pokračujeme po 22. hodině do 

vyčerpání programu. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na starostu Petra Hejmu. Jmenuje se: Maršmeloun – dárek pro 

kontroverzního olomouckého miliardáře. 

 Vážený pane starosto, z jakého důvodu jste v rozporu s usnesením Rady MČ Praha 1  

z 15. 10. 2019 hlasoval dne 19. 1. 2022 na majetkovém výboru hl. m. Prahy pro prodej 

pozemků projektu Maršmeloun v ulici U Milosrdných olomouckému miliardáři Pavlu 

Hubáčkovi?  
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Opravdu vám přijde v pořádku prodat bez jakýchkoli garancí jedny z historicky 

nejhodnotnějších pozemků muži, který dle zprávy z médií poskytoval prostřednictvím svého 

kolegy bydlení Jaroslavu Faltýnkovi a který se zuřivě brání tomu, aby v domě zůstala část 

bytů hl. m. Praze, to je vlastníkovi většiny pozemků? Vzal jste v potaz, že smlouva onoho 

miliardáře je pravděpodobně neplatná, takže tento developer má velmi slabou právní pozici a 

tím i pozici vyjednávací? 

 Proč ještě navrhujete snížit mu kupní ceny o cca 17 mil. Kč z důvodu tvrzených 

investic, ohledně nichž chybí znalecký posudek a nikdo ani netvrdí, že by těmito investicemi 

byly pozemky skutečně zhodnoceny, to je že by např. v důsledku vydaného stavebního 

povolení byla cena stanovená znaleckým posudkem vyšší, natož pak aby toto zhodnocení 

přesně kvantifikoval? 

 Přijde vám přiměřené, že v rámci získání pouhého stavebního povolení vydal investor 

údajně 4,6 mil. Kč za průzkumy, za inženýring a management 6 mil. Kč či částku 1,3 mil. Kč 

za právní služby? Za stavební povolení, v němž šlo v podstatě pouze o vizuální stránku domu 

– vše ostatní bylo již určeno územním rozhodnutím? 

 Přijde vám přiměřené, že další 1 mil. Kč inkasoval od investora váš blízký 

spolupracovník pan Václav Havrlant a jeho dvě firmy, z nichž v jedné jste byl činný rovněž i 

vy sám? Kontroloval jste účelnost těchto výdajů? Co pan Havrlant reálně pro investora dělal – 

donesl žádost o závazné stanovisko na památkáře? Kontroloval jste, čeho se např. ony právní 

služby věcně týkaly? Z čeho dovozujete, že by tyto náklady mělo proplatit hl. m. Praha?  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, nedivím se, že se vracíte zase zpátky. Pohybujete se Braunovým 

pohybem po všech možných entitách a snažíte své fabulace vnutit i na půdě hl. města. Sám 

víte, že na majetkovém výboru a ani v jiných majetkových entitách jste nikdy neuspěl a že pro 

to hlasovali i členové strany pirátů, i od vás proti tomu nikdo v tomto směru neprotestoval. 

Nerozumím tomu, proč to vracíte sem zpátky. Hlavní město si toto velmi podrobně 

zanalyzovalo a sám víte, jaký byl závěr jednání. Všichni měli dost toho vašeho vnucování a 

vaší pravdy. V tomto směru si myslím, že vám nezbývá nic jiného než to říkat nám. 

 Neodpovím vám na to, hlasovali jsme tak, jak jsme měli hlasovat. Prošlo to všemi 

možnými právníky a instancemi a v tomto směru nevím, co bychom si k tomu tady povídali. 

Věřím tomu, že přijdete navštívit některý z výborů nebo komisí na hl. městě a že dopadnete 

úplně stejně. Držím vám palce ve vaší činnosti.  

 Pokud jde o zmiňovaného pana Havrlanta, tak jestli mě budete tak zkoušet ze všech 

zaměstnanců, které jsem více než 10 let neviděl, tak potěš pán bůh. Nevím, co tento člověk 

dělá, je mi to úplně jedno, a že byl kdysi dávno u mne zaměstnán ve firmě, je pro mne úplně 

tabu. Jsem podnikatel, šel jsem tak do politiky, všichni to o mně vědí, takže v tomto směru 

mám naprosto čisté svědomí. Můžete se mne na něho zeptat ještě stokrát, jsem připraven vám 

na to stokrát odpovědět.  

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m :  

 Nemohu  interpelovat zastupitele, který není ve funkci, ale přesto bych chtěl tento 

prostor použít jako žádost na pana zastupitele Čižinského, aby v interpelacích a v materiálech, 

které píše a dává nám tam do závorky naše politické příslušnosti, uváděl také sebe. Jestli tady 

někdo neví, že pan starosta Hejma byl v ODS, za tento večer jsem to slyšel asi třikrát nebo 

čtyřikrát. Jsem rád, že pan Čižinský začal kampaň, ale jestli si nevšiml, tak tato země má za 

premiéra z ODS. Budeme velice rádi, když se budete podepisovat Mgr. Pavel Čižinský, Praha 

sobě a v závorce dříve politicky nula. Stačí numericky, abychom věděli, co jste dříve byl.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám interpelaci na pana starostu. V září jsem se ptala, z jakých důvodů nemohou 

zastupitelé na Praze 1 registrovat páry obdobně, jako oddávají páry. Dostala jsem odpověď od 

paní Jelínkové – děkuji za ni, která uvedla to, co platí ze zákona. Znamená to, že vznik 

partnerství potvrdí osobně před matričním úřadem, matrikářkou nebo matrikářem. To ale 

neodpovídá na dotaz úplně. Proč u tohoto aktu nemůže být nějaký zastupitel, starosta nebo 

radní, podobně jako je tomu při oddávání standardních párů, aby tomu byla dána patřičná 

forma? 

 

P.  H e j m a : 

 Nepamatuji si přesně, co jsem vám na to odpovídal, ale myslím, že není vůbec 

vyloučené, aby si pár, který chce registrovat, vyžádal klasický obřad. Pak může proběhnout 

klasický obřad na radnici. Takový pár jsem už oddával, bylo to stejné jako u jinopohlavních 

párů. V tomto směru to není vyloučeno. Kterýkoli pár, který se nechá registrovat, může 

požádat o klasický obřad, jako to mají standardní svatby.  

 Napíši to. 

 Pan místostarosta chce ještě reagovat. 

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská rozlišuje standardní a ostatní páry. Myslím, že je cesta to  

sjednocovat. Za kolegyně z matriky se musím ohradit, že to byla jen matrikářka u obřadu. 

Není to tak, obřady jsou velmi důstojné, nejsou rozeznatelné, pokud je tam zastupitel nebo ne, 

dělají to velmi profesionálně. Nedávno jsem slyšel, že naše matrika je perfektně pracující 

kolektiv.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to pravda, že jsou špičkoví. Paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Miluji matrikářky na Praze 1, dělají to skvěle. Zaznívá kritika, že důstojnost obřadu 

registrovaného partnerství není stejná jako v případě uzavírání klasického manželství. Jsem 

ráda za odpověď, že mohou požádat o klasický obřad. O to mi šlo, v předcházející odpovědi 

jsem to nedostala. 

 

P.  H e j m a : 

 Dám vám to písemně. Zneužití technické poznámky pro pochvalu matriky se povolilo.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám poslední interpelaci, která míří na starostu Hejmu, na radního Bureše a radního 

Votočka. Nazval jsem ji: Proč říkáte nepravdy a nesmysly. 

 Vážený pane starosto, vážený pane radní Bureši, vážený pane radní Votočku, proč 

říkáte neustále nepravdy a proč říkáte nesmysly? Proč jste, pane starosto Hejmo, pronesl dne 

17. 12. 2021 v pořadu Události v regionech na obhajobu svých obžalovaných koaličních 

kolegů následující větu – cituji:  
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 Tržby za ty byty výrazně převýšily náklady, které městská část proti tomu s tím 

prodejem měla, tak vlastně pro nás je velmi složité vůbec zjistit, jaká skutečná výše škody 

tady je, pokud vůbec vznikla. 

 Vy takto prodáváte své vlastní domy? Vy prodáváte své byty tak, že pokud vám kupní 

cena pokryje výdaje na sepsání smlouvy advokátem, tak je to dobrý obchod? 

 Proč jste, obžalovaný radní Bureši, dne 9. 11. 2021 na dotaz v rámci interpelace, dle 

jakých kritérií byla oslovena firma vašeho asistenta mezi třemi oslovenými v rámci 

nezveřejněného výběrového řízení na zajištění 3D virtuálních prohlídek nebytových prostor v 

objemu až 1 ml. Kč, řekl toto: Nevím, jak byla zakázka vypsána a co v ní bylo. Přitom jste 

pod výběrem všech tří oslovených dne 23. 4. 2021 podepsán a musel jste mít navíc informaci, 

že váš asistent hodlá tu firmu, o jejímž oslovení rozhodl, teprve v budoucnu koupit.   

 Proč jste, pane radní Bureši, dne 14. 12. 2021 při pokusu vysvětlit, proč ve vámi 

předloženém tisku navrhujícím rozprodávat byty Prahy 1 za 20 % ceny, jsou mezi právními 

posudky toto rozprodávání podporujícími dva posudky takřka slovo od slova totožné, uvedl, 

že šlo o jeden posudek, který se do jeho materiálu nedopatřením dostal ve více verzích? 

 Přitom vy, pane obžalovaný radní Votočku, jste téhož dne do Hospodářských novin 

připustil, že oba advokáti asi od sebe opisovali.  

 Proč jste, pane radní Bureši, dne 14. 12. 2021 uvedl, že ohledně výše uvedeného jím 

předloženého tisku navrhujícího rozprodávat byty Prahy 1 za 20 % ceny „se nejednalo o 

žádný materiál na radu, ale o pracovní materiál pro další jednání jak v rámci koalice, tak 

jednotlivých komisí. Pan dr. Votoček je zvyklý připravovat pracovní verze v aplikaci e-spis, 

což neznamená, že materiál by byl předkládán radě, založí to a nepustí dál Vlaďce 

Valíčkové“, ač tento materiál byl zmíněnou Vlaďkou Valíčkovou dne 23. 8. 2021 regulérně 

zařazen do bodu různé na jednání rady dne 24. 8. 2021 a rozeslán všem účastníkům jednání 

rady, viz e-mail ze dne 23. 8. 2021.  

 Proč jste, pane obžalovaný radní Votočku, na námitku redaktora Hospodářských 

novin, že – cituji: „členka TOP 09, a tedy vaše stranická kolegyně – Kateřina Hamr v r. 2016 

odkoupila od městské části obecní byt za 852 tisíc Kč a o rok později jej prodala za více než 7 

mil., podmínku pětileté držby úředníci z podepsané smlouvy vyškrtli“, dne 14. 8. 2021, 

reagoval slovy: Já tehdy radním pro majetek nebyl. Vždyť jste přitom gesčním radním byl, 

který prodej bytu vaší stranické kolegyni Kateřině Hamr na zastupitelstvo dne 27. 1. 2016 

předložil  a svůj tisk i uvedl. 

 Prosím o odpovědi. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. Pan radní Bureš chce reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Bude odpovězeno písemně, protože dochází k omotání všeho možného.  

 K té věci, která se týká zakázky. Správně jste ocitovala, co jsem říkal jako okamžitou 

reakci, to je na místě. Pokud jsem tím vás a ostatní zastupitele nějakým způsobem zmátl, tak 

se za to hluboce omlouvám a upravuji: ano, oslovení dodavatelů jsem měl v knize, přidal jsem 

k tomu ten dopis, protože už rok předtím jsme dělali pilotní projekt a zkoušeli technologii. To 

ale bylo v rámci informatiky, následně si to převzal odbor technické a majetkové správy. 

Připodepsal jsem tento jediný dokument. O tom dalším si rozhodoval odbor.  

 Trvám na tom, že se zakázkou jsem neměl nic společného. Omlouvám se, že jsem 

mezi ostatními dokumenty v podpisové knize podepsal tento jeden materiál. Myslím, že 

ostatní Kontrolní výbor prověřoval nebo bude prověřovat a že dostanete odpovědi. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Poslední interpelace je k projektu, který se projevil v rozpočtu – změna řešení Masná a 

Rybná. Děkuji za e-mail, který mi pan Bureš poslal. Ráda se zastavím, abych projekt viděla. 

Říkám to v rámci interpelace kvůli písemné odpovědi.  

 Při projednávání rozpočtu se objevila investiční akce Změna řešení Masná, Rybná v 

hodnotě půl milionu korun. Co je plánováno tento rok? Je to na zadání architektonická 

studie/projektové dokumentace. Jaký je hrubý odhad harmonogramu této akce?  

 Zmiňoval jste, že koncepční studie vychází z jednání s lidmi v daném místě. Znamená 

to, že bude tento projekt participován?  

 Byl tento projekt probrán na dopravní komisi, resp. kdy tam bude projednán?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o krátkou reakci pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Právě proto jsem pro schůzku. Když člověk odpoví, vytržená informace se objeví na 

facebooku a máme tady další téma.  

 Už jsem to tady vašemu kol. Víchovi popisoval, již v projektu pana arch. Sedláka jsou 

téměř všechny ulice a uličky. Je katalog, co je v plánech. Původně bylo, že se zachová ta levá 

část komunikace, tenkrát kvůli sluníčku, ale dopravně, jak se otočila Benediktská, vychází 

křivky na pravou komunikaci. Proto vznikla studie, která mohla být předána jako nápad 

investičního odboru, který musí následně po schválení rozpočtu provést ty kroky. My potom 

můžeme jít třeba s panem vedoucím Czitalem jednat s TSK, zda se to vejde do jejich akcí, 

nebo zda budeme investovat my. Toto tam ale potřebujeme, abychom se mohli posunout dál. 

Jestli se o tom budeme bavit, řekneme, že nikdy nic nebylo, že nápad neexistuje, že začneme 

participovat, tak to nebude letos a ani za příštích deset let.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím blok dotazů a interpelací občanů i zastupitelů, všechny interpelace máme 

vypořádány. 

 Opět otevírám projednávání bodu číslo 

1, tisk 2501 

rozpočet MČ Praha 1 

 Prosím pokračovat v rozpravě.  

 Slovo má paní zastupitelka Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Raději, než na zastupitelstvu, bych o tom diskutovala v komisích. Anenský trojúhelník 

jsem chtěla dát podruhé na komisi pro participaci, ale na program to neprošlo kvůli hlasům 

ODS. Předsedkyně komise byla pro, ODS byla proti a nedostalo se to na program. To na 

okraj. 

 Ráda bych podporovala pozměňovací návrh kol. Počarovské k hřišti za Haštalem. 

Těšíme se na nové návrhy, které tu mají podle pana Rachunka každou chvíli být, ale když 

jsem byla na setkání s občany a když jsme dělali výstupy z participace, občané tam moc 

změny nechtěli. Rozhodně tam nechtěli změny za 4 miliony. Z toho, co vím, velmi bych 

podporovala snížení částky na tento projekt.  
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V původním návrhu cesty měly být jinde, lavičky měly být kolem stromů a spousta jiných 

věcí. Mohlo by se říci, že i parčík ve Stínadlech je  možná oprava farní zahrady. Nezdá se mi, 

že by tento projekt byl opravou.  

 

P  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji všem, kteří dnes obhajovali navržený rozpočet. Pomyslně tleskám panu  

Ing. Kováříkovi, že tady pomáhal a zachraňoval některé správce kapitol. 

 Mám pochopení pro některé ne zcela vysvětlené položky, kde je nějaká nejistota. 

Problém je v tom, že tady nemáme odborníky, kteří by tady měli být. V souvislosti s covidem 

chápu, že tady nejsou, a sledují nás on-line.  

 Nepotěšilo mě a jsem zklamán, že nebyla obhájena položka 5 mil. Kč na Janov. 

Zdůrazňuji, že to není osobní k paní místostarostce nebo k vedoucí školského odboru. Proto 

konstatuji, že podpořím navržený rozpočet, pokud bude přijat můj jediný návrh v rámci 

rozpočtu, že dojde k přesunu 3 milionů z položky Janov do Střediska sociálních služeb pro 

občany Prahy 1 nezávisle na jejich věku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jsem ráda, že tady zaznělo o hřišti za Haštalem. Interpelaci jsem schválně směřovala 

na gesční radní, protože si myslím, že dětská hřiště mají spadat pod školství.  

 Důvod předložení pozměňovacího návrhu, který byl snížen na úroveň 1985 tisíc, je 

právě z toho důvodu, že si myslím, že opravy dávají smysl zhruba v takové výši, jak bylo 

převedeno z loňského roku. To jen na vysvětlenou a v návaznosti na to, co říkala Valerie 

Talacko. 

 Naváži na to, co říkal David Bodeček, což jsou položky v ORJ 650 v kapitole vnějších 

vztahů. Podle tabulky vidíte, že skutečnost v r. 2020 byla 7 mil., při narozpočtování 8 mil. a 

dnes tu máme 10400 tisíc. 

 Asi jste zaznamenali dotaz médií, který mířil na výdaje v této položce na vnější 

vztahy. Při bližším ohledání jsem zjistila, že částky, které se pohybují v rámci položky 5169, 

audiovizuální díla a fotografie, jsou docela velké na to, jak velkou dokumentaci městská část 

za to dostává. Myslím, že na to bylo několik interpelací, myslím, že i tisk, takže to si vyřešíte 

po této úrovni.  

 Dále je tady ještě položka za 3900 tis., Magazín MČ Praha 1,  ostatní tiskoviny. 

Dosáhla téměř milionového nárůstu. Ráda bych se zeptala, co je tím myšleno, komentář úplně 

nedostačuje. Budu ráda za vysvětlení.  

 V návaznosti na to se chci zeptat, jestli v rámci položky 5169, pořádání vlastních akcí 

MČ Praha 1 ve výši 3 mil., je započítán i ples Prahy 1.  

 Na základě odpovědí budu dávat pozměňovací návrhy.  

 Jde o 1400 tis. na audiovizuální díla, 3 mil. na pořádání vlastních akcí, a z jakého 

důvodu je navýšení v položce Magazín MČ Praha 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Je připraven pan Ing. Kovářík odpovědět? 
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P.  K o v á ř í k : 

 Jakékoli vydávané tiskoviny budou v r. 2022 výrazně dražší než v r. 2021. Papír stoupl 

minimálně o 30 %. Je tam nárůst menší než o třetinu, což je dáno tím, že se snažíme šetřit. 

 K pořádání vlastních akcí. V tomto směru plním požadavky, které přijdou, protože je 

nepořádáme. Vycházíme z plánu, který jsme dali dohromady jak s paní Klečkovou, tak s 

panem místostarostou. Jestli se to skutečně podaří udělat, předvídat, jak to bude vypadat s 

pandemií, v tuto chvíli nemůžeme. Snažíme se, aby akce bylo možné udělat. Jestli skutečně 

budou, záleží na to, jaká bude pandemie. Nejsem schopen odhadnout, jestli bude možné 

udělat ples pro seniory a pro městskou část, nebo nebude. 

 Pokud se týká nakupování služeb, vizuální a další díla, tak nevím, jestli to mohu říct 

na Praze 1, ale je zhýčkaná. My venkované se na to díváme jinak. Pan tajemník je ještě trochu 

dál od centra než já, tam se na to dívají ještě jinak. Na Praze 1 si nikdy nedovolím občanům 

říct, že místo fotek a znázornění všeho možného dostanou krátkou noticku o osmi řádcích. 

Dnes jste se nebavili jen o rozpočtu, ale o spoustě jiných věcí, které byste na jiné městské 

části neměli k dispozici a nemohli byste se o nich bavit, protože by na ně nebyly peníze a 

nikdo by je nedělal. Participaci studií si může dovolit někdo, kdo má hodně peněz, jinak nemá 

šanci to udělat. Zvyklosti jsou tady takové, jaké jsou, nechci tomu říkat zhýčkanost, ale pro 

mne jako venkovana jsou jiné. Dělají se vizuály na všechny možné věci, které nejsou nutně 

potřeba, ale lidé je vyžadují. Lidé jsou naštvaní, když to nedostanou. Podívejte se na to, kolik 

toho kde visí a ještě je to málo. Kdyby toho tolik viselo na čtyřce, začali by si lidé stěžovat, že 

jsem se zbláznil, a to jsme mnohem větší.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Ještě Amálka. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V návaznosti na to chtěla jsem předložit pozměňovací návrhy. Z těch tří zbyl jeden, a 

to ještě pro ujištění, zda v rámci těch 3 mil. na pořádání vlastních akcí se počítá s plesem, 

nebo ne?  

 

P.  H e j m a : 

 S plesem se počítá, pokud nám to pandemická situace umožní.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 S penězi se s tím počítá, ale nevíme, jestli to pandemie dovolí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu. 

 

P.  B u r g r : 

 Tady se trochu zaměňuje položka kultura a položka vnější vztahy. Za vnější vztahy 

neodpovídám.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně Počarovská dokončí svůj proslov. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Když si nalistujete do ORJ bezpečnost, 751, do kapitálových výdajů, které jsou v 

celkové výši 23750600 Kč, tak nejvyšší položka 16596100 Kč je za dopravní a bezpečnostní 

opatření. Když se podíváte do komentáře, ráda bych to přečetla, ale bude hovořit pan Kovářík. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Je to mnohastránkový materiál, který projednalo zastupitelstvo. Je to dlouhodobý 

projekt, který byl projednán a zastupitelstvem schválen, včetně dotace hl. m. Prahy. Postupně 

jsme vyčerpali dotaci hl. m. Prahy, nyní dočerpáváme naše peníze a z toho postupně 

ukrajujeme a meziročně převádíme až do té doby, než se podaří jednotlivé akce na základě 

toho dokončit. Víc z toho nevymyslím, a abych v každém roce přepisoval to, co bylo před lety 

ve stránkovém materiálu, připadá mi jako škoda papíru. Mohu to ale nechat překopírovat a 

přeposlat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V komentáři to není zmíněno. V kapitálových výdajích za celou položku 6121, která 

činí zhruba 21 mil., je napsáno toto: Prostředky jsou určeny na rozvoj opatření k zajištění 

bezpečnosti rezidentů a návštěvníků MČ Praha 1, případně rozšíření městského kamerového 

systému. 

 Toto je vysvětlení všech akcí v hodnotě 22 mil. 

 Vím, že jste, pane Kováříku, říkal, že komentář nelze brát jako úplný výčet, ale nejen 

mně to připadá málo. Vím, že jste se zmiňoval o nějaké smlouvě s Eltodem. Byla bych ráda, 

aby bylo do zápisu a na mikrofon řečeno, co všechno je součástí těchto 22 mil., když to v této 

položce v komentáři není napsáno.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík si vzal slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, říkal jsem, že jsem vám neokopíroval materiál, kterým to zastupitelstvo 

již projednalo. Připadlo mi zbytečné opakovat to, co již zastupitelstvo projednalo a schválilo. 

Je to název materiálu, který jsme projednali a schválili, je to ta jeho úvodní myšlenka. 

Omlouvám se, příště tam napíši, viz příslušné usnesení zastupitelstva, jeho postupná realizace. 

Myslím, že není třeba k tomu vést znovu šestihodinovou diskusi, během které se tehdy 

materiál projednal. Odkazuji na diskusi, je ve stenozáznamech, v materiálu. Omlouvám se, že 

jsem tam nedal odkaz. Je to postupná realizace toho, co již bylo řádně schváleno 

zastupitelstvem MČ Praha 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě chce reagovat pan radní Bureš.  

 

P.  B u r e š : 

 Budu reagovat, odpovídal jsem na to během pracovního jednání kolegovi Kotasovi a 

Davidovi Skálovi. Zopakuji to.  

 Pokud se týká dopravně bezpečnostních opatření, vyjmenoval jsem je. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně má technickou poznámku. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Reaguji na to, co říkal pan Bureš. Bylo to v rámci dopravy a my se bavíme o 

bezpečnosti. Není to tam napsané. Budu ráda, když to do zápisu zastupitelstva zopakujete. 

Stejně tak budu ráda, kdyby tady mohlo zaznít, kdy diskuse a usnesení na zastupitelstvu byly, 

aby si to mohli lidé dohledat.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dokončím dotazy, někomu se to plete. Právě sloupky znamenají dopravně 

bezpečnostní opatření. Chápu, že někoho to může zmást. Říkal jsem tady jasně, že je hotová 

Lodecká, jen se zapojuje, bude tam doplatek, že je připraven Lužický seminář, ale že ho 

odkládáme.  

 Jestli něčemu nerozumíte, tak vám to vysvětluji. Byl k tomu 120stránkový komentář, 

dostali jsme na to dotaci z hl. m. Prahy, jen ji dočerpáváme a pokračujeme stále v tom 

stejném, nic se na tom nezměnilo. Materiál byl jmenovitě určen pro každého zastupitele, aby 

nikde neběhal, protože obsahuje i bezpečnostní informace po diskusi s Policií ČR. Není to 

materiál pro facebook, není to materiál pro každého, jsou tam jednotlivé technické detaily a 

na základě toho pořád pokračujeme dál, nic se nezměnilo. Co dokončíme, to se proplácí. 

Jednáme s Magistrátem, s policií a věci se postupně uvolňují. Např. kamery se vyřešily tím, že 

peníze převádíme Magistrátu, který je čerpá z jejich rámcové smlouvy, abychom zrychlili 

proces a požadavky policie. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Usnesení městské části jsou na internetu, jsou pro každého dohledatelná. Čísla tady u 

sebe nemám. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Musím opět protestovat proti tomu, jak tady starosta Hejma dehonestoval participaci, 

kterou jste vyvolali a která dopadla proti vašim představám. Z jeho úst zaznělo, že některé 

maily byly nápadně podobné, opět je naznačováno, že je to „cinknuté“ atd. Důrazně vyzývám 

starostu Hejmu, aby tato svá tvrzení dokázal, aby dokázal, že e-maily jsou někým 

organizované podle nějakého vzoru, neautentické.  

 Vybral jsem asi 10 došlých e-mailů. Zaposlouchejte se, pane starosto, a řekněte mi, 

kde tady vidíte nápadnou podobnost.  

 Dobrý den, žádám vás o zachování zeleně v parku Na Františku tak jak je a 

nesouhlasím se zástavbou dětského hřiště. Doufám, že nebudete jednat proti vůli obyvatel 

Prahy a Prahy 1 zvlášť, stejně jako jste proti vůli občanů sesadili a odvolali starostu 

Čižinského.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, využívám svého práva předsedajícího. Když se nápadně odkláníte od 

projednávaného tématu, čímž je rozpočet, mám možnost v tomto směru zasáhnout. Žádám 

vás, abyste se vrátil k tématu rozpočet. Kdybyste to nevěděl, tak to jsou ta čísla, různé 

rozpočtové kapitoly a řádky s čísly. Prosím, nečtěte nám tady nějaké e-maily. Je to zásadní 

odklon od tématu a mám právo vám odebrat slovo.  
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 Rozumím, co po mně chcete, velmi rád si s vámi nad maily sejdu, v neděli večer si je 

můžeme spolu číst, když nás z domova pustí.  

 Prosím, abyste se vrátil k rozpočtu. Děkuji za pochopení nás všech, hlavně našich 

úředníků. Děkuji.  

 Paní kolegyně Počarovská se hlásila, není ale přítomna. Pan kolega Čižinský má opět 

slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Rozpočet nejsou jen čísla, jsou to také písmenka. Písmenka říkají, na co chcete věci 

dát. Důrazně žádám, abyste respektovali vůli občanů a nevydlážďovali Anenský trojúhelník, 

abyste nevydlážďovali parčík vedle Staronové synagogy mezi ulicemi Pařížská, Cihlová a 

Maiselova, abyste od těchto vašich akcí upustili.  

 V tomto smyslu opakuji, že jste, pane starosto, opakovaně dehonestoval občany, kteří 

vyjádřili s vaším škodlivým počínáním nesouhlas. Vyzývám vás: prokažte vaše tvrzení, že to, 

jak se občané vyjadřovali, bylo neautentické, nebo přestaňte politice Prahy 1 škodit a ničit 

nejen zeleň, ale i majetek, ale bohužel i další věci.  

 Co se týká konkrétních pozměňovacích návrhů, navrhnu vypuštění investic ohledně 

parčíku Karolíny Světlé. To, co se chystá udělat, je v jasném rozporu s vůlí občanů a je to i v 

rozporu s regulačním plánem. Domnívám se, že až se rozhodnete vůli občanů a regulační plán 

respektovat a projekt upravíte tak, aby to nebylo vydláždění, může být provedena změna 

rozpočtu. Rozpočet se o to doplní, ale už to bude v souladu s tím, jak to má být.  

 Současně navrhnu vypuštění investiční akce z veřejného prostoru Pařížská, Staronová 

synagoga. Pokud se nebude diskutovat o tom, co s tím udělat, nepotřebujete k tomu peníze. 

Vyslechněte občany, na participaci máte peníze z jiných kolonek, a potom řekněte, co 

konkrétně chcete dělat a kolik na to potřebujete peněz.  

 Pokud se jedná o položku rekonstrukce veřejných ploch ulice Havelská, tam jsme se 

dozvěděli, že je to tam pro „strýčka příhodu“, když si tam dáte 200 tis. Kč. V souvislosti s 

tím, že se to možná Praze 1 svěří, tak v této souvislosti budou nějaké peníze potřeba. 

 Domnívám se, že pro takovéto neočekávané investiční výdaje je kolonka, která se 

jmenuje rozpočtová rezerva. Má sloužit pro neočekávané investiční výdaje. Pokud vznikne 

tato potřeba, má se to řešit tímto způsobem.  

 Pokud se jedná o zpřístupnění náplavky Vltavy ze Štefánkova mostu, už jsme si 

především vyjasnili, že to celé území může být ve velkém vývoji, že křižovatka možná 

nebude mimoúrovňová, bude úrovňová a bude se jezdit přes Štefánikův most. To je první 

zásadní informace. Může být pravda, že i potom nějaké zpřístupnění náplavky potřebné bude. 

Jak tady správně poznamenal David Skála a na co nebylo reagováno – jako nebylo reagováno 

na nic, není zřejmé, proč by toto měla platit Praha 1 a proč by to nemělo platit hl. m. Praha.  

 Co se týká kapitoly vnější vztahy, Petr Kučera zde opakovaně upozorňoval na to, že 

způsob dodavatelských smluv, které provozujete, je v rozporu se zákonem, že smlouvy 

přesahují zákonné limity na to, aby se nemusely soutěžit, že je to tady opět nějaké řetězení. 

Chcete částky, které se zvyšují, a přitom zastupitelstvo nemá jinou možnost než se k tomuto 

zřejmému porušování zákona vyjádřit formou rozpočtu. Proto se domnívám, že by tady měla 

být minimálně jakási výstraha, abyste přestali porušovat zákon, že by nedošlo k navýšení 

částek proti minulému roku, ale ponechání částek na úrovni roku loňského.  

 Stejně se domnívám, že ve volebním roce, kdy je riziko, že vládnoucí koalice bude 

zneužívat obecní výdaje ke své propagaci, by bylo důležité, aby se tomu čelilo omezením 

rozpočtu na propagaci, omezením rozpočtu vnějších vztahů. Myslím si, že ponechat výdaje na 

úrovni r. 2021 je důvodné.  
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 Rovněž se chci vyjádřit ke kapitole obnovy domovního fondu. Domnívám se, že v této 

době, kdy je pandemie a kdy klesají významným způsobem naše příjmy, neustále se zažívá 

nějaké odpouštění nájmů atd., je záhodno právě tuto kolonku nenavyšovat. Je to snaha zalíbit 

se voličům, rozdávat z obecní pokladny více než je zdrávo. Domnívám se, že je úlohou 

zastupitelstva, aby tomu čelilo omezením výdajů.  

 Tyto pozměňovací návrhy zašlu písemně.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Hlásil se pan zastupitel Kotas. Má slovo. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl jsem se zeptat k dlouhodobé strategii Nemocnici Na Františku. V našem 

rozpočtu je to obrovská částka, kterou dlouhodobě vydáváme. Je tento stav dlouhodobě 

konečný? Znamená, že téměř sto milionů budeme nemocnici stále dávat, nebo je v jednání 

nějaké fungování s městem a se státem? Myslím, že by to bylo dobré, i když si Nemocnice Na 

Františku vážím.  

 

P. H e j m a : 

 Protože jste bohužel nebyl na celém jednání zastupitelstva, kdy jsme řadu věcí probrali 

včetně nemocnice a padl tady tento dotaz od pana zastupitele Kučery, zopakuji to. Potvrzuji, 

že nyní dotujeme ve stejné výši jako v loňském roce a ekonomická kondice nemocnice se 

stále zlepšuje. Nebude se to šplhat ke sto milionům, zůstává to na těch 74 mil. Kč dotace z 

našeho rozpočtu. Není tady žádný trend, který by zhoršoval situaci, naopak se situace bude 

zlepšovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla materiál, který jsem poslala přílohou k plnění 

plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro r. 2021, který do značné míry s tímto 

projednávaným materiálem souvisí a mohla přiblížit tak, aby bylo vidět na čtvrtém řádku 

náklady na opravené byty.  

 Protože se to tady mnohokrát diskutovalo v minulosti při jakýchkoli prodejích, 

deklaruje se, že prostředky z prodejů půjdou na rekonstrukce a na opravy bytového fondu. 

Chtěla bych shrnout, v jakém je to stavu, protože podle prodeje je to třeba sto milionů.  

 V ekonomické činnosti máme na byty každý rok alokováno 85 mil., přičemž jsme k 

listopadu schopni profinancovat 13 mil., což ve výsledku na konci roku je asi 15 mil. 

 Pokud se podíváme do rozpočtu pro ostatní, v kapitole bytového hospodářství 818, kde 

je pro tento rok rozpočtováno 25 mil. a standardně je z toho čerpáno třeba 6 nebo 7 mil., nebo 

v té další – nákupy nemovitostí a technické zhodnocení, kde jsou také uvedeny rekonstrukce 

bytových prostor, kde to také není čerpáno. To všechno jsou položky, kde se nějakým 

způsobem objevují rekonstrukce a opravy.  

 Ráda bych slyšela prohlášení starosty Petra Hejmy, aby pro tyto výdaje, ať jsou v 

rozpočtu nebo v nákladech ekonomické činnosti prostřednictvím rozpočtu, bylo zrušeno 

plnění rozpočtu, které teď budeme schvalovat, v položkách přímo v rozpočtu, nebo 

prostřednictvím plánu, kde je teď 81 mil. Byla bych ráda, aby se na to zaměřil už jen s tím 

ohledem, že se loni schválil prodej za 108 mil., který by měl být v dubnu podepsán a 

realizován, a očekávám, že se tyto prostředky budou v rozpočtu už promítat. Zajímalo by mě, 

jak moc se na to starosta soustředí, když to všude deklaruje, naposled např. na hl. m. Praze. 
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P.  H e j m a : 

 Co jsem říkal, to platí. Pan Ing. Kovářík to ještě doplní.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Tlak ze strany starosty je velký, na Úřadu jsme v příslušném oddělení nabrali dva lidi. 

V 1. pololetí se to určitě ještě neprojeví, doufejme, že se to projeví ve 2. pololetí. Toto je 

dlouholetá bolest nejen Prahy 1, ale všech částí i hl. m. Prahy. Omladilo se, přišli noví lidé, 

máme i staronovou kolegyni, která se zabývá přípravou soutěžení akcí. Slyším, že to už bude, 

ale pan starosta na to velmi tlačí, ale ani jemu to neumíme slíbit, protože podmínky nejsou 

takové, že i když politická reprezentace tlačí, tak že to zítra úřad dodělá. Tak to není. Ani přes 

dlouhodobý tlak na městě od kolegy Hlaváčka na to, aby se začaly stavět byty, se to nerozjede 

rychle. Když jsem byl v 90. letech na městě, využíval jsem profesionální tým, který se skládal 

dohromady dlouho a byl venku, kromě toho, že dělal pro veřejný sektor, musel dělat i pro 

soukromý. To je vždycky problém, vzbudí to uvnitř zastupitelstva obrovskou diskusi o 

transparentnosti a o tom, zda to takto vůbec může být.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za svědeckou výpověď. Ještě Amálka dokončí. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Podle toho nebudu předkládat pozměňovací návrh. Jestli si to můžeme ujasnit: peněz 

je dostatek na rekonstrukce a opravy bytů, ovšem nestíhá se to realizovat. Je to tak? 

 

P.  H e j m a : 

 Spíš projednávat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Projednávat a dál připravovat. Když se to projedná a připraví, realizace se většinou 

daří. Příprava a projednávání je to nejdelší. Netýká se to jen veřejného sektoru, ale i 

soukromého. Víte, že soukromý řve i na stránkách novin a televize, že projednávací a 

přípravná fáze je dlouhá. Dnes jste to předvedli. Celá dnešní diskuse je ukázkou toho, jak 

vázne přípravná a projednávací fáze. Co jste dnes předvedli, byla klasická ukázka toho, jak 

jste schopni desetkrát se vrátit k něčemu, co už někde je, dokonce i ve fázi, kdy jsou už 

podepsané smlouvy. Stejně se k tomu vrátí i veřejný sektor, který zastaví nebo přibrzdí akce. 

Vím, že je to normální, jen říkám, že je čím dál tím těžší cokoli zrealizovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Naváži na Martina Kotase, který hovořil o Nemocnici Na Františku. Je to také otázka 

rozpočtová. Myslím, že když se projednává rozpočet, je vhodné si to připomenout, jaká je 

perspektiva a co bude.  

 Praha 1 provozuje tuto nemocnici několik desetiletí. Provozování nemocnice 

představovalo vždy významné finanční zatížení rozpočtu Prahy 1 a v posledních letech se 

zvyšovalo. Nyní nemocnice potřebuje pouze provozní dotaci ve výši, která v průměru 

odpovídá přibližně deseti procentům rozpočtu městské části Praha 1.  

 Pokud jde o investice do nemocnice, na to Praze 1 vydává velmi nízké částky, jsou v 

jednotkách milionů. Něco málo zaplatí hl. město, něco se podaří získat z dotací, ale zatížení 

zde je.  
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 Je skutečností, že vedení dlouhodobě přistupuje k Nemocnici Na Františku odlišně než 

k ostatním příspěvkovým organizacím, což je zřejmé i z toho, že této nemocnici se dlouho 

neschvaloval rozpočet, za nás se schválil první rozpočet této nemocnice. I nyní se rozpočet 

schvaluje jinak. Schvalují se rozpočty všech příspěvkových organizací, zřejmě i Janova, ale u 

Nemocnice Na Františku se schválí, až když to opravdu hoří nebo když to někdo hodně 

kritizuje. Myslím, že letos k tomu došlo před týdnem, možná šlo o nějakou přípravu na 

jednání zastupitelstva. Kdybychom nejednali, rozpočet by schválen nebyl, nevím.  

 Připomeňme si i vývoj, který tady byl před čtyřmi až pěti roky, kdy vaše strany, 

zejména ODS, TOP 09 a ČSSD se rozhodly, že nemocnici převedou do soukromých rukou, že 

budou platit zastropovaný příspěvek a že ji předají do rukou firem typu Penta nebo  

Primamet (?).  

 Vznikl odpor občanů, vy jste z toho couvli. Vaše rozhodnutí bylo jasné, rozpočtovým 

argumentem jste zdůvodnili snahu dát nemocnici do užívání soukromému subjektu.  

 V reakci na tuto vaši snahu přišlo hl. m. Praha s tím, že se ujme nemocnice a že ji bude 

provozovat. To se za nás v nějaké formě vyjednalo. Než se stačila uzavřít smlouva s hl. 

městem, došlo tady k převratu. Ti, co hlasovali pro převod jako Petr Hejma a Petr Burgr ... 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím k rozpočtu. Čtete důvodovou zprávu vašeho tisku, který neprojednáváme, ten 

jsme vyřadili z projednávání. Prosím ke konkrétní položce k rozpočtu. Prosím, držte se 

tématu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám právo k rozpočtu diskutovat.  

 V rozpočtu k Nemocnici Na Františku máme 74 miliony. To, že se domníváte, že je to 

naprosto v pořádku a tvrdíte nám, že to tak chcete dělat pořád, je hezké, ale obávám se, že to 

tak nebude. Už jednou jste řekli, že to platit nechceme, že se obáváme ještě většího zvýšení, 

které se nestalo, ale rozpočtová zátěž je pořád velká. Došli jste k názoru, že se pokusíte 

vynutit od hl. m. Prahy, aby to platilo a nemocnice že zůstane ve vašich rukách. Toto se stalo 

před dvěma roky.  

 Nyní máme dva roky nějakého vývoje a měli bychom se trochu zamyslet, co se 

povedlo a co se nepovedlo. Domnívám se, že je možné říci, že nemocnici bude významně 

platit hl. m. Praha, aniž bude mít jakýkoli vliv na nemocnici, se nepodařilo. Nemocnici opět 

dominantně platí Praha 1 a představuje to významné rozpočtové zatížení.  

 Domnívám se, že je třeba toto respektovat a v dalších letech se blíží chvíle, kde zazní, 

že Praha 1 na nemocnici už nemá, že nechce platit tolik nemocnici, kde menšina pacientů 

pochází z Prahy 1. Domnívám se, že toto je třeba respektovat a že je třeba se vrátit k nabídce 

hl. m. Prahy, pokud ještě existuje, a nemocnici svěřit za dobrých podmínek do rukou hl. m. 

Prahy. Pokud se nevyužije možnost předat nemocnici do rukou blízkého a dobrého 

zřizovatele, tak se obávám, že za několik let budeme v situaci, kdy se budeme muset tohoto 

rozpočtového zatížení za každou cenu zbavit a bude se tak pravděpodobně dít za mnohem 

méně výhodných podmínek než za těch, které nabízelo hl. m. Praha. Obávám se, že se tak 

může dít za podmínek, které mohou mnohem více připomínat podmínky, za kterých jste se 

rozhodli na přelomu let 2017 a 2018 couvnout, které ale byly velmi špatné.  

 Předložím doplňující návrh, aby rada opět přistoupila k jednání s hl. m. Prahou ve věci 

provozování Nemocnice Na Františku.  

 

P.  H e j m a : 

 Necháme to raději bez komentáře, protože je neskutečné, co tady z vaší strany zaznívá.  
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 Vrátím pozornost k jednání o Nemocnici Na Františku, kdy koalice i opozice ten 

nesmysl, který jste předložil, shodila se stolu. Nerozumím tomu, jak tuto věc můžete otevřít, 

jak se můžete historický majetek Prahy 1 znovu pokusit odebrat z Prahy 1, tržní hodnotu v 

řádu několika miliard korun. Nemocnice je v tomto směru dobře financovaná. Stejně jako 

investujeme do škol, do Střediska sociálních služeb, investujeme do naší nemocnice. Navíc 

řeknete, že tam nejsou žádné peníze na investice. Co je těch 150 milionů Kč?  

 Prosím, abychom k tomuto ukončili diskusi. Raději se zamyslete sám nad sebou, o co 

se tady pokoušíte – sebrat Praze 1 její nemocnici. To snad, pane zastupiteli za Prahu 1, 

nemyslíte vážně.  

 Paní kolegyně Počarovská má technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím ještě před uzavřením diskuse o desetiminutovou přestávku na kluby.  

 Před přestávkou bych poprosila pana radního Bureše, aby uvedl pozměňovací návrhy, 

které došly, abychom v rámci porady na kluby věděli, o čem se bude hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vyhověno. Ještě pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl bych poděkovat panu Kováříkovi a všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu. 

Na druhé straně z úst pana Kováříka zaznívala reakce na naše výstupy, což neberu jako fér. 

Zúčastnil jsem se pojednávání rozpočtu Galerie 1, kde jsme se rozhodli, že tam budeme 

probírat jen čísla a zde se budeme bavit o důvodu jednotlivých rozpočtových položek. Myslím 

si, že je v pořádku, že se ptáme, nepřipadá mi na tom nic špatného.  

 Co se týká letošního rozpočtu, myslím, že všechno už bylo řečeno. Apeloval bych na 

naši koalici ohledně budoucnosti. Nechci znovu vytahovat Nemocnici Na Františku, ale 

myslím si, že dlouhodobě je třeba hledat nějaké řešení. Myslím si, že z hlediska Prahy 1 to 

nebude dlouhodobě udržitelná věc. 

 Jako příklad budoucnosti jsou schody ke Štefánikově mostu. Vítám, že se to bude 

dělat. Kdybychom měli čekat na korzo a na dokončování projektů, tak schody dlouho 

nebudou. Projekt bych spíše nazval SPPR – schody pro pana Ryvolu, který tam má loď, ale i 

tak to vítám. Stejně si myslím, že je to projekt, který by mělo platit město. Teď je jisté, že to 

zaplatí Praha 1, ale třeba v budoucnosti v rámci projektu budete schopni z velkého města 

peníze vytáhnout a projekty, které prospívají celému městu, nebude financovat jen Praha 1.  

 Děkuji za rozpočet a hezký večer. 

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel má právo vystoupit hned. Prosím. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nesouhlasím s tím, aby se dávala desetiminutová přestávka na klub před ukončením 

diskuse. Mám informace od předsedy Návrhového výboru, že mu bude trvat 10 minut jen na 

to, aby pozměňovací návrhy nějakým způsobem zpracoval. Vzhledem k tomu, že je téměř 

21.45 hod., navrhuji, aby pan radní zpracoval poznámky, pak dát 5 minut na to, aby se poradil 

klub. Velmi bych apeloval na to, abychom neplýtvali časem tak, jak si Amálka představuje. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana radního Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem požádat o totéž, abychom toto ukončili a dostali jsme čas. Budu se ptát, 

protože z avizovaných pozměňovacích návrhů na mikrofon ne všechny došly.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby nám Amálka Počarovská dovysvětlila svou taktiku.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Záměrem bylo, aby se vědělo, co došlo, a zároveň aby byl dostatečný čas pro to, 

abyste to mohl přebrat a strukturovat. Proto jsem žádala o delší pauzu než 5 minut na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozumím tomu, myslíte to dobře. Nemohu dát předsedovi Návrhového výboru slovo 

před uzavřením rozpravy. Nemůže věrohodně informovat o došlých protinávrzích a 

pozměňovacích návrzích. Abychom si to dali jako trénink před ukončením rozpravy, na to 

tady není čas. Myslím, že každý vnímal každého, kdo přednáší nějaký protinávrh. 

Předpokládám, že pozornost ještě držíme.  

 Ukončíme rozpravu, dáme několik minut na to, aby se Návrhový výbor vyznal v 

protinávrzích, a pak dáme přestávku pro jednání klubů před hlasováním. Můžeme dát také 

rovnou přestávku pro jednání klubů v délce 10 minut, ale bez provedení návrhů.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se zeptat, zda jsou všechny pozměňovací návrhy písemně? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Doufám, že každý, kdo měl pozměňovací návrh, ví, zda ho odevzdal písemně nebo ne. 

Pokud to neodevzdal, tak asi nechce tento pozměňovací návrh projednávat. Každý si může 

zkontrolovat u Návrhového výboru, jestli jeho návrh došel, nebo ne.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím, abychom se chovali standardně. Aby byla ukončena diskuse, vyhlášena pauza 

na kluby, během které to dokončíme, a pak můžeme hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Jako předsedkyně klubu máte právo se po přestávce vyjádřit. 

 Teď řešíme, zda přestávku pro kluby ihned, nebo až po ukončení rozpravy.  

(P. Počarovská: Ihned.) 

 Vyhlašuji 10minutovou přestávku pro jednání klubů. 

(Jednání klubů)  

 Budeme pokračovat v jednání o rozpočtu. Prosím o stanoviska předsedy klubů.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Doufám, že pan Bureš zpracoval všechny návrhy a že se už dobereme k hlasování.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím o zobrazení přihlášených do rozpravy. Jako poslední tam zbývá pan zastupitel 

Čižinský. Slova se ale vzdává.  

 Končím rozpravu. Má předkladatel zájem o závěrečné slovo? Vzdává se.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl všemi pozměňovacími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozměňovací návrh byl od kolegy Čižinského: 

 V příloze č. 1 se vypouští následující položky: rekonstrukce a obnova čapadla z ulice 

Karolíny Světlé, parkový trojúhelník Karolíny Světlé, Anenský trojúhelník a revitalizace 

Anenského náměstí, zpřístupnění náplavky z úrovně Štefánikova mostu, veřejný prostor 

Pařížská-Staronová synagoga, rekonstrukce veřejných ploch ulice Havelská. 

 V příloze č. 1 se v položce audiovizuální díla a fotografie snižuje částka 1400 tis. Kč 

na 1200 tis., v položce Magazín MČ Praha 1, ostatní tiskoviny, PR inzerce se částka 3900 tis. 

snižuje na 3025 tisíc a v pořádání vlastních akcí MČ Praha 1, spolupořadatelská propagace se 

částka 3 mil. snižuje na 2590 tisíc. V příloze č. 1 se vypouští položky: granty na opravu 

domovního fondu, dotace a granty pro oblast SVJ. 

 Toto je jeden z návrhů pana zastupitele Čižinského. Chce hlasovat o každé části 

dohromady. 

 Jako první prosím nechat hlasovat o tom, že se v příloze č. 1 vypouští granty. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zeptal bych se, zda jako předkladatel mám právo se k tomu vyjádřit, zda se ztotožním 

nebo neztotožním. 

 

P.  H e j m a : 

 Nepředpokládal jsem, že se ztotožníte. Prosím o vaše stanovisko. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ano, neztotožňuji se. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Prezenčně: pro 5, proti 5, zdrželo se 5, 

distančně: pro pan zastupitel Brož, Vích, paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Nazarský, 

zdržel se pan zastupitel Grabein Procházka, Kotas a paní zastupitelka Sitár Baboráková. 

Celkový výsledek: pro 9, proti 5, zdrželo se 8, nehlasovali 2 (oprava 3). Tento návrh nebyl 

přijat. 

 

P. B u r e š : 

 Další, o čem můžeme hlasovat dohromady, je v příloze č. 1 audiovizuální díla a to, co 

jsem četl a co se týká PR.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto textu. Prezenčně: pro 7, proti 3, zdrželo se 5, distančně: pro 

pan zastupitel Vích, Brož, Nazarský, Kotas, paní zastupitelka Nazarská. zdržela se paní 

zastupitelka Sitár Baboráková a pan radní Grabein Procházka. Celkový výsledek: pro 12, proti 

3, zdrželo se 7, nehlasovali 2 (oprava 3). Tento návrh nebyl schválen, můžeme pokračovat k 

dalšímu protinávrhu. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 
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P.  B u r e š : 

 Nyní byl požadavek, abychom toto hlasovali samostatně. Tady nás čekají 4 hlasování.  

 Jde o vypuštění následující položky z přílohy č. 1. První je čapadlo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 7, proti 6, zdrželi se 2, distančně: pro pan zastupitel 

Brož, Vích, Nazarský, Kotas, paní zastupitelka Nazarská, zdržela se paní zastupitelka Sitár 

Baboráková a pan radní Grabein Procházka. Celkem: pro 12, proti 6, zdrželi se 4, nehlasovali 

2 (oprava 3). Návrh nebyl schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Další položka se týká zpřístupnění náplavky, to znamená schodiště ze Štefánikova 

mostu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím děvčata z OVO, aby někdo přišel pomoci Vlaďce sčítat hlasování. Jednou 

rukou musí ovládat text, který hlasujeme, a druhou rukou počítat. Bylo by dobré pomoci.  

 Prosím, hlasujeme o druhé odrážce. Prezenčně: pro 2, proti 6, zdrželo se 5, distančně: 

pro pan zastupitel Vích, Nazarský, zdržel se pan zastupitel Brož, pan radní Grabein 

Procházka, pan zastupitel Kotas a paní zastupitelka Sitár Baboráková a Nazarská. Celkem: 

pro 4, proti 6, zdrželo se 10, nehlasovali 4 (oprava 5). Návrh nebyl schválen.  

 Prosím o další hlasování. 

 

P.  B u r e š : 

 Předposlední hlasování z tohoto balíčku se týká veřejného prostoru, Staronová 

synagoga. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Prezenčně: pro 7, proti 6, zdrželi se 2, distančně: pro pan 

zastupitel Brož, Nazarský, Kotas, Vích, zdržela se paní zastupitelka Sitár Baboráková a pan 

radní Grabein Procházka. Celkový výsledek: pro 12, proti 6, zdrželi se 4, nehlasovali 3. Tento 

návrh též nebyl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Poslední z tohoto balíčku je rekonstrukce veřejných ploch, ulice Havelská. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 2, proti 5, zdrželo se 6, distančně: pro pan zastupitel 

Vích, zdržuje se 6 zastupitelů. Celkový výsledek: pro 3, proti 5, zdrželo se 12 a nehlasovalo 5. 

 

P.  B u r e š : 

 Tím jsme tento blok návrhů pana zastupitele Čižinského vyřešili. 

 Nyní máme návrh paní zastupitelky Počarovské, který se týká ORJ 218, životní 

prostředí, položka 5171, revitalizace hřiště za Haštalem – snížit o 2 mil. Kč na částku 

1985400 Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Výsledek hlasování: pro pana zastupitel Vích a 

Nazarský, paní zastupitelka Nazarská, 4 distančně hlasující se zdrželi. Celkový výsledek: pro 

10, proti 4, zdrželo se 7, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat.  
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 Prosím o další. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je pana zastupitele Bodečka, který chci 3 mil. z taxi přesunout do ORJ 

514, položka 531. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 7, proti 1, zdrželo se 5, distančně: pro paní 

zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Vích, Brož, zdrželi se 4. Celkový výsledek: pro 10, proti 

1, zdrželo se 9, nehlasovalo 5. Tento návrh též nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š :  

 Další je návrh paní zastupitelky Talackové vypustit z kapitoly dopravy a investice ORJ 

318, veřejný prostor, Pařížská, Staronová synagoga. Upozorňuji, že je tento návrh totožný s 

návrhem pana zastupitele Čižinského, o kterém jsme hlasovali. O něm se nehlasuje, protože 

už o tom bylo hlasováno. 

 Další je návrh paní zastupitelky Počarovské. V ORJ 899, v položkách 5225 – dotace, 

snížit z navrhovaných 20 mil. na 10 mil. Návrh jsou granty – tam byl návrh na úplné vyřazení. 

Toto je odlišný návrh, prosím o něm hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka, zda se ztotožňuje. Bude to překvapení. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to dáno tím, že více než polovina zastupitelů za Prahu 1 tady nebydlí, takže je jim 

úplně jedno, jak vypadají místní budovy a prosazují cyklokruhy. My máme opačný názor, 

takže se s tím neztotožňuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme o tom hlasovat jako o protinávrhu. Prezenčně: pro 4, proti 0, zdržel se 10, 

nehlasoval 0. Distančně: pro pan zastupitel Brož, zdržuje se 6. Celkový výsledek: pro 5, proti 

0, zdrželo se 16, nehlasovali 4. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 To bylo všechno, co se týká čísel. Nyní přicházíme k bloku, který se týká usnesení.  

 Poslední byl protinávrh pana zastupitele Čižinského, který předkládá nový bod 6, 

kterým by se ukládalo obnovit jednání s hl. m. Prahou o takovém modelu společné správy a 

společného provozování Nemocnice Na Františku, kterým dojde k převedení zřizovatelských 

či zakladatelských práv a povinností vůči Nemocnici Na Františku z MČ Praha 1 na hl. m. 

Prahu, případně ke sdílení těchto zřizovatelských či zakladatelských práv a povinností mezi 

MČ Praha 1 a hl. m. Prahou v určitém poměru a informovat o výsledcích tohoto jednání.  

 Termín 15. března. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňuje se pan radní Votoček s tímto návrhem? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to takový blábol, že nemohu. 
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P.  H e j m a : 

 Hlasujme o tom jako o protinávrhu. Prezenčně: pro 6, proti 8, zdržel se 0, distančně: 

pro pan zastupitel Vích, Brož, Kotas, zdržují se 4. Celkem pro 9, proti 8, zdrželi se 4, 

nehlasovali 4. Tento návrh nebyl přijat. 

  

P.  V o t o č e k : 

 Mohu se zeptat, zda z toho je možné udělat kompletní seznam o hlasování? Říkáš, že 

se všichni čtyři distančně zdrželi, ale dá se to zrekonstruovat na skutečný zápis?  

 

P.  H e j m a : 

 Samozřejmě se to rekonstruuje, je to všechno v záznamu. Na webových stránkách jsou 

jednotlivá hlasování.  

 Pan zastupitel Kotas má technickou poznámku.  

 (P. Kotas – nesrozumitelné) 

 Měl technickou poznámku, jen se ptal, jestli dochází k záznamu hlasování.  

 

P.  B u r e š : 

 Jde o návrh kolegyně Počarovské na nový bod 2, který má dva body a bod 3 je 

přečíslován.  

 To, co je barevně odlišeno, je protinávrh, kdy se zařazuje nový bod 2, který má dvě 

části. Jako první hlasujeme, že bereme na vědomí rozpis závazných ukazatelů rozpočtu MČ 

Prahy 1 na r. 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 5, proti 0, zdrželo se 8, distančně: pro pan zastupitel 

Vích, Brož, Kotas, paní zastupitelka Nazarská, zdržují se 3. Celkově: pro 9, proti 0, zdrželo se 

11, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl přijat.  

 Můžeme pokračovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhá část tohoto pozměňovacího návrhu: 

 Bere na vědomí plán ekonomické činnosti MČ Praha 1 na r. 2022 dle přílohy č. 5 

tohoto usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 6, proti 0, zdržel se 0, distančně: pro pan zastupitel 

Vích, Brož, Kotas, paní zastupitelka Nazarská, paní zastupitelka Sitár Baboráková nehlasuje, 

zdržel se pan radní Grabein Procházka  pan zastupitel Nazarský. Celkový výsledek: pro 10, 

proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 13. Návrh nebyl schválen.  

 Prosím o další. 

 

P.  B u r e š : 

 Tím jsme se vypořádali se všemi doručenými pozměňovacími návrhy, žádný z nich 

nebyl přijat. Pane starosto, můžete dát hlasovat o původním návrhu. 
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P.  H e j m a : 

 Nyní hlasujeme o původním návrhu rozpočtu městské části a střednědobého výhledu. 

Prezenčně: pro 11, proti 2, zdrželi se 3, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan 

radní Grebein Procházka, proti pan zastupitel Vích, Nazarský, paní zastupitelka Nazarská, pan 

zastupitel Brož a pan zastupitel Kotas se zdrželi. Celkový výsledek: pro 13, proti 5, zdrželo 

se 5, nehlasovali 2.  

 Rozpočet pro r. 2022 včetně střednědobého výhledu 2023-2027 byl schválen. 

(Potlesk) 

 Děkuji všem za, i když občas úpornou diskusi. Zároveň si dovoluji poděkovat panu 

Ing. Kováříkovi, Jolaně Braunové (potlesk) a všem dalším, kteří se na přípravě rozpočtu 

podíleli a všem úředníkům včetně panu tajemníkovi, kteří zůstali, za výdrž.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto se mi jako předkladateli vůbec nelíbí, protože jsem chtěl poděkovat všem před 

tebou. 

 

P.  H e j m a : 

 Musím poděkovat i panu radnímu Votočkovi jako šéfovi financí, že jeho tým to 

zvládl.  

 Prosím k bodu číslo 

2, tisk 2499 

rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na r. 2022  

 Předkládám vám první rozpočet Bezpečnostního fondu, který je fondem městské části, 

který se účtuje samostatně. Každý rok schvalujeme jeho rozpočet po stránce příjmů a výdajů v 

jednotlivých položkách, jak je uvedeno.  

 Jak je zvykem, návrh rozpočtu Bezpečnostního fondu schválila Bezpečnostní komise 

na svém zasedání 15. 11. 2021 a jednohlasně doporučila předložený návrh rozpočtu schválit. 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Aby to nebylo nudné. Je tam proti předcházejícím rokům změna terminologie u darů 

strážníkům. Chci se zeptat, jak je možné, že došlo ke změně a proč k ní došlo? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík se hlásí o slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Došlo k ní proto, protože toto děláme přes Městskou policii. Neděláme seznam 

jednotlivých strážníků. Toto odpovídá mechanismu, jakým způsobem je to dáno. 

 Všimli jste si, že je tam víc na vybavení Policie ČR. Z loňska to v tuto chvíli 

nevyčerpala, proto je částka vyšší.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Pan zastupitel Brož má slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Vyjádřím povzdech nad tím, že tyto finanční prostředky jsou vybírány za příkoří, které 

mají lidé, v jejichž blízkosti se natáčí filmy, za hluk po nocích atd. Nemyslím, že dobře a 

transparentně jsou prostředky vynakládány do bezpečnostních věcí, mělo by se to lépe odrazit 
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v tom smyslu, aby lidé pocítili, že je to za příkoří, které museli vytrpět. Nemyslím si, že je to 

dobře nastaveno a nemyslím si, že fond jako takový je dobře a transparentně spravován.  

 

P.  H e j m a : 

 Uzavírám rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém návrhu. Prezenčně: pro 11, proti 

2, zdrželi se 3, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan radní Grabein 

Procházka, proti pan zastupitel Brož, zdržuje se pan zastupitel Vích, Kotas, paní zastupitelka 

Nazarská a pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o technickou – doplnit do zápisu, že jsem proti. 

 

P.  H e j m a : 

 Celkový výsledek: pro 13, proti 4, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. 

 Můžeme přistoupit k projednání bodu číslo 

3, tisk 2498 

rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na r. 2022  

 Prosím pana místostarostu Petra Burgra.  

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, pokud mezi námi sedí zastupitel nebo zastupitelka, který je v 

zastupitelstvu 30 let, tak každý rok schvaloval nebo neschvaloval Sociální fond.  

 Tento fond byl založen 26. 10. 1990 smlouvou mezi Obvodním národním výborem 

pro Prahu 1 a Českou spořitelnou. Naposled byl naplněn v r. 2015 a postupně je odčerpáván. 

Slouží jako sociální pomoc těm lidem, kteří jsou napojeni na sociální odbor.  

 Je to standardní bod a standardním způsobem je čerpán.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Děkuji panu předkladateli, že uvedl historii tohoto fondu. Myslím, že historie 

odpovídá i způsobu správy tohoto fondu a způsobu čerpání. Zajímalo by mě, zda je to v 

současné chvíli efektivní nástroj pro pomoc lidem, kteří jsou v nějaké finanční tísni. Nevím a 

trochu pochybuji o tom, jestli radnice pomáhala z tohoto fondu lidem, kteří byli v režimu DPI. 

Nedovedu si představit, že lidem, kteří neměli na zaplacení dodavatele poslední instance, 

mohla vzniknout z tohoto fondu nějaká okamžitá finanční pomoc.  

 Jsem rád, že je tam třeba částka 800 tisíc, která se dá na takovéto možnosti využít. 

Třeba mě pan Ing. Kovářík vyvede z omylu, že se to takovým způsobem nedá čerpat. Připadá 

mi to jako konzervativní fond, který nedoznal za 30 let příliš velkých změn. Myslím si, že 

sociální práce a sociální pomoc v této oblasti určitých změn doznala.  

 Zeptal bych se předkladatele, jaká je budoucnost. V případě, že se – nedej bože – bude 

čerpat podle navrhovaného rozpočtu, tak ke konci roku máme ve fondu plánováno 230 tis. Kč 

a asi nemůžeme počítat s podobným rozpočtem na rok příští. Bylo by asi dobré zamyslet se 

nad tím, zda čerpání fondu, resp. příjmy do fondu nějakým způsobem neaktualizovat a 

postarat se o to, aby fond do roku nevyschl.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Zmíněný problém s energiemi je řešen právě tímto fondem. Situace je taková, že lidé, 

kteří pracují s těmito lidmi, nemají moc rádi publicitu. Je to asi chyba, že to příliš nedáváme 

navenek, že sociální pomoc pro potřebné se i v oblasti energií objevila a je z toho čerpána. 

 Co se týká úbytku financí v tomto fondu, tak nepředpokládám, že by se objevil nějaký 

vnější donátor, který by přišel jako před 30 lety. Pokud by se fond dostal do potíží, přijdu s 

tím, aby se z rozpočtu městské části navýšil.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jsem rád, že to tady zaznělo. Z částky, která je v kompetenci rady, úředníci úřadu v 

loňském roce rychle reagovali a řešili to, na co se ptal pan kolega Brož. Částka byla odsud 

čerpána. 

 Od té doby, co skončila smlouva se Spořitelnou, tento fond jsme již dvakrát sanovali z 

rozpočtu. Mechanismus jak to sanovat je a pružnost voleb je poměrně velká. Částka určená 

pro radu byla loni v mimořádné situaci využita. Pružnost je tady poměrně významná. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o návrhu usnesení. Prezenčně: pro 16, proti 

0, zdržel se 1, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan zastupitel Kotas, Brož a 

pan radní Grabein Procházka, zdržel se pan zastupitel Vích. Máme nyní o 2 distančně 

hlasující méně. Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdržel se 1 (oprava 2), nehlasoval 1 

(oprava 0). Usnesení bylo schváleno.  

 Prosím o bod číslo 

4, tisk 2497 

rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na r. 2022  

 Prosím pana tajemníka, aby se ujal slova. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, předkládám lehce přebytkový návrh Zaměstnaneckého fondu  

na r. 2022. Na předposlední straně materiálu máte podrobně rozepsáno, jaké budou příjmy a 

výdaje tohoto fondu a na předchozích stranách máte novelizovaná pravidla pro čerpání z 

tohoto Zaměstnaneckého fondu. Pravidla jsou víceméně výrazem vůle lidu, protože je dávali 

dohromady členové tzv. KOZA, Komise zaměstnaneckého fondu a předloni vzniklé odborové 

organizace.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji panu tajemníkovi za předklad, návrh podpořím. Chci se zeptat na příspěvek ve 

výši 50 Kč na jedno lůžko a jednu noc pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka. Bavíme 

se o Česticích a o Janovu.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Na základě uzavřené kolektivní smlouvy bude muset dojít k jednání s vedoucími obou 

zařízení tak, aby se naplnilo to, co tady mnohokrát zaznělo, aby i naši zaměstnanci měli 

možnost využívat tato rekreační zařízení.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám doplňující dotaz, který ale není asi směrem k panu tajemníkovi. Když se dívám 

na ceníky jak u Čestic, tak u Janova, tak nevím, za kolik to úředníci mají. Od jaké částky se 

počítá těch 50 Kč? 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pan tajemník vstoupí v jednání s odborem úřadu, který to má na starosti, a na základě 

toho s řediteli příslušných organizací. To, na co se ptáte, všichni zaměstnanci se dozví pomocí 

naší interní informace. V tuto chvíli by odpověď byla nelegitimní, protože by vycházela z 

údajů, které nejsou dohodnuty.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana vedoucího Czitala, který je zároveň odborovým šéfem, aby k tomu sdělil 

další informaci. 

 

P. C z i t a l : 

 Částka je daná a činí 50 Kč na osobu, rodinného příslušníka a noc. Kolik budou muset 

zaplatit, je věcí jednání. Výše příspěvku je dána.  

 

P.  H e j m a : 

 Toto je příspěvek na osobu a ubytování, včetně rodiny.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ptala jsem se na to již v rozpočtu na příští rok, ale chci, aby to ještě tady zaznělo. Týká 

se to fondu kulturních a sociálních služeb, který je tady pod benefitními poukázkami a 

kartami. Poukázky by měly být pro jednoho zaměstnance v hodnotě 4500 Kč za kalendářní 

rok. Je to na konci důvodové zprávy. 

 Chci se zeptat, zda prostřednictvím tohoto fondu probíhá nějaké proplácení 

vzdělávacích kurzů?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka o reakci. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Vzdělávání je součástí klasického rozpočtu, který jste před malou chvílí schválili. Jsou 

to prostředky určené na vzdělávání.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení. 

Prezenčně: pro 16, proti 0, zdržel se 1, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan 

radní Grabein Procházka, pan zastupitel Brož, Kotas, zdržuje se pan zastupitel Vích. Celkem: 

pro 20, proti 0, zdržel se 1 (oprava 2), nehlasoval 1 (oprava 0). Usnesení bylo schváleno.  
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 Můžeme přejít k bodu číslo 

5, tisk 2463 

odejmutí správy pozemku parc. č. 790/2 vč. stavby v k. ú. Malá Strana, obec Praha,  

o výměře 47 m2  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká části protipovodňových zábran v blízkosti stavidla, kde 47 m2 

převádíme na hl. město Prahu. 

 Materiál vypadá poměrně dementně, protože na začátku píšeme, že vyhovujeme 

žádosti hl. města Prahy, aby si to mohlo vzít, a ukládáme panu starostovi v bodu 3, aby 

požádal hl. město Prahu o to, aby si to vzalo. Bohužel, taková jsou ale pravidla. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Do bodu 2 bych chtěl jen doplnit, že souhlasíme s odejmutím – a dodat: a to za 

podmínky, že hl. m. Praha provede zodolnění zdi, která je součástí vodního díla – 

protipovodňové hráze.  

 Dobře víme, že to zeď potřebuje a jde o to, abychom se vyvarovali případných 

následných diskusí. Je to ve stavu, který před další povodní potřebuje opravu. Aby to tam z 

opatrnosti bylo uvedeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Zamyslel bych se nad slovem zodolnění, aby to bylo jasné. Znamená to úpravu zdi, 

nebo posílení? 

 

P.  B u r e š : 

 K tomuto slovu jsme použili dotaz na hasiče, jak se to jmenuje a bylo nám řečeno, že 

se tomu říká zodolnění.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to něco jako zámysl, už proti tomuto slovu neprotestuji.  

 Prosím předkladatele, zda se s tím ztotožňuje? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Souhlasím s doplněním. 

 

P.  H e j m a : 

 Stává se to součástí původního návrhu usnesení. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Návrh je navržen, i přestože tam jsou dvě negativní vyjádření útvarů. Předpokládám, 

že u OTMS je to už zastaralá záležitost. Z investičního oddělení, které nedoporučuje odnětí, o 

tom v návrhu není řeč.  

 

P.  H e j m a : 

 Došlo tam k revitalizaci parku Kampa a tato překážka by měla být odstraněna.  

 Prosím pana Ing. Kováříka. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Souvisí to s tím, co navrhoval pan radní Bureš do usnesení. Tím je vypořádána 

připomínka investic. Doplnění pana radního Bureše je to, co postrádalo investice ve vlastním 

materiálu, to je třeba koordinovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Brož má ještě připomínku. 

 

P.  B r o ž : 

 Nevím, jestli jsem to pochopil správně, pan Bureš navrhuje odsvěřit za podmínky? To 

jde? 

 

P.  H e j m a : 

 Ano, můžeme si dát jakoukoli podmínku v tomto směru. 

 

P.  B r o ž : 

 Jak to bude probíhat? Napíší to do statutu, tam dají podmínku. To je přece nesmysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Odpoví pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Takové body už tam jsou,  není to první případ. Některé městské části např. takto třeba 

odsvěřovaly svoji infrastruktura kanálů u topných kanálů, kde byla podmínka hl. m. Praze 

třeba rekonstrukce těchto kanálů. V tomto případě je to ten důvod, že je to investiční akce 

města. Aby nedošlo k tomu, že nedojde ke koordinaci s námi, je tam tato podmínka. Jinak to 

není neobvyklé, jsou i opačné podmínky při svěření městské části. Ve statutu je takových 

bodů napsaná řada.  

 

P.  B r o ž : 

 Doplním ještě otázku. Víme, že ve statutu je spousta podmínek, jako např. u zahrady 

na Hradčanech. Ta nám také byla svěřena za určité podmínky, a jsou tam hasiči.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á :  

 Mohl by předkladatel ještě jednou říct tu podmínku? Šlo by to hlasovat per partes – 

podle toho, jestli se ztotožní, nebo ne? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o vyjádření předkladatele. Ztotožňuje se? 

 

P.  V o t o č e k : 

 To už jsem říkal. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Čižinský. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o oddělené hlasování o té doušce a o zbytku usnesení.  

 

P.  H e j m a :  

 Končím rozpravu. Budeme hlasovat per partes. Prosím pana předsedu Návrhového 

výboru, aby nás provedl hlasováním. 

 

P.  B u r e š : 

 Nejprve samostatně hlasujeme o doplnění bodu 2 do usnesení: a to za podmínky, že hl. 

m. Praha provede zodolnění zdi, která je součástí díla protipovodňové hráze.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 11, proti 1, zdrželi se 4, distančně: pro pan zastupitel 

Vích, Kotas, pan radní Grabein Procházka, paní zastupitelka Sitár Baboráková. pan zastupitel 

Brož se zdržel. Celkový výsledek: pro 15, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Návrh byl 

schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Můžeme hlasovat o upraveném původním návrhu jako celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 11, proti 0, zdrželo se 5, distančně: pro paní 

zastupitelka Sitár Baboráková, pan radní Grebein Procházka, pan zastupitel Vích a Kotas, 

zdržel se pan zastupitel Brož. Celkový výsledek: pro 15, proti 0. zdrželo se 6, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

6, tisk 55  

posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14. 9. 2021  

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

 Prosím předkladatele pány radní. Tisku se ujme pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod představuje žádost o prodloužení termínu, který se nám dosud nepodařilo 

splnit. Jedná se o Koulovo železářství. Bylo uloženo získat samostatný posudek na inventář, 

který je chráněn jako kulturní památka. Trvalo nám velmi dlouho, než jsme nalezli 

specializovaného znalce, který by byl schopný toto udělat. Bohužel, jeho posudek ještě 

nemáme. Navrhujeme prodloužení do dubna, doufejme, že to do té doby bude.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz, který nesouvisí s návrhem, který podpořím, jestli je už zrealizovaný 

záměr.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Myslím, že se hlavně čeká na posudek. 
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P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 O tomto tisku se tady dlouho diskutovalo. Původní návrh byl to rovnou koupit. Pak 

mezi námi a koalicí došlo ke kompromisu, že je to záměr, a nyní ani záměr nejsme schopni 

dotáhnout. Navrhnu, abychom to celé zrušili. V tomto smyslu předložím pozměňovací návrh. 

Uvědomme si, že je to v našem nebytovém prostoru, je nějaký nábytek, který se stal kulturní 

památkou a tím pádem ho nelze odvézt. Vlastník nábytku má tady nějaký problém, ale ten 

není náš. Jedná se o pomoc nějakému podnikateli. To, co jste se dohodli v září naplnit, nejste 

schopni splnit, tak to celé stornujme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Když pan radní Votoček už teď ví, že se to do dubna pravděpodobně nestihne, tak proč 

nenavrhne pozdější termín? 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o závěrečné slovo předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám pochybnost, ale nechme termín tak, jak je, protože je to určitý tlak, který 

můžeme proti znalci použít.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, proveďte nás protinávrhem. 

(P. Votoček: S kterým se neztotožňuji.) 

 

P.  B u r e š : 

 Zaznělo tady něco, co nedošlo Návrhovému výboru, žádný protinávrh neeviduji.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to návrh na zrušení usnesení UZ21_0288. Už to došlo Návrhovému výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to návrh: zastupitelstvo ruší usnesení UZ21_0288 ze dne 14. 9. 2021. 

 O tomto hlasujme jako o prvním. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o protinávrhu pana zastupitele Čižinského. Prezenčně: pro 2, proti 2, 

zdrželo se 6, distančně: všichni se zdrželi. Celkový výsledek: pro 2, proti 2,, zdrželo se 11, 

nehlasovalo 7.  

 Můžeme hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 12, proti 0, zdrželi se 

4, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan radní Grabein Procházka, zdrželi se 

3. Celkový výsledek: pro 14, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Návrh byl schválen.  
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 Můžeme přejít k bodu číslo 

7, tisk 58 

žádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 676, k. ú. 

Nové Město, Navrátilova 1, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je žádost o prominutí dluhu společnosti Domyno Burger, která provozovala 

restauraci ve Vodičkově ulici. Vchod byl z Vodičkové, ale vchod do domu jako takového je z 

Navrátilovy. 

 Tato firma se k tomu dostala tak, že odkoupila část společnosti Nostrum, která tam 

byla původně, posléze měla dobu určitou do 14. prosince 2019, ale nedokázala prostor 

vyklidit, zůstala tam o jeden měsíc déle, což představuje dluh na nájemném, resp. na 

bezdůvodném obohacení 101560 Kč, který nyní po téměř třech letech žádá odpustit.  

 Mám k tomu pochybnosti, takže navrhuji variantu B.  

 

P.  H e j m a : 

 Ze strany předkladatele je navržena varianta B. Otevírám rozpravu. 

 Rozpravu končím, prosím hlasovat. Prezenčně: pro 13, proti 0, zdrželi se 3, distančně: 

pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, radní Grabein Procházka, zastupitel Kotas a Brož, 

zdržel se pan zastupitel Vích. Celkový výsledek: pro 17, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1. 

Návrh byl schválen ve variantě B. 

 Prosím o tisk číslo 

8, tisk 54  

žádost o prominutí dluhu – příslušenství pohledávky za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jestliže se předchozí bod dal vykládat tak, že jsme se tvrdě zachovali k někomu, kdo 

měl smůlu, tak tento bod je výraz naprosté drzosti, který tady máme.  

 Pan xxxxx xxxxx, který původně bydlel myslím x xxxxxxx xxxxx, dostal 

protipovodňovou náhradu v r. 2002 na adrese Náprstkova 5. Trvalo asi 10 let, než se nám 

podařilo ho odtud dostat. Od té doby se s námi soudil, a když všechno prohrál, tak chce, 

abychom mu odpustili poplatek z prodlení. Tady si to dovoluji navrhovat bezvariantně.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení. 

Prezenčně: pro 12, proti 0, zdrželi se 2, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan 

radní Grabein Procházka, zdrželi se 3. Celkový výsledek: pro 14, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasovali 2 (oprava 3). Usnesení bylo schváleno. 

 Bod č. 9 byl stažen. 

 Prosím o tisk v bodu 

10, tisk 62 

žádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 19, k. ú.  

Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 
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P.  V o t o č e k : 

 Toto je žádost o prominutí nájemného za dva měsíce od společnosti paraplegiků, která 

v domě Jungmannova 7 provozovala bazar, kde prodávala obnošené svršky různých celebrit. 

Umožnili jsme jim na základě jejich požadavků pronájem na adrese Jungmannova 3. Provedli 

jsme tam rekonstrukci prostor, aby to bylo bezbariérové. Na rekonstrukci vnitřku se nějak 

vybavili, ale protože to trvalo o dva měsíce déle, než se do tohoto prostoru dostali, vzniklo jim 

nájemné v původním prostoru. Žádají o odpuštění dvouměsíčního nájemného. 

 Myslím si, že jsme jim pomohli dost, ale vzhledem k tomu, že je to citlivá otázka, 

ponechám to na výsledku diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Díval jsem se na webové stránky této organizace. Připadá mi, že v okamžiku, kdy mají  

dotované nájemné ve výši 2 tisíce Kč měsíčně, tak je škoda, že nás neuvádějí jako jednoho ze 

sponzorů. Myslím, že městská část má velký dluh v tom, že pronajímáme řadu nebytových 

prostor spoustě organizacím, ale nemáme žádný systém na to, abychom v tom měli nějaký 

podrobnější přehled, aby se to nekřížilo s dotacemi. Je škoda, že nás veřejnost nevnímá jako  

městskou část, která sponzoruje mnohé dobré věci na úkor rozpočtu. To jen na okraj. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to dobrá připomínka. Prosím pana zastupitele Herese s technickou poznámkou. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, pane doktore, ale dovolil bych si vás v předkladu opravit. Nejednalo se 

tam o tom, že by vznikl dluh na nájemném, protože to platili řádně a včas, jednalo se tam o to, 

že měli poskytnutou slevu 50 % na šest měsíců a část měsíců, co se poskytovaly slevy, když 

tam nebyli dalších 18 měsíců, se jim vyúčtovalo zpětně, protože nedodrželi podmínku. Toto je 

částka slevy, která zpětně nebyla přiznaná a byla po nich požadovaná zpátky.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za upřesnění. Pan radní Votoček chce reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Ing. Heres to ví lépe, než já. Jsem přesvědčen, že jde o nájemné  prostoru, který už 

vyklízeli, ale neměli včas předaný prostor v Jungmannově 3. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím postoupit dál v rozpravě. Slovo má paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych poprosit pana Herese, aby připomněl, jak bylo hlasováno na Finančním 

výboru. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Heres. 
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P.  H e r e s : 

 Pamatuji si to z toho důvodu, že jsme to měli nedávno na Finančním výboru, kde jsme 

to všichni podpořili. Vyšel bych jim vstříc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to těžké rozhodování. Pokud by to bylo tak, jak říká pan radní Votoček, tento návrh 

byl podpořil, ale v momentu, jak to říká pan Ing. Heres, je to zvláštní precedens. Sám si 

nejsem jistý.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě má slovo pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nerozuměli jsme si. Finanční výbor dne 8. 12. projednal záležitost s tím, že 

nedoporučil schválení soudního smíru s paní Adamcovou a s panem Adamcem. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan předseda Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Chápu, že podle toho, co říkal pan doktor, jdou do jiného prostoru a zůstávají nájemci 

Prahy 1, nevidím v tom zásadní problém.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím ještě pana Mgr. Vaňka, aby objasnil, kde je skutečně pravda.  

 

P. V a n ě k : 

 Potvrzuji, že je to tak, že nájemce dostal slevu na 6 měsíců podmíněnou tím, že tam  

18 měsíců zůstane. Protože se přesouvá do jiného nebytového prostoru, musí nám podle 

dodatku k nájemní smlouvě zaplatit zpátky poskytnutou slevu. Pravdu má pan Heres.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Podpořím v tomto rozhodnutí Finančního výboru. Je také správné, že máme důvěřovat 

tomuto orgánu.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Je doporučeno hlasovat ve variantě A. Prosím hlasovat. Všemi 

přítomnými hlasy prezenčně i distančně schváleno, všichni pro. Výsledek: 19 pro, nikdo 

proti, nikdo se nezdržel, nehlasovali 3. Bylo to schváleno ve variantě A.  
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 Prosím k bodu číslo 

11, tisk 75 

prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka a pana radního Bureše, aby se ujali předkladu. 

 

P. V o t o č e k : 

 Toto je další žádost o prodloužení termínů z toho důvodu, že původně uložené termíny 

jsou naprosto nereálné, protože nezáleží na nás, ale na tom, až se rozhoupe protistrana. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 13, proti 0, 

zdrželi se 3, distančně: pro paní zastupitelka Sitár Baboráková, pan radní Grabein Procházka, 

3 se zdrželi. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Nyní můžeme přejít k bodu 

12, tisk 2314  

zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a 

ZMČ Praha 1 od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021  

 Prosím předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Byl vám předložen známý materiál, ve kterém vás Kontrolní výbor upozorňuje na  

úkoly uložené usnesením rady a zastupitelstva, tentokrát je to pro 3. čtvrtletí loňského roku.  

 V materiálu vidíte, že zastupitelstvem bylo pro toto období uloženo 19 úkolů, ve 

správě máte, že je 7 úkolů nevyřízených. Mám pro vás dobrou zprávu, že zbývá jen jediný 

nesplněný úkol pod číslem 4. V usnesení budeme škrtat, panu radnímu Burešovi jsem už dal 

aktualizovaný materiál. 

 Co se týká rady, radou bylo uloženo 486 úkolů, ze kterých k 13. 12. zůstalo 

nevyřízených 18 úkolů. Mám také dobrou zprávu. 

 Jestli si to chcete označit, u zastupitelstva zůstává úkol 4, z rady zůstávají úkoly pod 

číslem 8 – granty na opravu domovního fondu r. 2021, potom číslo 10,  11, 12, 16 a 17. 

 Znamená to, že když se dostaneme k návrhu usnesení, tak v návrhu usnesení je, že 

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru za 3. čtvrtletí loňského roku a bere 

ústní informaci ode mne.  

 Zůstává na prvním řádku UK18_00893, na třetím řádku UK21_01392, dále 

UK21_01403, UK21_01223, UK21_01509, UK21_01553, UK21_01540. Bude to součástí 

usnesení, budou si to moci přečíst občané na webových stránkách.  

 Těm, kteří dohnali resty, moc děkuji. 

 Radě připomínám, že má do konce února napravit rest za roky 2019 a 2020. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o takto upraveném usnesení. 

Prezenčně: pro 12, proti 0, zdržel se 1, distančně: zdržel se pan zastupitel Vích, 4 ostatní pro. 

Celkový výsledek: pro 16, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 4. Usnesení bylo schváleno.  
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Můžeme projednat předposlední tisk dnešního dne číslo 

13, tisk 57 

správa objektů v Janově nad Nisou ve vztahu k usnesení č. UZ21_0258 a č. UR21_1040  

 Prosím pana zastupitele Bodečka, aby se ujal svého předkladu. 

 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vzhledem k tomu, že jsem toho hodně řekl u bodu č. 1 k tomuto tématu, pokusím se 

být teď stručnější.  

 Vážení kolegové, navrhuji vám usnesení předloženého tisku, který upozorňuje radu, že 

je odpovědná za výběr ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna v 

Janově a měla by se včas vypořádat s připomínkami, aniž by došlo k promlčení případných 

pochybení ze strany Ireny Mühlové a jejího syna pana Bc. Romana Mühla spojených s 

objekty Prahy 1 v Janově nad Nisou.  

 Navržené usnesení obsahuje dále konstatování, ve kterém zastupitelstvo sděluje, že 

rada je odpovědná za včasnou realizaci kroků, které jsou nezbytné ke zjednání nápravy 

případných pochybení s odkazem na obsah dokumentu, který by měl být přílohou usnesení. 

 Dále zastupitelům sděluji, že byli již čtyřikrát upozorněni na podezření ze závažných 

pochybení těch, kteří do 31. srpna loňského roku spravovali naše objekty v Janově, tedy i 

současný ředitel příspěvkové organizace, který tam působil. Podle mého  názoru zbývá 3/4 

roku, kdy záležitost bude promlčena. Chci ubezpečit zastupitele, že udělám všechno pro to, 

aby záležitost nebyla promlčena. Pokud by byla promlčena, potom by nebezpečí případného 

postihu šlo na zastupitele, protože jste byli čtyřikrát informováni. 

 Na zvážení členům je předložena informace Mgr. Sebastiana Macha, který je právním 

zástupcem Ireny Mühlové, že mé jednání je cituji - bezesporu v rozporu s etickým kodexem 

člena zastupitelstva. Jak vám v důvodové zprávě uvádím, v žádném případě se nebráním, aby 

toto konstatování bylo prověřeno bez mé účasti.  

 Tímto tiskem navazuji na usnesení zastupitelstva z 18. května loňského roku, kterým 

zastupitelstvo mimo jiné vzalo na vědomí informace o poskytnutí příspěvku z cíleného 

programu antivirus správcům objektů v Janově - mám na mysli jak Irenu Mühlovou, tak i 

společnost Saarland v případě této dotace, která byla udělena od Úřadu práce ČR.  

 Dále byla zastupitelstvem vzata na vědomí informace Úřadu MČ Praha 1 z 1. dubna 

loňského roku, že neeviduje žádné ubytované hosty v objektech v Janově nad Nisou, a to v 

konkrétních termínech: od 14. do 15. dubna 2015 a od 10. do 11. dubna r. 2017. Byly vzaty na 

vědomí jednak dokumenty, konkrétně objednávky a faktury Ministerstva pro místní rozvoj 

prokazující ubytované úředníky uvedeného ministerstva v našich objektech v Janově, a to v 

těch termínech, kdy jsme byli upozorněni, že v objektech nikdo nebyl zaznamenán. 

 Zastupitelstvo konstatovalo, že paní Irena Mühlová přijala objednávky a přijala 

faktury za ubytování úředníků Ministerstva pro místní rozvoj v objektu vila Oáza v Janově, 

přestože smluvní vztah na správu uvedeného objektu měla městská část uzavřen se 

společností Saarland. 

 Tento předložený tisk navazuje na usnesení rady z 31. srpna loňského roku, kterým 

rada uložila starostovi do 31. ledna letošního roku pověřit oddělení interního auditu 

prověřením plnění povinností vyplývajících z uzavřené mandátní smlouvy o správě 

nemovitosti a také té druhé smlouvy, to znamená smlouvy o správě nemovitostí a předložit 

výsledek prověření radě městské části k projednání.  
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 Jak vám ve zprávě sděluji, zdržel jsem se jakýchkoli aktivit do doby předložení 

výsledků interního auditu a také do doby posouzení práce ředitele příspěvkové organizace, 

kterým byl 1. září loňského roku jmenován Roman Mühl, který v předmětných nemovitostech 

vykonával – pokud se nepletu – v posledních cca 10 letech provozního manažéra, byl de facto 

osobou odpovědnou za správu objektů i v minulosti.  

 Dne 16. listopadu loňského roku jsem obdržel od paní Ireny Mühlové prostřednictvím 

jejího advokáta výzvu ke zdržení se protiprávního jednání, na kterou jsem vzápětí reagoval. 

Dokumenty jsou součástí předloženého tisku. Do měsíce jsem obdržel druhou výzvu, na 

kterou jsem reagoval. Nebudu vás seznamovat s tím, co jsem si připravil, se zajímavými 

informacemi a trochu i s osočením ze strany právního zástupce paní Mühlové. Nicméně má 

pravdu v jedné věci, a to je usnesení z května loňského roku, kdy právní zástupce informuje, 

že zastupitelstvo v podstatě ty velmi důležité informace vzalo na vědomí a nic dál nedělalo. 

To je špatně a to si myslím, že byla chyba zastupitelstva. 

 Vážení kolegové, bylo by zbytečné jít do detailů, ale naváži na paní místostarostku. V 

nedávno době tady kol. Brožovi řekla: až budete mít důkaz, že se kradlo, tak přijďte, budeme 

to řešit. Paní místostarostko, těch příkladů bylo více, ale věci by měl prověřit někdo jiný, 

rozhodně to už nebudu dělat já. Já přicházím s konkrétní záležitostí. 

 Ve dnech 10.-11. dubna 2017 tam bylo ve vile Oáza ubytováno 18 osob na jednu noc. 

Těchto 18 osob bylo z Ministerstva pro místní rozvoj. Vystavená faktura Ministerstvu pro 

místní rozvoj za ubytování 18 osob je na 23805 Kč. Je to dobrá informace pro školský odbor, 

za kolik v r. 2017 si Mühlovi účtovali ubytování. Bylo to 1332 Kč za osobu a noc. Faktura na 

stejnou instituci na 18 osob, strava, 20700 Kč. Vychází to na 1150 Kč za osobu. Celkem za 

osobu za jednu noc Ministerstvo pro místní rozvoj zaplatilo 2482 Kč. 

 To nebylo všechno, ještě tam máme jednu fakturu – za technické vybavení v hodnotě 

12100 Kč. Celkem se bavíme o 56605 Kč. Kdyby to bylo v rámci jedné faktury, 

předpokládám, že by se jednalo o povinnost zveřejnit smluvní dokument v registru smluv.  

 Co je úplně nejhorší, platba a faktura byla vystavena na Irenu Mühlovou, podnikající 

fyzickou osobu, která s městskou částí neměla uzavřený žádný smluvní dokument. Městská 

část uzavřela smluvní dokument na vilu Oáza se společností Saarland. Už chápu, proč paní 

Mühlová a společnost Saarland nemají zveřejněny ve Sbírce listin závěrky. Poslední závěrka 

je z r. 2005. 

 Vážení kolegové, tady máte konkrétní příklad, kdy očekávám, že interní audit do 

konce ledna prověří i tuto záležitost. V momentu, když se prokáže, že je to skutečně takto, 

vyzývám vedení radnice, aby okamžitě konalo i s ohledem na pana Mühla. Působil tam a dělal 

provozního manažera, protože na základě této informace byl vybrán ředitelem příspěvkové 

organizace. To je jedna podstatná věc. 

 Druhá podstatná věc je antivirus, covid. Předpokládám, že i v tomto případě interní 

audit koná. Minulý týden jsem zaznamenal jeden rozsudek s podobnou záležitostí. Odkáži vás 

na vygooglování záležitostí jižní Moravy, co se stalo s téměř stejnou záležitostí. 

 Program antivirus, covid je program, kterým se pokrývají mzdy zaměstnanců. Je to 

jednoduché. Podívejte se, kolik společnost Saarland měla mít zaměstnanců, všechno to máte 

ve smlouvě. Předpokládám, že pan starosta nám tady za chvíli řekne, že interní audit je zadán, 

bude do 30. ledna 2022, ale upozorňuji na to, že zkušební doba pana Mühla je do konce 

února. 

 Mám pro vás náhradu za pana Mühla, mohla by to být paní Valíčková, která by na to 

byla úplně geniální osoba, která by to dala do pořádku. Byla to zase z mé strany legrace, ale 

legrace byla ta poslední věc. Do té doby je to věc naprosto závažná. Byli jste na to upozorněni 

už několikrát, tisk jste odmítli. Vyzývám vedení radnice, aby se k této záležitosti postavilo 

čelem.  

 



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 133 
 

P.  H e j m a : 

 Velmi krátce zareaguji, protože jsem byl vyzván. Potvrzuji, že interní audit byl 

pověřen kontrolou. Upozorňuji na to, že není ani policejním orgánem, ani finančním úřadem, 

takže se bude zabývat v rámci svých kompetencí tím, co má kontrolovat, což se týká našich 

smluvních vztahů. Pokud je jakákoli pochybnost ať v trestně právní rovině, ve finančně právní 

nebo v daňové, máte možnost se obrátit na příslušné orgány, které jsou k tomu kompetentní. 

V tomto směru potvrzuji, že interní audit byl pověřen kontrolou a všichni budou s výsledkem 

kontroly seznámeni.  

 Předávám slovo paní místostarostce Špačkové. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pane předkladateli, asi vám není lhostejné, že tisk nebudu podporovat. Vyřizujete si 

tam účty a popisujete, co všechno a jak se soudíte s paní Mühlovou. To ani nepotřebujeme 

vědět. Do toho zamícháváte i nynější situaci s panem Mühlem, kde bod 2 je bod neurčitý. Pan 

ředitel je ve zkušební době. Jeho vyhodnocení bude předloženo radou zastupitelstvu a 

uvidíme. 

 V bodu 3 říkáte – jakých případných pochybení? Nic jsme tam neviděli. Jste 

inteligentní, vystudovaný historik a určitě znáte postavu Modrého Abého, což je Josef 

Dobrovský. Byla bych ráda, kdybyste si jeho heslo vzal k srdci. Říká: řídím se heslem 

pronásledovat omyly, chyby, ne lidi, chci totiž prospívat, ne obviňovat. Prosím, zapište si to 

za uši.  

 Předávám slovo paní Vencové, která si pro vás připravila – pořád se to musí opakovat, 

dopouštíte se některých omylů, takže pořád vám budeme dokola vysvětlovat, co od 1. 9. platí. 

 

P.  H e j m a : 

 Předal bych na chvíli řízení panu místostarostovi. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Děkuji za slovo. Prosím Vlaďku Valíčkovou, jestli by mi mohla připravit krátký 

materiál. Udělala jsem vizuální oporu, kterou vezmu velmi rychle, možná to bude pro vás 

osvěžující.  

 Tento materiál jsem zpracovala na základě toho, co bylo předloženo do zastupitelstva. 

Chtěla bych uvést, že si neberu věci, které tam jsou uvedeny, příliš osobně, nicméně je tam 

psáno o odboru školství i o mé osobě ne zrovna uctivě. Chci tuto prezentaci vést v racionální 

lince. Budu spíše vysvětlovat a snažit se vám situaci popisovat, protože myslím, že ne všem je 

to jasné a vůbec se kvůli tomu nezlobím.  

 Prosím o první slajd. To je to, co tady říkal pan zastupitel Bodeček. Chtěla jsem vás 

uvést do té časové situace, ve které se nacházíme. Před třemi měsíci jsem tady prezentovala 

zřízení organizace a konkurzní řízení, jak probíhalo. V tuto chvíli je to, kde se nacházíme. 

 Organizace byla zřízena od 1. 7. 20121 a od této doby je v gesci odboru školství. 

Velice odmítám to, co tady zaznělo, že odbor školství měl nějakou souvislost s tím, co se dělo 

v Janově v předchozím období. Není to pravda a mohla bych to doložit na velmi jednoduché 

věci. Každý vedoucí si spravuje svůj rozpočet a každý správce rozpočtu odpovídá za to, co má 

ve svém rozpočtu. Zařízení v Janově bylo financováno z ekonomické činnosti, která není 

součástí rozpočtu školství. Pokud to pane Bodečku nevíte, tak jediné, co měl odbor školství 

společného s Janovem, bylo to, že jsme propláceli dopravu pro naše školy. To je všechno. 

 Z uložených úkolů vyplývá, že úkoly týkající se ukončení mandátních smluv jdou za 

odborem technické a majetkové správy. K termínu 31. ledna OTMS zajistí vypořádání 

vzájemných závazků a pohledávek z uzavřených smluv včetně vyúčtování a současně bude 

předložen interní audit.  
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 Zkušební lhůta ředitele byla stanovena na 6 měsíců, což je lhůta do konce února a 

odbor školství připraví do rady zhodnocení tohoto období.   

 Můžeme dál. Neberu si to osobně, ale v materiálu zastupitelstvu se vyskytly informace 

o mé osobě, že jsem dlouhodobě kryla pochybné praktiky, výnosy z pobytů, svatby, oslavy 

atd., poskytované služby, vyúčtování stravy, úklid, otop, osvětlení. To není něco, co by šlo za 

odborem školství. Pan tajemník už odešel, ale toto je jednoznačně možné potvrdit. Rozhodně 

odbor školství neustále nekryl žádné věci, protože s paní Mühlovou neměl nic společného.  

 Školy se objednávaly v tomto zařízení a platili jsme pouze dopravu.  

 V hospodaření bylo uvedeno, že bude kvartálně kontrolovat paní Vencová. Nevím, 

kde se tato informace vzala, nikdy jsem to neřekla a ani jsem neřekla, že to bude kontrolovat 

Česká školní inspekce. To také není pravda. Říkala jsem, že kvartální kontrolu účetní závěrky 

provádí v souladu Magistrát hl. m. Prahy, odbor účetnictví, a dále se postupuje na 

Ministerstvo financí. Tak to také je.  

 Dále jsem kritizována za vyplacení odměny řediteli. Je to v mé kompetenci, tato 

odměna byla řádně zdůvodněna a schválila ji rada. Částka byla nejnižší ze všech odměn, které 

jsme udělovali a odpovídala té krátké době, ve které je pan ředitel ve funkci. Je to možnost, 

není to porušení zákona. Prosím, uvědomte si, že ředitel má po dobu 6 měsíců holý tarif, 

nemá žádné nadtarifní složky. 

 „Cinklé“ výběrové řízení – myslím, že to už není třeba tady probírat,  to jsem 

komentovala před třemi měsíci na zastupitelstvu a pan zastupitel Bodeček nechal tento 

konkurs přešetřit dvěma externími organizacemi.  

 Můžeme na další stránku. Pane zastupiteli, to jste tady minule říkal, obrátil jste se na 

Českou školní inspekci a na Transparenci International. Tak jsem to pochopila.  

 Pan Ing. Kovářík to už tady zdůvodňoval, přesto jsem tady nakopírovala položkový 

rozpočet, který je zveřejněn na internetu, na našich webovkách. Máte tady mzdové náklady, 

kolik za služby – přesně to, co jste požadoval a na co jste se ptal. Prošlo to radou a bylo to 

zveřejněno ve lhůtě 15 dnů před schválením. Nechci srovnávat nesrovnatelné, nicméně jste 

sám, pane zastupiteli Bodečku, začal Čestice a Janov srovnávat, a tak jsem uvedla jako 

příklad i pro ostatní výši rozpočtu. Je to do jisté míry vždycky velké specifikum daného 

zařízení. Janov nemá rozpočet příliš vysoký. Nebudu opakovat to, že teprve první rok ukáže, 

jak se s těmito penězi bude hospodařit a jak nám budou vycházet.  

 Můžeme dál. Byl dotaz na registr smluv. To jsem s panem zastupitelem Bodečkem 

řešila e-mailem. Upozornil mě na to a já jsem mu vysvětlila, proč to tak, a přesto se registr 

smluv objevil v jeho předkladu do zastupitelstva. Je všem známo, že objednávky nad 50 tisíc 

musí být zveřejněny, Provedli jsme kontrolu podle pohybu na účtu Školy v Přírodě Janov od 

1. 9. 2021. Všechny částky v této výši byly zveřejněny. Byly zveřejněny druhým subjektem, 

což zákon připouští, není to špatně. Na poradě ředitelů jsme se dohodli na sjednocení 

způsobu, že tak jako naše organizace zveřejňují samy, tak i Škola v přírodě Janov bude tou 

stranou, která zveřejňuje v registru smluv. Je to velmi praktické, protože máme zadaný velmi 

užitečný externí monitoring a je potom dobře, když naše strana může nedostatky opravit. 

 Na základě toho pan ředitel v Janově již nově zveřejnil smlouvu v registru a mně 

přišla notifikace, kterou jsem uvedla i do své prezentace.  

 K dotazu, proč Škola v přírodě Čestice má mnohem více uvedených akcí proti Škole v 

přírodě Janov. Vysvětlení je takové, že když jede školka na výjezd, objednává a platí 

najednou jako jedna organizace, v základních školách objednává a fakturuje vždycky 

příslušná třída. Proto částky nejsou vyšší než 50 tisíc. Do budoucna byl domluvený způsob, že 

se udělají rámcové smlouvy. My jsme se takto dohodli s řediteli našich základních škol a do 

registru budou vloženy rámcové smlouvy na každou školu. Částka nebude úplně přesná, 

protože se nikdy neví, kolik dětí přijede, ale bude tam nějaký odhad. Tento způsob je pro nás 

asi nejschůdnější. 
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 Můžeme dál. Dotaz na personální dokumentaci, skeny pracovních ujednání – toho 

jsme zde už také dotkli. V e-mailu pana zastupitele Bodečka jsem byla maličko 

mystifikovaná, že z titulu zastupitele je možné poskytnout tyto informace. Konzultovala jsem 

s panem tajemníkem a s panem dr. Dětským a byla jsem ujištěna v tom, co jsem si myslela. 

Zákoník práce v § 312, odst. 2, taxativně uvádí, kdo může nahlížet. Není to zastupitel, ani 

předseda Kontrolního výboru, ani podobný politik. Tyto informace jsem neposkytla. Následně 

o to byl požádán i pan ředitel v Janově a ten také této žádosti nevyhověl,, což je v pořádku.  

 Byly podány informace o počtu zaměstnanců, o pozicích, 11 zaměstnanců včetně 

ředitele. Všechny pozice jsem panu Bodečkovi také vypsala. 

 Můžeme dál. Bylo zmíněno, jak to bylo v předchozí době, kdy údajně odbor školství 

měl také toto na starost. Jednoznačně to odmítám. Zmínil jste tady situaci, kdy jste požadoval 

po paní Mühlové přehled škol, počet žáků, že říkala, že to někam poslala, nevěděla kam, vy 

jste to hledal na OTMS, kde to neměli. Ano, taková situace byla. Dali jsme přehled o tom, 

kdo v Janově je na pobytu, kolik je tam žáků, kolik dospělých a za jakou částku. Vybrala jsem 

z tabulky, kterou nám pan ředitel poskytuje, pouze některé informace. 

 Na dalším vidíme obsazenost do října. Obsazenost listopad a prosinec je vždycky 

nízká, protože na horách není pěkné počasí. Prosím, uvědomte si, že jsme v období 

koronakrize, kdy školy ruší zájezdy a kdy přijíždí často mnohem menší počet dětí, než se 

původně zvažovalo.  

 Na druhé straně vidíme plán až do března a vidíme zde počet do konce ledna. Celkem 

asi 700 žáků navštívilo toto naše zařízení. 

 Můžeme dál. Rozumím tomu, že Janov není pro všechny hlavní téma a že nemáte ani 

odkud čerpat informace a nemůžete to sledovat. Napadlo mě a podrobně to bude popsáno v 

hodnocení ředitele ke konci zkušební lhůty, tak jsem tady vypsala vše, co jsme společně 

zaváděli, co pan ředitel dělal ve své organizaci a o čem jako odbor školství víme. Byly 

vytvořeny nové webové stránky, nejsou stoprocentně naplněné, ale fungují. V této barevné 

prezentaci bohužel adresa není, ale dnes tady již byla zmíněna. Byly tam zveřejněny termíny, 

ceny, kalendář akcí. 

 Vrátím se k cenám. Byl tady dotaz na to, jak to, že gymnázium, které není námi 

zřizované, má cenu nižší. Takto jsme se domluvili, protože zřizovací listina hlavní činnosti 

uvádí, že budeme podporovat ozdravné pobyty dětí zejména z MČ Praha 1. S panem 

ředitelem jsme se domluvili, že to bude pro všechny děti z území Prahy 1, nebudou to jen 

námi zřizované školy. Udivíme, jsme v prvním roce, jak bude vycházet kalkulace, kam se 

dostaneme. Všechny tyto věci nějakým způsobem budou nabíhat a musíme je vyhodnocovat. 

To odpovídám na váš dotaz. 

 Běží anketa o spokojenosti učitelů a žáků, soutěží se o logo, je vedena kniha návštěv – 

to byl častý dotaz – a odváděny poplatky, které jsou podle zákona pouze za dospělé osoby. 

Ptala jsem se, kolik jsme odvedli. Je to taková šťastná částka, 777 Kč bylo odvedeno obci. 

Byly vydány směrnice, které určitě bude chtít vidět interní audit, byl založen oddělený účet, i 

ten jsme kontrolovali. 

 Organizace přešla na účetnictví GINIS Gordic. Důležitý údaj, roční účetní závěrka, 

která se odevzdává na náš finanční odbor 28. ledna, to bude dlouho očekávaný údaj, který 

hodnotí Magistrát hl. m. Prahy. Ten samozřejmě provádí kontrolu a zpětně nám dává vědět, 

zda je to v pořádku. Je to princip, který je ve všech městských částech, protože potom končí 

roční závěrka na Ministerstvu financí. Je to stejný postup, tam není možné zmeškat termín, je 

to věc, která je mimořádně závazná a musí být v pořádku. To budete mít informace k 

vyhodnocení činnosti pana ředitele. 

 Nabídka na ubytování úředníků. Bylo kritizováno, že nebyla. Byla, nabídka ředitele 

šla na pana starostu a na radu. Nabízely se vánoční termíny a termín od 2. 7. do 9. 7.  
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 Ředitel se účastní porad všech ředitelů, čili koordinace, vzájemný přenos informací je 

určitě pro organizaci plus. 

 Téma služebního bytu. Služební byt v minulosti také nespadal pod odbor školství.  

V současné době jsme nastavili z 26 Kč/m2, kdy to bylo dlouhé roky pod správou jiného, na 

částku 75 Kč. Je to jen nájem, k tomu jsou služby. Částka vychází z ceny obvyklé v místě a v 

čase. Je to i s ohledem na to, že byt není samostatná bytová jednotka, že je to ve škole, že je 

tam provoz a že se školou prochází.  

 Přiznávám, že může vzbudit nějaké pochyby, neříkám, že všechno je úplně ideální, že 

smlouva byla uzavřena na šest měsíců na zkušební dobu s tím, že potom se smlouva bude 

obnovovat. Jsou tam dvě možnosti: buď v souladu se zřizovací listinou to bude na dobu delší 

než jeden rok, pak to musí projít radou, nebo to bude na jeden rok. To, že podepisuje ředitel 

sám se sebou, to je v příspěvkových organizacích obvyklé. 

 Můžeme ještě dál. Abychom se nebavili jen o problémech a o financích, zařadila jsem 

také jednu pozitivní reakci, která byla velmi spontánní a napsala nám ji maminka, která má 

dceru v 8. třídě. Je adresovaná paní místostarostce, já mám kopii, takže to nebudu 

komentovat. Je to poděkování za skvělý program. Je to ze září 2021.  

 Děkuji za pozornost, ale přesto bych tady měla ještě asi tři body. Věta, že pokud 

budeme politicky nějakým způsobem reagovat, půjdeme na odbor školství, se mne poměrně 

dotýká. Musím poděkovat i svým kolegům za to, jak se chopili přechodu a jak proces řízení 

příspěvkové organizace zvládli. Upřímně řečeno, dvacet let tady městská část nic podobného 

nedělala. Opravdu to není jednoduchá záležitosti zvládnout všechny složité právní věci, které 

se k tomu pojí. Na základě toho, že jsme tento úkol dostali od zastupitelstva, spíše bych tady 

očekávala podporu, protože jsme odejmuli břímě a agendy dalším čtyřem odborům, aniž 

bychom navyšovali nějaký úvazek nebo získali nového pracovníka.  

 Děkuji za pozornost, to je za mne všechno. 

 

P.  B u r g r : 

 Do diskuse vstupuje pan předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji, paní vedoucí, úžasné. Jen nerozumím jedné věci. Víte, že vaší povinností je 

hájit zájmy MČ Praha 1, ale materiál je zcela o něčem jiném. Materiál upozorňuje 

kompetentní osobu na konkrétní případ, který je naprosto vážný. Řekla jste, že jste velmi 

dobře věděli, kdo tam je, já vám tady předkládám datum faktury a dokazuji vám, že tam byli 

ubytováni lidé za nějakou částku. Neříkám, že to jde směrem k vám, vy jste jen vybrali 

člověka, který za to odpovídal. To je jedna věc. 

 Co je podstatné, čekám na odpovědi na otázky, které jsem položil v bodu č. 1.  

 

P.  B u r g r : 

 Odpovídá paní Vencová a k doplnění se hlásí pan Kovářík. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Mohl byste mi otázky připomenout? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ptal  jsem se na předpoklad u lůžkodnů na rok pro oba objekty. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Na to nejsem schopna odpovědět.  
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P.  B o d e č e k : 

 To je špatně. 

 

P.  B u r g r : 

 Prosím, aby to nebyl dialog. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nebude to dialog, ale bylo mi řečeno, že informace dostaneme u tohoto bodu. Pro mne 

je to důležité, protože tady mám k dispozici všechny zápisy z rady, ze zastupitelstva z let, 

které předcházely r. 2010, kde je podepsaná i paní Příhodová. Celý projekt byl geniálně 

zrealizovaný, nejprve tam mělo být 15 tisíc, pak 12 tisíc. 

 Zajímalo by mě, jak probíhalo výběrové řízení.  

 

P.  B u r g r : 

 Technická pan Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Rozumím, že pan Bodeček má otázky. Myslím, že nejrozumnější  bude, když je dá na 

papíře. 

 Chtěl jsem ještě říct dvě věci. Byla tam jedna nepřesnost. Město musí dostat uzávěrku 

28. ledna, ale když s ní nebude souhlasit, tak ji hned vrací. Neprobíhá tam žádná další 

kontrola. Město kontroluje jen při přejímání. Znají naše odbory a ředitele. Občas se to některé 

organizaci stane, nedávno se jiné nejmenované organizaci z oblasti školství vracela závěrka. 

Nemocnici to vraceli také, protože je to složité a ve městě to musí dohromady souhlasit. Nám 

to musí souhlasit dohromady a městu za všechny městské části.  

 Druhá věc je, že jsme udělali ještě jednu zásadní změnu proti minulosti, že jsme 

odlišili přechodem na GORDIC podúčty hlavní ekonomickou činnost, abychom měli kontrolu 

nad celým mechanismem fungování, což u předchozího systému nešlo. Není to o tom, jestli 

jeden nebo druhý odbor, je to o typu provedení. Neříkejme, jestli je to odbor školství nebo 

OTMS, jsme jeden úřad, jedna městská část a je to o způsobu a typu provedení, jakým je to 

řízeno, jak je to dáváno dohromady. 

 Samozřejmě, ne všechno musí být ideální, ale jen říkám, že toto je mechanismus, který 

umíme zpětně zkontrolovat, umíme ošetřit věci a vyvodit odpovědnost. Kontrolovat 

mechanismus, kdy polovina z toho jsou věcí subjektu, který pro nás něco vykonává na 

základě smlouvy, ale nemáme možnost dostat se k údajům, protože nejsou předmětem 

smlouvy, je mnohem těžší. Mnohem tíž se nám bude odpovídat na otázky, které pan kolega 

Bodeček má k minulosti, protože spoustu údajů městská část nevlastní a neměla ani důvod 

vlastnit. Už jsem tady několikrát vysvětloval, jak v kterém typu mechanismu to je. To byl 

jeden z důvodů, proč jsme úřad, jako celek, přistoupili k tomu, že forma příspěvkové 

organizace nám řeší některé problémy, které tady byly diskutovány. Neříkám, že je to jediná 

srozumitelná forma, ale tato nám řeší zpětnou kontrolu a mechanismus vstupu. Byla k tomu 

dlouhá diskuse a ne všichni k tomu byli na Úřadu ochotni. To jen aby to tady zaznělo, může 

to těžko říkat paní vedoucí, mohu to říct z pozice zastupujícího tajemníka, aby všichni věděli, 

že to není tak triviální dát tyto věci dohromady.  

 Školství s nájezdy mělo více práce. Když to naběhne do provozu, je to bližší dalším 

fungujícím organizacím. Nevyužijí téměř nic, a když se něco stane, jako kdysi školka na 

Národní, tak to si pak všichni mákneme. V období, když se něco řeší, se to stává.  

 Jde o to, aby to nevypadalo jako odbor versus odbor, řešíme to všichni dohromady, 

není to žádný střet jednoho vůči druhému, je to snaha dát věci do pořádku a z minulosti dát do 

pořádku to, co umíme. Co nedáme do pořádku, budeme to muset vymáhat. 
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P.  B u r g r : 

 Pan předkladatel vstupuje do diskuse. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nechci už příliš zdržovat. Chci jen říct, že nesouhlasím s tím, co tady řekla paní 

vedoucí, co se týká předložení materiálu. Jsem toho názoru, že zastupitel městské části má v 

souladu se zákonem o hl. m. Praze, § 87, odst. 3 a § 51, odst. 2, písm. c), právo požadovat od 

zaměstnance městské části stejně jako od zaměstnance právnických osob, které městská část 

založila nebo zřídila, informace o věcech, které souvisí s výkonem funkce zastupitele. 

Nezajímá mě nějaký platový řád. 

 Kolegové, moc mě mrzí, že ani popáté – nechci předjímat, jak budete rozhodovat o 

usnesení – jsem vás nepřesvědčil. Jak jsem v úvodu řekl, nedopustím, aby tato záležitost byla 

promlčena.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pane předsedo Kontrolního výboru, z pozice zástupce tajemníka bych chtěl upozornit, 

že toto právo zastupitele lze uplatnit, ale nesmí narazit na příslušné zákony, které toto 

znemožňují. Pokud narazíte na tento zákon jako v tomto případě, tak je to o tom, jak to 

případně soud vyhodnotí. Soud to vesměs vyhodnotil tak, že právo na ochranu zaměstnanců je 

nadřazené a že  může zastupitel, který o to žádá, dostat seznam funkcí, pozice, ale nemůže 

dostat jména a další věci s tím spojené. Řešili jsme to v případě jiných dotazů. Týká se to 

např. i „stošestek“ a dalších. Tam to bylo mnohem zásadnější, protože byli jedinci, kteří na 

základě „stošestek“ zasílali dotazy na desítky úřadů. Není to nadřazeno zákonům, které chrání 

ta práva.  

 

P.  B u r g r : 

 Konečně se dostává k diskusi pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Paní místostarostka řekla pěkný citát, jehož obsahem bylo mimo jiné to, že bychom se 

měli poučovat z chyb, které jsme učinili v minulosti. Obávám se, že v případě Janova se to v 

současné době nepovedlo. Nevyšlo se z chyb minulosti a z kozla se stal zahradník. Z jednoho 

z těch, který byl odpovědný za to, co se v Janově dělo, se stal ředitel příspěvkové organizace.  

 Ocituji slova jednoho z členů rady: Základním problémem bylo, že paní Mühlová na 

úkor MČ Praha 1 soukromě podnikala. V období, kdy nebyly v Janově školní zájezdy, 

pořádala pobyty různých organizací či jiné společenské akce. Zisk byl čistým příjmem paní 

Mühlové. Proto tak odmítala vést knihu hostů, aby o těchto jejích aktivitách nebyl přehled. 

Problém byl v tom, že veškerou režii v těchto případech hradila MČ Praha 1 a na výnosu se 

nepodílela. Že jsem byl podveden, jsem pochopil poté, co se ukázalo, že tuto kontrolu nebude 

provádět školská inspekce, ale Mgr. Vencová, která šla paní Mühlové dobrovolně na ruku. Že 

běží vše ve starých kolejích, se ukázalo záhy, počínaje výběrovým řízením, na jehož základě 

se stal ředitelem příspěvkové organizace syn paní Mühlové. 

 Toto jsou slova současného i někdejšího radního pro majetek. Ptám se, jestli pan 

Votoček není vystaven nepřiměřenému nátlaku či vydírání, že tato slova uvádí, ale zároveň 

zvedá ruku jako součást rady, která toleruje jednání prostřednictvím pan ředitele.  

 Pokud tady pan kol. Bodeček mluvil o vážném podezření, z těchto slov je nutné vyčíst 

určité podezření, že zde dochází k trestné činnosti. Pan Bodeček by se měl obrátit na orgány 

činné v trestním řízení, případně na další orgány, které prověří, zda opravdu k nezákonnému 

jednání v Janově dochází, či ne. Nedá se spoléhat na to, že to udělá audit nebo rada, která má 

ušpiněné ruce od této kauzy. 
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P.  B u r g r : 

 Přihlášen je pan Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Nejdříve bych zareagoval na pana předřečníka, pana Mgr. Brože, člověka s právním 

vzděláním, který zde hovoří o „cinknutém“ výběrovém řízení. Byl bych velice rád, kdyby to 

dokázal. 

 Čím dál tím víc si myslím, že materiál sem dnes nepatří, ale až v březnu na další 

zastupitelstvo. V únoru skončí zkušební doba pana Mühla a bylo by to vhodnější. Opakovaně 

to tady slyší a mělo by to tady být o dva měsíce později.  

 Také si myslím, že v materiálu je nutné oddělit pochvalu školskému odboru. 

Zapomněl jsem od zastupitelstva, když se to schvalovalo, že školský odbor předtím s tím 

neměl nic společného. To je pro mne důležité upomenutí. Důležité je také vyjmout z toho 

osobní spor, který tam na jedné nebo na druhé straně vzniká. Myslím, že mnohem zajímavější 

to bude po skončení zkušební lhůty.  

 

P.  B u r g r : 

 Prosím pana Bodečka jako předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve zareaguji na Vladana Brože, který řekl, že tam dochází. Nemohu říct, že tam 

teď momentálně dochází k nekalostem, ke kterým jsem dodal podklady. Upozornil jsem na 

promlčení, které bude v prosinci letošního roku. To je důležité. Proto je potřeba se obrátit na 

orgány činné v trestním řízení. 

 Co se týká reakce na Karla. K čemu by ti to bylo, kdybychom to tady měli 15. března, 

když zkušební doba končí 28. února? Zkušební doba je k něčemu, pokud by se neosvědčil, tak 

bychom se s ním jako městská část rozloučili. Pokud by došlo k rozloučení až 15. března, tak 

to je věc, na kterou jsem neupozornil. Myslím, že v rozpočtu je položka na odstupné  

1 milion Kč. Připadá mi, že částka je nepřiměřeně nízká při pohledu na kolektivní smlouvu, 

kde máme myslím až 25 tisíc měsíčního odstupného. To říkám jen proto, proč se vytváří 

zkušební doba, tato záležitost by se měla vyřešit do 28. února letošního roku. 

 Vladan správně říkal, že audit má podklad. Interní audit spadá pod starostu, nikdo jiný 

interní audit nemůže úkolovat. Jak jsem řekl v úvodu tisku, paní místostarostka řekla někdy 

na minulém zasedání zastupitelstva: přijďte s konkrétním případem, pak ho budeme řešit. 

Přišel jsem s konkrétním případem a jde mi o to, zda to interní audit zjistí, zda potvrdí 

informaci, kterou jsem získal na základě „stošestky“ od Úřadu, že v tu dobu jsme neměli 

nahlášeného žádného hosta v objektech. Zároveň chci tuto informaci ověřit na Ministerstvu 

pro místní rozvoj. Tady není co řešit, je to jednoduchá věc, která se dá zjistit během jednoho 

týdne.  

 Nezlobte se na mne, říkám to poprvé, že teď jsem z průběhu diskuse přesvědčen, že je 

snaha některých tuto záležitost skrýt. To mě moc mrzí.  

 

P.  B u r g r : 

 Technická – paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu muset odejít, v případě potřeby pověřuji Evu Holou.  

 

P.  B u r g r : 

 Technická – pan Brož. 
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P.  B r o ž : 

 K panu Ulmovi. Neříkal jsem „cinknuté“ výběrové řízení, citoval jsem vašeho kolegu 

pana radního Votočka. Na webu je jeho článek, to jsou jeho slova a o to více je to zarážející.  

 

P.  B u r g r : 

 Předávám řízení schůze panu starostovi. Myslím, že bude reagovat na dotaz od pana 

Bodečka nebo od pana Brože.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Potvrzuji, že interní audit se bude zabývat i tímto 

podnětem, pokud ho dostanu řádně prostřednictvím e-mailu formulován. Prosím, abych dostal 

podnět, předám ho internímu auditu. 

 Další přihlášený je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tisk podporuji, ale některého z této diskuse podpořit nemohu. Připadá mi to jako 

nejsmutnější diskuse, která se zde vede.  

 David Bodeček plameně nás varuje před trestní a občanskou odpovědností za to, 

pokud nebudeme vymáhat bezdůvodné obohacení. Co dělal David Bodeček celo léto? Snažil 

se zamést pod koberec záležitost pana Arenbergera, což je pravděpodobně větší škoda než ta, 

která zde může být z nějakého bezdůvodného obohacení ve věci rodiny Mühlových.  

 Petr Hejma tady říká, že interním auditem něco prošetří. Myslím, že je to po všech 

kauzách jako byl pan Arenberger, jako byla škoda, která vznikla v Mateřské škole v 

Revoluční, naprosto směšné. Interní audit nic neudělá, právě jako neudělal nic v kauzách, o 

kterých jsem hovořil.  

 Kontrolní výbor je naprosto nevěrohodný, mařil objasnění ve věci podvodné 

privatizace bytu pana Arenbergera, rozmlžil a nakonec do ztracena dovedl věc s Mateřskou 

školou v Revoluční a teď nepochybně k témuž dojde ve věci lhaní pana Bureše. David 

Bodeček se domáhá informací podle „stošestky“ o zaměstnancích Janova, a třeba on sám 

odmítal dát informace o tom, jak si psal s panem Arenbergerem. Je to směšné.  

 Paní Špačková je pro mne naprosto nevěrohodná. Jako členka rady je spoluodpovědná 

za to, co se v Janově děje. Když jsme dali začátkem ledna r. 2020 Janovu výpověď, byla jedna 

z těch, kteří ji vzali zpět. Aby se něco dálo, tak následně připravila zbytečnou nic neřešící 

transformaci na příspěvkovou organizaci a pak tam instalovala člena rodiny Mühlových, Teď 

tady posloucháme, že ona za to tenkrát nemohla, že možná za to může až teď. Je to směšné.  

 Máme tady další kauzu, zbytečnou výstavbu solné jeskyně v Řásnovce, teď se otevřela 

kauza pronájmu v Masné. V r. 2013 za Lomeckého byla budova v Masné pronajata externímu 

subjektu, následně v r. 2016 se vydalo asi 60 mil. Kč za rekonstrukci půdní vestavby školy na 

nám. Curieových, aby se zvětšily prostory a v r. 2018 se znovu prodloužila smlouva pro 

externí školu, a teď si hrajeme na to, že hájíme naše zájmy a našich dětí. Je to směšné.  

 Jsem velice zklamán tím, co říkala paní Vencová. Dvacet minut tady posloucháme, jak 

ona za to nemůže. Je to tak důležité, aby zastupitelstvo vědělo o tom, že za to nemůže paní 

Vencová? Spíše řešme, kdo za to může. Slyšíme jako úžasnou věc, že příspěvkovka platí 

poplatky. To by měla být samozřejmost. Tím se přiznává, že Praha 1 jako majitel těchto 

objektů v minulosti obci Janov poplatky neplatila. To je naprosto skandální.  

 Co se týká Jana Votočka, v této kauze na radě možná nějakou iniciativu vyvíjí, ale 

reálně v této kauze a ani v ničem jiném nic neudělal. Když jsem dával pozměňovací návrh, 

aby ředitel příspěvkovky nemohl vykonávat výdělečnou činnost souběžně shodnou s 

předmětem doplňkové činnosti, byl proti. Považuji to za nesmírně smutné. 
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 Za to jistou odpovědnost cítím. Kdybychom tenkrát věděli, jak je to velký průšvih a že 

máme jen rok času, angažovali bychom se v tom efektivněji. V tomto roce jsme to už nemohli 

dotáhnout.  

 Ještě právní poznámka. Pokud předkladatel hovoří o občansko-právním promlčení, 

aby se nepromlčel nárok městské části na vydání nějakého bezdůvodného obohacení rodiny 

Mühlových nebo jiných firem, tomu nepomůže trestní oznámení. 

 (P. Hejma: Prosím dodržovat čas.) 

 Trestní oznámení nestaví promlčení občansko-právní, možná až kdyby se zahájilo 

trestní stíhání, ale k tomu by nepochybně byla ještě cesta dlouhá.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má David Bodeček jako předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k :  

 Děkuji Pavlu Čižinskému, že nám připomněl i pana prof. Arenbergera a Kontrolní 

výbor. Vím, že pana prof. Arenbergera řeší i etická komise Karlovy Univerzity, jak mi bylo 

řečeno. My nejsme tribunál. Pokud kdokoli má jakýkoli problém, nechť podá trestní 

oznámení. Obdobně jsem mohl postupovat já v případě Janova. Proto jsem vás třikrát nebo 

čtyřikrát přesvědčoval, aby se to nestalo, pojďme záležitost nějak řešit. Vidím, že je neochota 

tuto záležitost řešit, a proto zítra ráno bude podáno trestní oznámení v této věci. Pavle, totéž 

jsi mohl udělat u prof. Arenbergera. 

 Musím na rozdíl od tebe souhlasit s některými koaličními kolegy. Na rozdíl od tebe 

nemám vystudovaná práva, ale měl jsem za to, ať o cokoli žádám formou „stošestky“ nebo s 

odkazem na zastupitele, tak měl bych mít vydáno na základě už uzavřených záležitostí, nikoli 

dílčích záležitostí. Znamená to, že když jsi žádal o cokoli v souvislosti s Kontrolním výborem 

a záležitost nebyla dořešena, tak Kontrolní výbor se bavil o tom, jestli ti to vydá. Nakonec to 

vydal s podmínkou, aby všechny materiály byly předány všem členům zastupitelstva. 

 Myslím, že v tom je rozdíl. Kdybys žádal o dokumenty, které jsou uzavřené, tak 

předpokládám, že materiály bys měl dostat.  

 V případě Janova jsem žádal o nikoli neuzavřené dokumenty, které jsou ve 

zpracování. V tom vidím značný rozdíl. Pavle, pokud jsi měl jakékoli výhrady k záležitosti 

Bolzanovy 7, mohl jsi jít podat trestní oznámení. Já ho podal, u Bolzanovy jsem zpracoval 

materiál a policie se s tím vypořádala. Škoda, že jsi to neudělal ty, mohli bychom si odpustit 

tyto věci.  

 Opět jsi napadl Kontrolní výbor, napadej mne, chápu to, sice to nerespektuji, ale už 

jsem si na to nějak zvykl, ale Kontrolní výbor pracuje velmi dobře. Podívej se na zápisy, lidé 

tam jednou za měsíc chodí, na setkání musí nastudovat spoustu materiálu. Zatím zastávám 

funkci předsedy Kontrolního výboru a členy Kontrolního výboru budu bránit, protože odvádí 

velmi dobrou práci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych reagovat na pana magistra a ještě na Mgr. Brože, který tvrdí, že jsem 

napsal článek, za kterým si stojím, a přitom v radě celou záležitost podporuji. Není to pravda, 

hlasoval jsem proti jmenování Bc. Mühla ředitelem, hlasoval jsem proti tomu, aby dostal 

odměnu. Ve všech záležitostech, které byly v radě, jsem hlasoval v souladu se svým 

svědomím a se svým článkem.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Žádné návrhy nepřišly, prosím hlasovat o předloženém návrhu 

usnesení. Prezenčně: pro 4, proti 0, zdržel se 0, distančně: pro pan zastupitel Vích, Brož. 

Kotas a nikdo další nehlasoval. Celkový výsledek: pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 

13. Usnesení nebylo přijato.  

 Máme před sebou poslední jednání, což je bod číslo 

19, tisk 104 

informace Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 k podnětu Mgr. Vladana Brože, člena 

ZMČ Praha 1  

 Prosím předkladatele předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dne 14. 12. minulého roku se na Kontrolní výbor obrátil pan zastupitel Vladan Brož, 

jehož předmětem předkladu je podezření z manipulace výběrového řízení na 3D prohlídky 

nebytových prostor ze strany Richarda Bureše. Podstata podezření spočívá v tom, že zakázku, 

kterou získal jeho asistent, a to přes jím vlastněnou firmu, měla být podle předkladatele 

podnětu ze strany Richarda Bureše zmanipulována ve prospěch tohoto vítěze.  

 V předkladu je odkazováno na příslušné články etického kodexu člena zastupitelstva. 

Článek je uveden v důvodové zprávě, nebudu to prezentovat.  

 Předkladatel požaduje, aby Kontrolní výbor přezkoumal, zda radní Richard Bureš 

veřejně pronášenými a doložitelnými lživými tvrzeními neporušil, mimo jiné, závažným 

způsobem etický kodexe a v případě, že se tak stalo, měl by z toho Kontrolní výbor vyvodit 

důsledky.  

 Předkladatel upozorňuje, že důsledky může vyvodit pouze zastupitelstvo, nikoli 

Kontrolní výbor. Kontrolní výbor 17. ledna tuto záležitost projednal, vzal na vědomí podnět 

Vladana Brože a konstatoval, že dle čl. 8, odst. 1) etického kodexu je Kontrolní výbor 

povinen přijaté podezření z porušení ustanovení příslušného kodexu předložit zastupitelstvu 

na jeho nejbližším jednání.  

 Kontrolní výbor mi uložil, abych tento materiál předložil na dnešním jednání, což tak 

činím. 

 V navrženém usnesení je, že zastupitelstvo bere na vědomí informaci Kontrolního 

výboru o podaném podnětu zastupitele Vladana Brože ze dne 14. 12. ve věci možného 

porušení aktuálně platného etického kodexu. 

 Po vzoru předcházejících obdobných materiálů pověřuje Kontrolní výbor seznámením 

podaného podnětu zainteresovanou osobou, aby obsah podnětu prověřilo, 

 V ukládací části je, že Kontrolní výbor by měl zastupitelstvo seznámit s výsledkem. 

Termín je 13. 9. 2022. 

 Toto je úvodem všechno, uvidíme, jak se bude odvíjet diskuse. 

 Protože mě Vladan tady minule trochu vyprovokoval, navrhl jsem Kontrolnímu 

výboru v rámci usnesení, aby někoho pověřil zjištěním informací jak od Richarda Bureše, tak 

od dalších zainteresovaných osob. Kolegové na Kontrolním výboru myslím, že správně mě 

zase zklidnili a řekli, že bychom měli postupovat stejně jako u předcházejících záležitostí. 

Etický kodex říká, že kdykoli přijde jakýkoli podnět, Kontrolní výbor to musí dát na nejbližší 

zasedání zastupitelstva.  

 Končím úvodní slovo a předávám slovo předsedajícímu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan radní Bureš. 

 

 



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 143 
 

P.  B u r e š : 

 Naváži na to, co jsem již odpovídal v interpelaci, které se týkala obdobného. Vezmu to 

od začátku a skončím tím, co jsem říkal jako odpověď na interpelaci.  

 Co se týká produktu a technologie, všichni víte, že už v r. 2020, kdy začala pandemie, 

jsme jako městská část nabídli tenkrát virtuálně výstavu Rychlých šípů. Dělala to v té době 

pro nás jedna firma. Byli to filmaři, kteří v té době přerušovali natáčení. V době pandemie 

jsme pro veřejnost dělali asi dva kostely, kde jsme testovali, co technologie umí, jak je to se 

servery v Americe, protože všechno jede přes americký Nordbord. Cílem bylo, abychom v té 

době, kdy informatika smart cities nebyla v kompetenci městské části, pomohli v oblasti 

nebytových prostor a potom bytů, abychom jako první městská část v republice byli schopni 

nabídnout nejen nějaké fotografie a video roztřesenou rukou, ale plnohodnotnou prohlídku, 

kde si lidé mohou do nekonečna procházet prostor, kde jsou dokonce půdorysné plány a 

rozměry, aby projektanti do toho mohli začlenit rovnou nábytek. 

 Na úrovni informatiky se nejdříve musel udělat agendový systém, z kterého vychází 

mapa, za kterou jsme také velmi chváleni. Dnes každý občan může zjistit, jaký je reálný stav 

daného nebytového prostoru, to znamená, zda prostor je prázdný. Pokud je plný, kdo je 

nájemcem, do kdy má smlouvu, za jakých podmínek – je to vrchol transparentnosti v 

nebytových prostorech. Bavili jsme se o tom i s panem předsedou Kontrolního výboru, 

protože měl předtím v kompetenci majetek, že toto je ta představa, jak chceme dát odboru 

jakýsi nástroj, který kromě transparentnosti zavede i zlepšení nabídky, což se poté projevilo. 

Projevilo se to zejména u bytů, kde nabízené ceny ještě vzrostly, protože se na to lidé v době 

pandemie byli schopni dívat.  

 Po pilotním projektu, který šel z rozpočtu informatiky, kdy jsme pořídili prostor na 

virtuálních serverech u poskytovatele v Americe, udělaly se první tři provozovny a předalo se 

to odboru majetkové správy jako funkční, otestováno, odzkoušeno k jejich použití, zda se jim 

to bude hodit. Hodilo se to a začaly se tímto procesem dělat další věci. Skutečně jsem řekl, 

jaká to má být technologie, jaké jsou technické podmínky a ať se to řeší dál. 

 Myslím si, že k té části více potom odpovídá odbor. Vím, že s panem předsedou 

Kontrolního výboru pan vedoucí komunikoval na dané téma.  

 Když jsem byl poprvé interpelován, myslel jsem si, že to bude o tom, že jako městská 

část pořizujeme něco, kdy jsme v republice první, kdo to má. Pochvaluje si to celý odbor, 

pochvalují si to občané i podnikatelé, kteří se účastní výběrových řízení. Je to za cenu, která je 

vysoce konkurenční. 

 Tady nezbývá než omluvit se za to, že jsem se spletl v jediné věci. V návaznosti na 

předchozí pilotní projekt byl dán k přípodpisu, nikoli k rozhodujícímu podpisu jeden 

dokument, který obsahoval odborem vybrané a oslovované firmy, pravděpodobně na základě 

toho, že bylo známo, že jsem v předcházejícím roce komunikoval se všemi možnými firmami, 

které tento produkt poskytují. Věděl jsem, že ceny jsou 9 tisíc, 10 tisíc, 12 tisíc atd. Tento 

dokument jsem podepsal. Omlouvám se, když jsem říkal, že vůbec nic – dokument jsem 

podepsal.  

 Jaké byly podmínky, jakým způsobem probíhalo otevírání nabídek, co bylo rozesíláno 

lidem, to jsem dále nekonzultoval, protože práci jsem odvedl již rok před tím, kdy jsme to 

celé vyzkoušeli.  

 Omlouvám se těm, kterých se to případně dotklo, že jsem neuvedl, že jsem ten jeden 

dokument podepsal, ale to ostatní je pravdou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Začnu panem Burešem. Můžete říct, kdo vybral firmu Visual Systems s. r. o., nebýt 

výběrové řízení? Tvrdíte, že vy jste to nebyl, že jste to jen dodatečně podepsal. Můžete se k 

tomu vyjádřit? Můžeme tomu věřit a nemusíme, já vám nevěřím, ale kdyby to bylo tak, že jste 

to nevybral, tak potom bychom museli hledat toho, kdo to skutečně vybral, firmu, která panu 

Pospíšilovi v té době vůbec nepatřila. Pokud to byl pan Pospíšil, museli bychom se potom 

ptát, jak to, že se mohl dostat ten, kdo má soutěžit, k formulaci podmínek soutěže a jak je 

možné, aby jako zaměstnanec Úřadu Prahy 1 využil svého vlivu a informací k tomu, aby se 

do výběrového řízení sám dostal. 

 Ještě jednou se ptám: kdo firmu vybral? To bylo také jádrem mé interpelace. Teď 

uznáváte, že jsem říkal pravdu, ale říkáte, že jste to jen náhodou podepsal a omylem jste se 

nepodíval, že je tam budoucí firma vašeho asistenta.  

 Ještě se vyjádřím k tisku jako celku. Teď se trochu omluvím Vladanovi, že zcela 

nepodpořím jeho záměr. Nemám důvěru ke Kontrolnímu výboru, že něco udělá. Nejsem 

schopen mít důvěru po tom, co jsme tady viděli s panem Arenbergerem, s prošetřováním 

vzniklé škody v Mateřské škole v Revoluční. Myslím, že už můžeme popsat, jak to funguje, 

jak Bodeček tady funguje jako obhájce ODS a spol., těch všech starých struktur. Stále je 

považován částí za věrohodného, jak tady vysvětluje nejhorší průšvihy atd. Když řekneme, že 

říká nesmysly, tak řekne, že mu to uložil Kontrolní výbor a že to tak musí dělat. Je to 

mechanismus vzájemného alibismu, kdy to jeden hází na druhého, jeden to omlouvá a 

vždycky se může odvolat na to, že to není jeho názor, ale že to vyplývá z jeho funkce a tím 

spolehlivě zabíjí jakékoli prověření.  

 Navrhnu, aby zastupitelstvo rovnou konstatovalo, že pan Bureš zde nemluvil pravdu.  

 

P.  H e j m a : 

 Uděluji slovo předkladateli, který má technickou poznámku.  

 

P.   B o d e č e k : 

 Nevím, jestli správně reaguji, protože musím rozlišit funkci předsedy Kontrolního 

výboru a zastupitele. Při předkladu jsem říkal, že si velmi pamatuji štípanec od Vladana. Poté, 

co Kontrolní výbor nepřijal návrh usnesení, abychom konali jako Kontrolní výbor, tak i přesto 

jsem si dovolil konat.  

 Materiál jsem si nastudoval, nebyly mi tam jasné některé věci jako podepsání krycího 

listu s termínem, ke kterému společnost ještě neměla název. Název společnosti byl někdy v 

květnu, zatímco krycí list byl na konci dubna. Dovolil jsem si domluvit schůzku s Karlem 

Sýkorou, s Ludmilou Noskovou a s Petrem Vaňkem. Petr Vaněk, šéf majetkového odboru, 

Ludmila Nosková, odpovědná za zakázku, stejně tak Karel Sýkora. Karel Sýkora neoficiálně 

říkal, že si za tímto dodavatelem stojí. Paní Nosková mi řekla, že přiznává, že byl zájem 

vybrat tohoto uživatele, ale bylo potřeba si ověřit cenu. Pan Mgr. Vaněk, šéf majetku, to také 

potvrdil a napsal mi e-mail. Bojím se tady cokoli říkat, protože cokoli udělám, je podle Pavla 

Čižinského špatně. Přečtu to, protože už jsem zvyklý na ataky. Vzhledem k tomu, že to napsal 

Petr Vaněk a víte, že pro něj mám slabost, je to jeden z mála lidí, kterým velmi důvěřuji, tak 

díky této důvěře je pro mne e-mail důvěryhodný. Píše mi: 

 Vážený pane předsedo, dovoluji si takto krátce reagovat na pochybnosti ohledně 

veřejné zakázky na dodávku 3D skenu. Dovolte mi rekapitulaci.  

 Na odboru jsme dlouho poptávali lepší způsob prezentace našich volných nebytových 

prostor a napravení z minulosti zanedbané pasportizace svěřeného majetku. Jedním z řešení 

bylo vytváření 3D skenu, které nám technologicky a uživatelsky zpřístupnil Mgr. Pospíšil.  
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Vzhledem k tomu, že bylo v prvé řadě nutné vyzkoušet funkčnost a hardware připravenost 

úřadu, využili jsme u několika malých zakázek pana Pospíšila jako fyzickou osobu. Ten 

skutečně dokázal poskytnout veškerý servis a velmi pečlivě a levně nasnímal první objekty. 

 Následně jsem nechtěl připustit, aby docházelo k podezření, že snad dělíme veřejnou 

zakázku, zejména s ohledem na to, že dodavatel zároveň vykonává asistentskou práci pro 

radního Bureše, a požadoval jsem vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na rámcovou 

smlouvu, která by čerpání veřejných prostředků na jednotlivé zakázky zpřehlednila a zajistila 

lepší kontrolu nad finančním rámcem.  

 Samozřejmě chceme znovu oslovit Mgr. Pospíšila, neboť jsme byli s prací velmi 

spokojeni. Požadovali jsme po něm jediné, aby alespoň formálně oddělil svou činnost pro 

úřad jako asistent a po náš odbor jako dodavatel 3D skenu budov, což vyřešil vstupem do 

právnické osoby, která měla dodávat poptávané služby. 

  Ano, byli jsme si celou dobu vědomi toho, že Mgr. Pospíšil zároveň pracuje pro úřad. 

Už v době oslovení možných dodavatelů jsme byli srozuměni s tím, že za společnost Visual 

Systems je Mgr. Pospíšil. Upřímně dodávám, že jsme byli rádi, že se ve výběrovém řízení 

ukázalo, že je jeho nabídka nejvýhodnější. Nicméně jakoukoli snahu o manipulaci důrazně 

odmítám a nikdy bych na takovýto postup nepřistoupil. To už by bylo jednodušší oslovit  

Mgr. Pospíšila formou mikrozakázek.  

 Tolik k historii a k důvodům oslovení a k výběru společnosti Visual Systems. 

 Nyní krátce k argumentačním faulům v důvodové zprávě.  

 Kritici tvrdí, že v době oslovení společnosti společnost Visual Systems neexistovala, 

což ale není pravda. Společnost byla založena 4. června 2019, skutečnost je, že ještě nebyla 

přejmenována.  

 Důvodová zpráva dále pracuje s pojmem nápadně podobné nabídky, což je důsledkem 

formalizování postupu ze strany Úřadu, když ke každé nabídce vytváříme jednotný krycí list. 

Stejně tak obsah reaguje na formulaci poptávky, nabídka tedy následně strukturou odpovídá. 

Stejně tak podobné nabídky mohou být u zakázek, kdy dodavatel vyplňuje slepý rozpočet 

zakázky.  

 Závěrem dodávám, že nabídka společnosti Visual Systems byla cenově nejvýhodnější. 

Pro nás je také důležité a výhodné, že tato společnost realizuje naše objednávky obratem.  

 Toto je konec e-mailu. Když jsem hovořil s panem Mgr. Vaňkem – mrzí mě, že 

odešel, měl by to potvrdit – bylo mi řečeno, že na radu přišel z ničeho nic dopis s nějakou 

nabídkou, že nabídku určitě využije a bude porovnání.  

 Nepostupoval jsem tady jako předseda Kontrolního výboru, protože jsem nebyl k tomu 

pověřen, konal jsem na základě štípance od Vladana. Předávám vám jen informace a dělejte si 

s tím, co chcete. Když nám to vrátíte do Kontrolního výboru, pravděpodobně na to navážeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že nám tyto informace úplně stačí, občas si tady připadám jako na policejní 

stanici, jako ten tribunál a ne jako zastupitel, který má řídit město. Hrabeme se tady v mikru 

jednotlivých osobních příběhů. Chápu, že tady všichni chtějí být hyperkorektní, ale je již půl 

jedné ráno. Prosím, abychom s tímto případem naložili tak, jak se sluší a patří na zastupitele a 

nikoli na vyšetřovatele. Pečlivost pana předkladatele je v tomto směr příkladná. Myslím, že 

důležitější je výsledek, že dotyčný odvedl dobrou práci a že výsledek práce je vidět. Myslím, 

že to zcela stačí. Podnět na Kontrolní výbor tady máme, tak to veďme k závěru. Myslím, že 

není důvod vést k tomu rozsáhlejší debatu.  

 Pan radní Bureš chce reagovat. 
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P.  B u r e š : 

 Byl jsem dotázán. Jsem rád, že tam zazněly i věci, které tuto záležitost vysvětlují, i to, 

co jsem nevěděl. Jen zopakuji. 

 Udělali jsme pilotní projekt pro informatiku. Samozřejmě se to naskenovalo. Předtím 

nám to dělaly tři různé firmy, ale bylo to hodně drahé. Nastavilo se, jaká je vhodná 

technologie, kolik průchodů – to jsou technické věci, s kterými vás nebudu zatěžovat. Takto 

se to převedlo na OTMS s tím, že tady vidíte pana Pospíšila. Tenkrát jsem říkal, že je třeba se 

zeptat pana tajemníka, zda při DPČ smí podnikat. Bylo potvrzeno, že ano. Dělal pro ně na 

objednávky nějaké základní věci a z citovaného dopisu potvrdili, jak postupovali dál. Když 

zakázku vypisovali, dali mi do knihy papír, abych se podíval, zda tyto firmy disponují tou 

technologií a zda tomu odpovídají. To jsem podepsal.  

 Za tuto jedinou věc jsem se omluvil. Tvrzení, že jsem se o zakázku nestaral, je 

pravdivé, ale jestli někoho uvedlo v omyl, že jsem podepsal papír, tak se za to znovu 

omlouvám. Co tady zaznělo, vše jasně vysvětlilo. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru to tak, omluva tady už padla mnohonásobně. Prosím, pokračujme dále. Ještě pan 

zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Pan radní Bureš se omluvil za věc, kterou prokazatelně provedl v rozporu s tím, co 

tvrdil, za nic jiného se neomluvil. Říká, že podepsal nějaký papír a o to, jakým způsobem 

bude zakázka zadaná, se nestaral. Je to svědectví o tom, že se na Úřadu urgentně řešilo to, aby 

zakázku vyhrál jeden subjekt.  

 Nevěřím tomu, že v tom radní Bureš sehrál pouze episodní roli, myslím si, že jeho role 

byla větší. K smíchu je mi jeho tvrzení, když pokaždé mluví o našem vládnutí na radnici, jak 

jsme si tam přivedli spoustu asistentů. Přivedli jsme asistenty, které jsme zaměstnali, ale on si 

tam přivádí lidi, kteří z toho mají další vedlejší kšefty. Mohou to být kvalitní lidé mimo 

zaměstnanecký poměr, ale ať si uvědomí, co říká.  

 To je jedna věc, která se dá prokázat, že to pan radní Bureš tvrdil v rozporu se 

skutečností. Pan Bureš mluví často,  mluví dobře, ale o věcech, o kterých něco vím, jeho 

tvrzení mi připadají velmi často nějak upravené a v rozporu se skutečností.  

 Je dobře, že o tom mluvíme, že jeden z členů rady byl usvědčen ze lži. Je třeba to 

projednat. Při vší úctě, Davide, nemyslím si, že by Kontrolní výbor sehrál v tomto příběhu 

jinou roli a že by nechal, abys navrhl zbavení funkce radního. Tím, že se pan Bureš omluvil, 

myslí si, že se to celé zamete pod koberec. Tím, že jsem tě vyzýval, aby Kontrolní výbor 

jednal, neměl jsem na mysli nic jiného, než že je potřeba vzít to k prozkoumání na 

zastupitelstvo. V procesu se trochu utápíme. Schválili jsme si termín 13. 9. Může se to také 

vyvíjet tím směrem, že se do voleb nic nedozvíme, nebo se to utopí v Kontrolním výboru a 

přijme se usnesení, že pan radní nepochybil a že je to všechno sluncem zalité. 

 V tomto smyslu nejsem velký optimista, i když teď budu hlasovat pro to, aby to 

Kontrolní výbor přezkoumal. Je třeba si uvědomit, že pokud jsme chyceni v samoobsluze, 

když krademe, tak je dobré se omluvit. Omluva je na místě, ale to neznamená, že jsme 

nekradli. Berte to jako příměr. Kradením myslím, že pan Bureš ne vždy mluví pravdu, ale je 

velmi těžké ho při nepravdách chytit za ruku. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Ještě jednou zopakuji, že to, co jsem tady prezentoval, není můj názor, je to obsah e-

mailu, který poslal Mgr. Petr Vaněk. Budu hlasovat pro navržené usnesení. 

 Vladan reagoval na termín, který jsem tam vložil sám, aniž by o tom Kontrolní výbor 

věděl. Kontrolní výbor mě pověřil, abych rychle sestavil materiál a včas ho odevzdal. Pokud, 

Vladane, budeš chtít termín dřívější, nerad bych Kontrolní výbor zatěžoval jako loni s prof. 

Arenbergerem, kdy jsme se s tím setkali na třech nebo čtyřech jednáních. Počítejte s tím, 

termíny jsou na webových stránkách. Kontrolní výbor by musel rozhodnout už v květnu, aby 

tato záležitost šla na zastupitelstvo v červnu. To jsou dvě jednání Kontrolního výboru. Bral 

jsem to tak, že Kontrolní výbor potřebuje aspoň tři jednání. Když teď navrhneš dřívější 

termín, nějak se s tím popereme.  

 To, že by Kontrolní výbor rozhodl o odvolání Richarda, to by se samozřejmě nestalo. 

Tam jde o to, že by Kontrolní výbor zastupitelstvu odevzdal stanoviska zúčastněných osob. 

Znamená to Karel Sýkora, který je podepsán pod zakázkovým listem, paní Nosková, Petr 

Vaněk a připodepsal to Richard Bureš. Tyto osoby by se musely požádat o vyjádření. Byl by z 

toho nějaký závěr, ale toto všechno by bylo předloženo zastupitelstvu s několika variantami a 

zastupitelstvo by rozhodlo. Uvedené datum je poslední zasedání zastupitelstva v tomto 

volebním období.  

 Nehledej v tom nějaký úmysl, vysvětlil jsem, proč je to tam tak uvedeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P. K o t a s : 

 Dobré ráno, dámy a pánové, nebudu zdržovat, jen bych se rád vyjádřil. Petře Hejmo, 

souhlasím, že tady nejsme žádná policie a abychom tady probírali detaily. Nejsme tady od 

toho, abychom posuzovali výběrové řízení, tady jde o zadání Kontrolnímu výboru, který se 

stejně jako v případu Tomáše Vícha nebo Pavla Čižinského má tímto případem zabývat, 

protože jsme všichni byli svědkem toho, kdy nám pan Bureš lhal do očí. To, že se omluvil, je 

skvělé, děkuji za to, ale stalo se to. Tady jde o to, jestli porušoval etický kodex, nebo ne. 

Kontrolní výbor by měl velmi rychle jednat. Termín 30. 9. je výsměch, jsme ve volebním 

roce. Znamená to, že se to do voleb nevyřeší, když se to bude řešit před volbami, je to 

komické. 

 Davide Bodečku, zajímalo by mě, kolik jste měli času na případ Tomáše Vícha a kolik 

jste měli času na Pavla Čižinského.  

 (Nesrozumitelný přenos) 

 Pan Bureš stojí za prozkoumání, protože říká, že podepsal papír a pak doporučil zeptat 

se, zda to může dělat na DPČ. Jsou to protimluvy, ať to Kontrolní výbor posoudí, my tady od 

toho nejsme. 

 Souhlasím s Petrem Hejmou, nejsme tady policie a neprovádíme výslechy. 

Odhlasujme to. Dávám návrh termín 30. 5.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele o slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na Martina. Časové období bylo stejné. Znamená to dvě až tři jednání 

Kontrolního výboru. Probíhá to tak, že pokud dnes zastupitelstvo udělí úkol Kontrolnímu 

výboru, Kontrolní výbor zasedá 28. února letošního roku.  



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 148 
 

Když mi uloží, abych oslovil konkrétní osoby, seznámil dotyčnou osobu s obsahem, což 

Richard asi ví, co by bylo obsahem, a v momentu, když se vrátí reakce od zúčastněných lidí, 

Kontrolní výbor vypracuje závěrečnou zprávu, která by měla být opět poskytnuta dotyčné 

osobě, to znamená Richardovi Burešovi a s výsledkem by mělo být seznámeno zastupitelstvo.  

 Nevybavuji si, jaké období to bylo u Pavla Čižinského, u Tomáše to bylo od listopadu 

do nového roku, tam nebylo letní období. Jestliže zastupitelstvo přijde s takovým termínem, 

Kontrolnímu výboru nezbude nic jiného než jednat na mimořádném zasedání. Když 

zastupitelstvo toto schválí, budeme to respektovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 David Bodeček mi neodpověděl. Teď navrhuje 8 měsíců. Není pravda, že v případě 

Tomáše Vícha a Pavla Čižinského to trvalo 8 měsíců. To není pravda. Davide, vykrucuješ se.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Krátce k předřečníkům, jak k panu Hejmovi, tak k panu Kotasovi. Ano, Kontrolní 

výbor není policejní stanice. K tomuto materiálu, ke kterému jsem bohužel na Kontrolním 

výboru nebyl, je panem Brožem lživě tvrzeno, že pan Pospíšil byl zaměstnanec. Musím si 

přečíst odpověď na interpelaci, že to není zaměstnanec, ale je to dohodář. 

 Ověřujme si informace, je to maličkost, z toho, jestli to byl zaměstnanec nebo 

dohodář, se točí velké haló.  

 Z toho vzniká etické porušení. Jde o to, abychom se neobviňovali na takových malých 

lžích. 

 Padlo tady: pan Čižinský versus Kontrolní výbor. Současné složení nesnáší a já se mu 

ani nedivím. Současné složení Kontrolního výboru je takové, že ho vykázalo ze svého 

zasedání, kde se choval velice drze. Byl požádán, aby činil tak, jak má činit a řekl, že nebude. 

Byl prostě vykázán.  

 Zastupitelstvo mu nezvolilo jeho kandidátku do Kontrolního výboru paní dr. Holou, 

která neměla podporu ani v opozici, nebylo na to dost hlasů. 

 Pan Čižinský uchvacuje také Kontrolní výbor svými názory právního nedouka a 

nesnáší protest.  

 To ke Kontrolnímu výboru. Vyzývám vás, přijďte se na jednání podívat, jsou zajímavá 

a je tam hodně právních věcí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předkladatele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, prosím, abychom se bavili o tomto tisku. Jak jsem doporučil, podívejte 

se na webové stránky Praha 1 do složky Kontrolní výbor. Jsou tam termíny jednání 

Kontrolního výboru: 28. února, 23. května, 27. 6. a 5. 9. Pokud bude přijatý termín, který 

navrhuje Martin Kotas, to znamená do konce května, znamená to, že tato záležitost by musela 

být projednána pouze 28. února, abychom splnili všechny podmínky jednacího řádu.  
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 Pokud to zastupitelstvo znovu schválí, Kontrolní výbor to bude respektovat. Pro mne 

není problém svolat mimořádné zasedání Kontrolního výboru. Proto byl definován termín a 

Martin tady naznačuje, že s termínem něco je. Domluvme se na terminu a něco s tím uděláme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím radního Votočka s technickou. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je jedna hodina, mlátí se tu prázdná sláma, navrhuji ukončení diskuse.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím o procedurální hlasování. Prezenčně: pro 11, proti 2, zdržel se 1, distančně: 1 

pro, 1 se zdržel. Celkový výsledek: pro 12, proti 2, zdrželi se 2 a 3 nehlasovali. Pokračujeme 

v diskusi dále. Doufám, že všichni už budou rozumní.  

 Paní zastupitelka Holá. 

 

P.  H o l á : 

 Davide, vy se ztotožňujete s termínem Martina Kotasem na 30. 5., nebo ne? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předkladatel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Hned na to zareaguji. Vzhledem k tomu, že jsem termín určil já, Kontrolní výbor mě 

pouze pověřil předložit materiál, tak jsem toho názoru, že se s tím mohu jako zastupitel 

ztotožnit. 30. květen je šílený, ale budiž.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 David mi vkládá do úst, že jsem po něm chtěl, aby Kontrolní výbor rozhodl o zbavení 

funkce pana radního. To jsem nechtěl, chtěl jsem, aby to Kontrolní výbor přezkoumal a 

předložil zastupitelstvu.  

 Druhá věc je, že konec května mi připadá rozumnější. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Bureš. 

 

P. B u r e š : 

 Budu reagovat na to, co říká pan Kotas. Mrzí mě, že když se neposloucháme,  dochází 

k různým přeslechnutím a překroucením. Řekl jsem, že v době, kdy se mělo objednávat z 

OTMS u fyzické osoby, ať jdou nejdříve za tajemníkem a zeptají se, zda jako dohodář smí mít 

podepsanou objednávku od OTMS. To, že se to následně ujalo a vypisovalo se výběrové 

řízení, jsem se dozvěděl, až když jsem podepisoval ten jeden papír.  

 K tomu, že jsem tady prokazatelně lhal, pan Čižinský to naštěstí ocitoval: zakázku 

vypsal příslušný odbor, nevím, jak byla vypsána a co v ní bylo. Vím jen, že to vyhrál a vyhrál 

to s cenou. Jediné, co tam chybělo – připodepsal jsem papír, kde byly firmy, a napsáno: 

„konsultováno s“.  
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To jsem rád podepsal, tím jsem věděl, které firmy se oslovují. Konzultováno bylo rok 

předtím, když jsem říkal, jaká je to technologie a kolik průchodů, a oni s tím už půl roku 

dělali. Co tady David Bodeček řekl, což je stanovisko pana vedoucího, tak ten vysvětlil, co 

bylo dál a co ani nevím. 

 Martine Kotasi, poslal jsem ho tam, než se to poprvé objednalo u něj, jako u fyzické 

osoby, přiznávám, ale to nesouviselo s výběrovým řízením. 

 Co je mi vyčítáno a co je pravda, že jsem si neuvědomil, a neuvedl to v tom minulém, 

že jsem podepsal ten jediný papír, který mi dali do knihy. To, co je uvedeno ve stenozáznamu, 

není lež. Pouze v tom, když jsem tady odpovídal ústně, mi nedošla tato jedna. Dnes jsem to 

říkal asi desetkrát. Až když se tím Kontrolní výbor zabýval, nechal jsem si vytáhnout, co se 

tam vůbec dělo. Tím jsem si to zmapoval. 

 Spíše mě mrzí, že taková prospěšná věc pro městskou část za poloviční cenu, než to 

kupují jinde, se stává tím, že nikdo z vás není hrdý na to, že v Praze 1 má OTMS jako první v 

republice plnou pasportizaci prázdných provozoven. To nikoho nezajímá, je to smutné. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 Technická je od kolegyně Sitár Baborákové, ale my ji nevidíme, vidíme černou 

obrazovku. Je to zřejmě tím, že systém už je přehřátý a je před spadnutím. Musel by se celý 

restartovat a museli bychom čekat nějakou dobu. 

 Mám informaci, že kolegyně hlasovala o ukončení rozpravy, tudíž byla ten třináctý 

hlas, ale my ji nevidíme. Máme jen tři přihlášené a děkujeme za její snahu. Budeme s ní na 

černé hodince, protože ji nevidíme, ale krásně slyšíme. (Sitár Baboráková: Děkuji.) 

 Slovo má pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Bureš řekl všechno správně, řekl pravdu a nevím, proč se omlouváte. Je to hloupé 

omlouvat se za pravdu.  

 Přečtu, jak zněly otázky. 

 Sdělte mi, zda jde o tutéž osobu nebo jen o shodu jmen ohledně pana Pospíšila, jakou 

práci pro vás, pro Prahu 1, pan Pospíšil vykonává, na základě jakých kritérií byla firma Visual 

Systems oslovena. Přijde vám v pořádku, že výběrové řízení vyhraje firma zaměstnance 

zadavatele této veřejné zakázky, navíc asistent gesčního radního?  

 Nevím, co říct na to, že to pan Vaněk bere na sebe. Panu Burešovi nevěřím. 

Připouštím, pokud podepisujete zakázky pro své kolegy a kamarády každý den, tak možná to 

bylo i toto. Kdybyste to nedělal, tak si člověk takovou věc pamatuje. 

 K panu Ulmovi – když jsem u toho práva. Dohodář je podle zákoníku práce 

zaměstnanec. Dohoda je stejně závislý pracovní poměr jako pracovní smlouva.  

 Domnívám se, že nepotřebujeme další prošetřování Kontrolním výborem. Bylo by to 

rétoricky zajímavé, co David Bodeček vymyslí, možná nakonec obviní mne, že jsem ten 

špatný, že jsem opakovaně porušil Etický kodex. 

 Myslím si, že můžeme říct, že Richard Bureš lhal 9. 11. 2021, když tady své 

pochybení vysvětloval, když předložili dva identické právní posudky. Jan Votoček psal něco 

o spisu, pak se to omylem dostalo ven, omylem se to dostalo ke mně a vůbec z toho nic 

nebylo. V tisku, který jste neschválili, jsem ukázal e-mail, že tisk byl regulérně dán do 

materiálů radě. To, že ho rada neschválila na program, je věc jiná. Nejednalo se o nějaký 

rozpracovaný materiál, který unikl z počítače Jana Votočka, on ho omylem podepsal a paní 

Valíčková ho omylem poslala. Můžeme říct, že tady Richard Bureš opakovaně lže. 

 Proto předkládám pozměňovací návrh nahrazující usnesení, které předkládá David 

Bodeček. Už jsem to poslal paní Valíčkové.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla jsem poznamenat, že když je někdo dohodář, je tam pracovní a právní vztah. 

 Dále jsem chtěla říct, že Eva Holá nebyla Pavlova kandidátka, byla kandidátka Prahy 1 

sobě, resp. opozice. Šla jsem domů v noční hodině, protože jsem měla před sebou očkování a 

zapomněla jsem, že se má hlasovat o Evě Holé. Byla jsem překvapená, protože bývá dobrým 

zvykem, že koalice hlasuje pro opoziční kandidáty do Kontrolního výboru. Co by to bylo za 

výbor, kdyby tam nebyl Petr Kučera?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem jedinou věc k tomu, jak je tady radnímu Bureši vytýkáno, že lhal, že se teď 

omlouvá. Chtěl bych uvést, že Kontrolní výbor řešil prohřešek kolegy Vícha a než přijal 

usnesení, které tam zmiňuje, že se dá odvolat z jednotlivých funkcí, tak pana Vícha jsme měli 

na jednání dvakrát. Dvakrát jsme ho vyzvali, ať se omluví za to, co řekl. Pan Vích to dvakrát 

odmítl a řekl, že nikdy nelhal, že si informace ověřovat nemusí, že to dělat nebude, že bude 

věřit lidem, kteří mu to říkají. Zopakoval, že mu je to úplně jedno, že si bude říkat, co chce a 

že si myslí, co chce. To jsem chtěl říct, jaká byla situaci s kol. Víchou.  

 K usnesení Kontrolního výboru. Několikrát jsme ho vyzvali, i kol. Kučera vyjadřoval, 

že chuť Kontrolního výboru byla situaci neřešit. Pan Vích dělal všechno pro to, abychom to 

řešit museli.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan předkladatel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Víte, kdo za to všechno může? Amálka. Kdysi tady etický kodex rozjela a od toho 

momentu koalice i opozice začaly předkládat podněty. Chtěl bych všechny poprosit, jestli by 

v této záležitosti mohli být zdrženlivější. Troufám si tvrdit, že snad žádný Kontrolní výbor 

neřešil tolik podnětů na porušení etického kodexu. To by už tady mohla vzniknout etická 

komise, která se bude zabývat pouze touto záležitostí. 

 Chtěl bych vyzvat všechny kolegy, jestli bychom v této záležitosti mohli být 

umírněnější. 

 Dovolím si říct k Pavlovi Čižinskému. Nerozumím tomu, že jsem někoho obviňoval, i 

já se v tom už začínám ztrácet. Předklad materiálu usnesení je standardní předklad usnesení s 

odkazem na aktuálně platný etický kodex.  

 Na závěr řeknu jednu věc. Zkusme toho už teď nechat. Prosím třeba koalici, třeba i 

kolegové z opozice by byli pro, doplňte komise a výbory o lidi z opozice. Je to problém, který 

je tady zhruba dva roky. Napravme to a v předvolebním rušném období se nezabývejme 

těmito věcmi. Každému ujedou nervy, mně také dnes ujely hlavně u bodu č. 1, omlouvám se 

za to, ale řešme věci tak, abychom se tady nepopotahovali a hlavně aby Kontrolní výbor 

neřešil věc, která i mně v mé pozici není moc komfortní. Mělo by se do příštího volebního 

období napravit, aby Kontrolní výbor měl personální rozložení 4 : 2. Čtyři zástupce koalice, 

dva zástupci opozice. Mělo by to být obráceně, což znamená 4 opozice a 3 koalice, pokud by 

byl naplněný sedmičlenný Kontrolní výbor. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Krátké ohrazení proti tomu, co zde říkal pan Scholz. Když se zeptám Richarda Bureše, 

proč přijal zakázku svému asistentovi a on řekne, že o tom nic neví, tak je to jiný typ 

nepravdy než když dá někdo neověřenou informaci na facebook. To první je lež, to druhé je 

převzetí neověřené informace. Prosím, nesrovnávejte to. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Nesouhlasím. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Pozměňovací návrh k tisku 19 je změna usnesení. 

 Zastupitelstvo konstatuje, že radní Richard Bureš, předseda ODS Praha 1, při jednání 

ZMČ Praha 1 dne 9. 11. a dne 14. 12. opakovaně lhal ve svých vyjádřeních týkajících se jeho 

pochybení.  

 Neodpustím si konstatovat, že jsem se tady snažil vysvětlit, že to není pravda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Prezenčně: pro 2, proti 0, zdržel se 0, distančně: 

pan zastupitel Brož pro, pan zastupitel Kotas se zdržel, paní zastupitelka Sitár Baboráková 

nehlasovala. (pozn. Pro 3, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 15 – návrh nebyl přijat).  

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení se změnou termínu. Prezenčně: pro 3, 

proti 0, zdržel se 1, distančně: pan zastupitel Kotas pro, Brož pro, paní zastupitelka Sitár 

Baboráková nehlasovala. Celkový výsledek: pro 5, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 13. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Tím je program dnešního zastupitelstva vyčerpán, všem děkuji za výdrž. 

 

Přeji krásný zbytek noci. Mějte se všichni dobře. 

 Jestli chcete mít nějakou interpelaci, můžete dobrovolně po skončení zastupitelstva.  

 Přeji dobrou cestu domů a hlavně buďte všichni zdrávi.  

 

 

 

 

 


