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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, zahajuji jednání 33. ZMČ. Prosím o omluvy.  

 (Paní Talacková přijde později, pan Čižinský přichází.) 

 Upozorňuji na jednací řád, že je třeba, aby se všichni řádně omluvili prostřednictvím 

oddělení volených orgánů, k čemuž nedošlo. Bereme na vědomí, že je to z úst předsedkyně 

klubu Praha 1 sobě. 

 Konstatuji, že jsme v usnášeníschopném počtu, můžeme pokračovat v jednání.

 Konstatuji omluvu od pana zastupitele Kučery, Vícha, paní zastupitelky Nazarské, 

pana zastupitele Nazarského a nyní od paní zastupitelky Talackové. Neeviduji žádný pozdní 

příchod či omluvený dřívější odchod a ani částečnou neúčast. Máme jednu videokonferenční 

účast v souladu s jednacím řádem z epidemického důvodu ze strany pana zastupitele Scholze.  

 Před zahájením běžných procedurálních záležitosti jako je ověření zápisu z minulého 

zasedání a diskuse k návrhu programu mi dovolte, abych vás vzhledem k situaci, která je 

poměrně blízko nás na území státu Ukrajina, požádal, abychom minutou ticha vyjádřili nyní 

účast s ukrajinským lidem a zároveň uctili památku všem obětem agrese ruského státu vůči 

ukrajinskému lidu.  

 (Zastupitelé a přítomní povstávají.) 

 Děkuji. Další mou povinností procedurálního charakteru je složení slibu našeho 

nového kolegy zastupitele. Vzhledem k tomu, že pan emeritní zastupitel David Skála 

rezignoval na funkci zastupitele MČ Praha 1, vznikl tím mandát panu Ing. Bc. Benovi Ge, 

který bude dnes skládat slib. Prosím nového zastupitele, aby se přemístil ke stolečku pro 

hosty. Nyní dojde ke slavnostnímu složení slibu. (Zastupitelé a přítomní povstávají.) 

 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 1 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.  

 (P. Ge: Slibuji.) 

 Tím byl vás slavnostní slib vykonán. Přeji hodně štěstí a těším se na spolupráci.  

V závěrečném finiši ať se daří. (Potlesk) 

 Pokračujme v dalších záležitostech, a to k ověřování zápisu z minulého zasedání. 

Ověřovateli zápisu z 32 zasedání našeho zastupitelstva, které se konalo ve dnech 25.-26. ledna 

2022, byli pan Michal Caban a paní zastupitelka Eva Holá. Máte připomínky k tomuto 

zápisu? Neeviduji, tím prohlašuji zápis z 32. zasedání ZMČ za ověřený. 

 Dovoluji si navrhnout ověřovatele dnešního zápisu: paní zastupitelku Sitár 

Baborákovou (souhlasí), její náhradnicí paní místostarostku Evu Špačkovou (souhlasí), 

druhým ověřovatelem zápisu navrhuji pana zastupitele Davida Bodečka (souhlasí), jeho 

náhradníkem pana zastupitele Vladana Brože (souhlasí). Děkuji. 

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

Michal Caban, paní zastupitelka Nazarská je nepřítomna – nebude funkční a pan zastupitel 

Petr Scholz, který je distančně.  

 Návrhový výbor opět v obligátním složení: předseda pan radní Richard Bureš, pan 

zastupitel Vladan Brož a pan zastupitel Filip Kračman. 

 V souladu s jednacím řádem vám byla v úterý 8. 3. zaslána pozvánka na dnešní 

zasedání ZMČ společně s podkladovými materiály, které jste obdrželi buď v písemné podobě 

do vašich kanceláří a schránek v informačním centru, nebo v elektronické podobě vložením 

na extranet. 

 Ve čtvrtek 10. 3. vám byly do kanceláří a schránek v písemné podobě či ve formě 

vložení na extranet dodány avizované materiály v rámci návrhu programu, a to do bodu 

„Různé“ pod poř. č. 23 – dopad pandemie covid 19 na nájemce nebytových prostor na  

Praze 1, předkladatelem je pan zastupitel Tomáš Heres, pod poř. č. 24 k projektu Corrency, 

nástroj pro odporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt předkládá pan radní Karel 
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Grabein Procházka, pod poř. č. 24 – žádost o prominutí příslušenství k dluhu, Anona a. s., 

předkládá pan radní Jan Votoček, pod poř. č. 26 – žádost o individuální podporu a slevu na 

nájemném ze smlouvy citovaného čísla CES ve znění dodatku, týká se společnosti  

Copa s. r. o., předkládá opět pan radní Jan Votoček, pod poř. č. 27 – žádost o individuální 

podporu a slevu na nájemném ze smlouvy, citované číslo CES ve znění dodatků, týká se 

společnosti Immovision Praha, s. r. o. předkládá opět pan radní Jan Votoček, pod poř. č. 29 – 

záměr prodeje jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky 1403/3 v Revoluční 28, opět 

předkládá pan radní Jan Votoček.  

 Dále v pondělí vám byly do kanceláří a schránek v informačním centru v písemné 

podobě a v elektronické podobě vloženy na extranet avizované další materiály do bodu 

„Různé“, a to pod poř. č. 28 - vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudované 

hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1, tento tisk předkládám 

já. Dále pod poř. č. 30 – k humanitární pomoci Ukrajině, kde jsem společně s předsedy 

jednotlivých klubů předkladatelem tohoto tisku. 

 Dále vám bylo rozdáno doplnění k tisku 11. Jeho meritem je žádost o přerušení běhu 

lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky 963/4 V Kotcích 24. 

 Tím jsme vyčerpali všechny informace týkající se tisků určených k projednání 

dnešnímu zastupitelstvu. Nyní si dovolím otevřít rozpravu k návrhu programu.  

 Ještě jsem procedurální zapomněl dát slovo panu tajemníkovi, který nám představí 

našeho nového kolegu. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Milé dámy, vážení pánové, funkce vedoucího odboru kancelář starosty byla 

dlouhodobě neobsazena. Nyní rada na můj návrh odsouhlasila jmenováním vedoucím tohoto 

odboru Ing. Vladimíra Horovitze, kterého vám tímto představuji. Zároveň vás prosím, abyste 

si jeho jméno i tvář zapamatovali, protože pan inženýr funguje pod starostou jako hlavní 

koordinátor úřadu v pomoci ukrajinským uprchlíkům. Nastoupil v pravý čas a jeho práce se 

točí jen kolem této pomoci.  

 Zároveň bych chtěl poděkovat Vlaďce Valíčkové za to, že několik let odbor úspěšně 

vedla, dala ho do pořádku, takže odbor pracoval bezchybně. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Vítáme ještě jednou nového kancléře na palubě. Kromě pomoci bude mít spousty další 

práce, které se týkají běžné agendy. Vlaďka Valíčková se ujala funkce zástupkyně vedoucího 

odboru kanceláře starosty, takže její agenda zůstává v administraci vnitřních záležitostí 

nezměněna. Poděkování i z mé strany, že velmi statečně vedla kancelář, nebylo to občas 

jednoduché při její další práci a vedení oddělení volených orgánů, ale všechno se zvládne 

včetně pomoci, která nám přišla v pocovidové době, přestože covid dosud neskončil.  

 Děkuji panu tajemníkovi za představení. Prosím otevřít rozpravu k návrhu programu.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem pro zařazení všech bodů do dnešního jednání zastupitelstva, až na bod č. 28, a to 

z toho důvodu, že se nám rozmohl nešvar, že jsou body zařazovány na poslední chvíli do 

programu pod položkou „Různé“. Tento materiál na rozdíl od ostatních, což jsou materiály, 

které si dokážeme prostudovat v poměrně krátkém časovém sledu, má přes 90 stránek. 

Vyzývám proto předkladatele, aby tento materiál stáhl a nechal to na příště. Je to apel na vás 

jako předkladatele. 
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P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Dokázal bych pochopit, že je to v ne dostatečné době, ale vzhledem k 

tomu, že jsme si uložili, že tuto věc projednáme na dnešním zastupitelstvu a zároveň to bylo 

projednáváno v jednotlivých komisích a že si myslím, že je správné tisk minimálně otevřít, 

pokusit se ho projednat a usnést se na tom, co budeme dělat dál. Tisk je pojednán tak, aby se 

vzal na vědomí, abychom si řekli, že budeme dále pracovat na doporučené variantě, uložili si 

k projednání další postup. Vzhledem k tomu, že toto je meritum tisku, tak si nemyslím, že je 

důvod tisk nyní stahovat.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Přesto navrhuji bod 28 vyřadit, a to z toho důvodu, že to porušuje jednací řád. 

Doufám, že pan předseda Kontrolního výboru mi dá v tomto ohledu za pravdu. Materiál má 

přes 90 stránek a zastupitelé ho dostali včera. Není v silách dostatečně to prostudovat, 

případně si zjistit další informace. 

 Pokud jde o stanovený termín, tak si myslím, že předseda Kontrolního výboru by mohl 

říct, co se stane v případě, že termín není splněn a případě nepředložení materiálu se posune. 

Pokud se bude projednávat, žádám, aby se část týkající se rozhodnutí vyškrtla a pouze bylo 

zařazeno bere na vědomí. Znamená to, že bere na vědomí Hasičská stanice Sboru 

dobrovolných hasičů pro Prahu 1 a zbytek se nechalo na příští zastupitelstvo, protože v 

současné době není možné o něčem rozhodovat bez dostatečného prostudování.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí návrh na stažení 28. bodu. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Naváži na předřečnici, že to nebylo podle mého názoru návrh na stažení, to je úkon 

předkladatele, toto byl návrh na vyřazení. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Doufám, že se předkladatel rozhodne bod stáhnout. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Omlouvám se, že jsem se spletl. Zareaguji na to, co tady zaznělo. Myslím, že v září  

r. 2020 zastupitelstvo uložilo starostovi, že něco předloží do prosince 2020. Máme polovinu 

března 2022, takže je prodlení cca 15 měsíců. To jen k tomu, co si zastupitelstvo uložilo. 

 Chtěl jsem se omluvit. Opět zkouším tématizovat to, že není rizikové, pokud trestně 

stíhaní dokonce radní vykonávají svoji funkci a pokračují v tom, za co jsou trestně stíhaní. 

Snažím se to opět tématizovat bodem 22. Tisk se jmenuje „Hrozba dalších škod na majetku 

Prahy 1 v důsledku působení radních za ODS a TOP 09 obviněných před soudem Prahy 1 z 

majetkové trestné činnosti“. Ti, kteří jsou trestně stíhaní, mi bod přejmenovali, takže se do 

programu zapsal pod nic neříkajícím názvem „Hrozba dalších škod na majetku Prahy 1“.  

 K omluvě. Prosím paní Valíčkovou o promítnutí přílohy. Minule jsem hovořil o tom, 

že nyní jsou naši kolegové radní obžalovaní, ale pokud se podíváme do trestního řádu, do §12, 

odst. 8, zní: kvůli nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný. Kritériem 

není doručení obžaloby, ale nařízení hlavního líčení. Pokud bychom trvali na zákonné 

formulaci, omlouvám se a nadále budu hovořit pouze o obžalovaných.  
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P.  H e j m a : 

 Týkalo se to pouze omluvy, žádného procedurálního návrhu. 

 Ve svém příspěvku budu krátce reagovat na bod 28. Z důvodů, které tady slyším od 

pana Čižinského, musím reagovat na projednání tohoto bodu, protože opět tady padají 

zkreslené informace. Tisk je tady právě proto, že se velmi dlouhý čas zpracovávala studie a 

průzkumy geologického podloží apod., takže není pravda, že by se někde zanedbal celý úkol, 

protože do prosince 2020 k tomu měla přijmout rada nějaké opatření, což udělala – rada a 

nikoli zastupitelstvo. Tady jsme opět svědky šíření desinformací a nepodložených zpráv od 

našeho pana kolegy. Proto doporučuji tisk otevřít, projednat, vysvětlit, můžete se na všechno 

zeptat, bude tady zástupce, který studii zpracovával. Všechno se můžete dozvědět s tím, že 

znovu upozorňuji na to, že ve všech třech komisích, jak bylo doporučeno, bylo projednáno. 

Zástupci všech stran v komisích by měli mít informace. Kdo je nemá, tak se dnes dozví. Proto 

je správné tisk otevřít.  

 Omlouvám se, přestože vím, že nebyl dostatek času. Předložili jsme to jak to šlo 

nejrychleji. Studie nám byla předložena 15. února se všemi doplňky, následně to projednaly 

komise a hned to máte na zastupitelstvu. Neztráceli jsme žádný čas, dáváme to sem, jak to šlo 

nejrychleji. 

 Můj druhý příspěvek se týká zmiňovaného bodu a dalších dvou, které zpracoval pan 

kol. Čižinský. Je mi to velmi líto, protože každý konstruktivní tisk ze strany opozice jsme 

připraveni projednávat. Vzhledem k tomu, že tisk pod číslem 22 již jednou nám byl 

předkládán s patřičným zdůvodněním, byl vyřazen z programu, si myslím, že pan kol. 

Čižinský jako právník by měl dodržovat určitou etiku, která je nařízena advokátům v tomto 

směru a neměl by proces, který tady probíhá, zneužívat k nějaké politické exhibici.  

 Z toho důvodu navrhuji k na základě koaliční dohody vyřazení tohoto bodu.  

 Můj návrh se týká i vyřazení bodu 21. Tento tisk pokládám za absolutní bagatelizaci 

celého balíčku opatření v rámci boje proti pandemii ze strany této rady, kdy se snažíme 

podnikatelům pomáhat a nemůžeme dopustit, aby tady byly formou tohoto tisku šířeny nějaké 

desinformace. 

 Pokud jde o toleranci k výherním automatům, máme pocit, že je to téma, které tady 

bylo tolikrát prodiskutováno, že není aktuální a že není důvod tady opět šířit nějaké zprávy, 

které by měly burcovat k něčemu, co vůbec není aktuální. Věc je vyřešena, už jsme v tomto 

směru vyjádřili svoji vůli netolerovat hrací přístroje. Není důvod, abychom tady znovu bod 

otevírali.  

 Z tohoto důvodu ve vší úctě ke každému, kdo si dá práci se zpracováním jakéhokoli 

tisku, na základě dohody koalice navrhuji vyřazení bodů 20, 21 a 22. 

 Prosím paní kolegyni Talackovou, která doplnila naše řady, takže tím padá oznámení o 

její neúčasti.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Omlouvám se za zpoždění. 

 Budu se opakovat, říkám to skoro pokaždé. Opozice nemá nikoho v komisi pro 

územní rozvoj. Klub Praha 1 sobě nemá nikoho v investiční komisi a v bezpečnostní komisi. 

Územně rozvojová stránka je důležitá. Trvám na tom, že tento důležitý bod nebyl dostatečně 

projednán s opozicí. Navrhuji též vyřazení. 

 

P.  H e j m a : 

 Ztotožňujete se s návrhem paní zastupitelky Počarovské. Vaši připomínku bereme na 

vědomí. Prosím pana radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Upozorňuji, aby se nezapomnělo na to, že některé body mají být zařazeny na pevný 

čas, jeden ve 14 a jeden v 15 hodin. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji za připomenutí. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve začnu s informacemi z Kontrolního výboru. Výjimečně vám byly rozdány dvě 

zprávy o činnosti Kontrolního výboru, a to z toho důvodu, že poslední jednání Kontrolního 

výboru bylo předsunuto v souvislosti s jarními prázdninami.  

 Byl vám pro informaci rozdán dokument od Policie ČR. Jedná se o usnesení, na jehož 

základě došlo k odložení věci týkající se odloženého podaného trestního oznámení v 

záležitosti Mateřské školy v Revoluční. Tuto záležitost řešil v minulosti Kontrolní výbor na 

popud zastupitelstva. Z toho důvodu je vám materiál předložen. 

 To nejdůležitější. Kontrolní výbor mě pověřil usnesením, abych vám znovu sdělil, že 

ani po urgencích z 11. září loňského roku, ze 16. prosince loňského roku, z 25. ledna letošního 

roku, z 28. ledna letošního roku nedošlo k nápravě související s odevzdáním čestných 

prohlášení k etickému kodexu členů zastupitelů, a to od těchto zastupitelů: pan zastupitel 

Čižinský, pan zastupitel Kotas, paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Nazarský, pan už 

emeritní zastupitel Skála a také emeritní zastupitel Špaček.  

 Prosím všechny tyto zastupitele, aby Kontrolní výbor nemusel příště předkládat 

samostatný tisk, aby došlo k nápravě. Kontrolní výbor si dovoluje požádat tyto zastupitele, 

aby se tato záležitost napravila do konce března. Pokud si někdo neví rady, obraťte se na mne 

nebo na tajemnici Kontrolního výboru. Je to jednoduchá záležitost a tuto záležitost napravme.  

 S tím souvisí ještě jedna věc. Paní zastupitelka Počarovská upozornila, že se Kontrolní 

výbor zabýval stejnou záležitostí, ale pro r. 2019. Tam jsme jen upozornili, že některá čestná 

prohlášení nebyla odevzdána, ale nevyzvali jsme zastupitele, kteří nekonali, k nápravě. 

Prosím, aby zastupitelé Čižinský, Kotas, Kračman. Scholz, Skála, Špaček a Ulm – u Davida 

Skály a Martina Špačka se jedná o emeritní zastupitele – tuto věc napravili. Tisk k tomu 

připravovat nebudeme, zastupitelstvo o tom ví, tak ať koná.  

 To je k záležitosti Kontrolního výboru. 

 Nyní k bodu č. 28, kdy Amálka vyzvala, abych se vyjádřil. Když se podíváte do 

jednacího řádu, tyto materiály v takovéto podobě by měly být správně předkládány velmi 

výjimečně, a to v případech, kdy nesnesou odkladu. Předkladatel by si měl sám vyhodnotit, 

zda tento materiál musí být předložen dnes na zasedání zastupitelstva a nepočká to do 

dubnového zasedání. Mám v tomto výhodu, protože se účastním jednání rady. O materiálu 

jsem byl obeznámen, nevím, jak ostatní zastupitelé, kteří mají přístup k extranetu a měli 

přístup k tomuto materiálu, když byl projednáván na radě – k tomu se nemohu vyjádřit.  

 To nejdůležitější. Vypadá to tak, že pan starosta v rámci koalice prosadí vyřazení 

několika bodů. Musím se k tomu ozvat. Jednak je to k bodu č. 20 – zrušení nulové tolerance k 

výherním automatům. Když by tento bod byl vyřazen, materiál byl již odevzdán. Název je 

stejná blbost jako kdybych napsal, že hrozí, že Pavel Čižinský bude opět starostou. Pokud se 

tak má stát, tak ať se tak stane, ale predikovat s pomocí výmyslů si myslím, že není správné. 

 Dostávám se k navrženému usnesení číslo 3, kde se konstatuje, že zřejmě budoucí lídr 

kandidátky České pirátské strany David Bodeček razantně oponoval přijetí vyhlášky a že jsem 

interpeloval paní Hanu Marvanovou, radní na Magistrátu, v souvislosti s tím, že by hrozilo, že 

kdybych se dostal po volbách do zastupitelstva, tak bych prosazoval zrušení nulové tolerance. 

To je druhá naprostá blbost. Chápu, že je to Pavlova taktika v souvislosti s volbami. 
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 K bodu č. 22 – hrozba dalších škod na majetku. Tento materiál byl předložen minule. 

Ohradil jsem se v souvislosti s Kontrolním výborem. Měl jsem zato, že se Pavel Čižinský 

omlouvá za to, že napadl Kontrolní výbor a že se od toho distancuje. Považoval jsem, že je to 

v pořádku, a najednou se nám to tady objevuje znovu. V usnesení je, že se někteří dopouštějí 

opakovaně a veřejně nepravdivých či zavádějících výroků, přičemž Kontrolní výbor pod 

vedením Davida Bodečka – Piráti – dlouhodobě nekoná.  

 Chtěl bych vědět, v čem Kontrolní výbor nekoná. Všechny podněty, které Kontrolní 

výbor dostal, jsou k dnešnímu dni vypořádány.  

 Beru to jako atak jednak přímo na mne – s tím se nějak vypořádám, ale je to hlavně 

útok na Kontrolní výbor. V tomto případě bráním Kontrolní výbor.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, procedurální návrh z toho nevyplývá. Slovo dávám paní 

zastupitelce Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nejprve se vyjádřím k tomu, co tady zaznělo. Nikdo z našich zástupců z šestičlenného 

klubu Prahy 1 sobě není nominovaný v komisi územního rozvoje, v komisi investiční a v 

komisi bezpečnostní. K těmto materiálům nemáme přístup, přestože jsem žádala, aby všichni 

zastupitelé mohli mít přístup k materiálům z jednotlivých komisí, protože jsou poradním 

orgánem pouze rady, ale rada je zase jmenována zastupitelstvem. Tímto vyzývám znovu 

představitele rady, aby akceptovali naše návrhy na jmenování pozic.  

 V této souvislosti chci zdůraznit to, že rada odvolala kolegu Ge z komise bezpečnosti. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastupitele, znovu apeluji na to, aby své rozhodnutí vzala 

rada zpátky. Připadá mi to bezprecedentní, že takového člověka vyhodila a znovu ani nezařadí 

poté, co se stal zastupitelem.  

 Tolik ke komisím. Přihlásím se ještě s návrhem na vyřazení. 

 

P.  H e j m a : 

 Nechcete ho sdělit hned, paní kolegyně? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nechám si to na další. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V reakci na Petra Hejmu, který opět navrhl vyřadit všechny mé tisky, které jsou 

současným vládcům Prahy 1 nepříjemné. Chápu, že nechcete, aby se tady řešilo, že tři 

členové rady a další členové zastupitelstva za ODS a TOP 09 jsou trestně stíháni za 

majetkovou trestnou činnost proti Praze 1 – tomu rozumím. Mluvit o tom, že je to z mé strany 

politická exhibice, je vtipné. Musím připomenout STAN, ODS a TOP 09 jak politicky 

exhibovaly,  když Andrej Babiš byl pouze obviněn. Slyšeli jsme, jaký je to problém atd. 

Zdůrazňuji, že zde jde navíc ještě o to, že rozprodávání pod cenou, za které jste trestně 

stíháni, je podstatná část agendy, na které pracujete. Vysvětlete mi, proč u Andreje Babiše to 

byl takový problém, a proč u vás je to naprosto v pořádku. Tady starosta Hejma za STAN 

říká, že ten, kdo pokračuje ve své činnosti, tak je to nějaká politická exhibice.  
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 Pokud jde o můj další tisk číslo 21, kritizuje celou agendu slev z nájemného a 

poukazuje na konkrétní případy, kdy jste řekli, že je to občanská vybavenost, a přitom se 

jednalo o suvenýrové obchůdky na Královské cestě, o luxusní obchody s oblečením atd. 

 Rozumím, že to nechcete řešit, protože to by měl řešit státní zástupce a policie, ale 

nelze zdůvodnit, co je na tisku špatné. Mělo by se to řešit a řešit se to bude, protože 

navrhované slevy i v tomto jednání jsou. 

 Co se týká toho, že hazard pro vás teď není aktuální, tomu rozumím. Teď nemáme tu 

sílu, abyste znovu hazard zavedli, ale obávám se, že se na to chystáte po volbách. Před 

volbami neřeknete občanům, že jakmile dostanete více hlasů, tak zavedete výherní automaty – 

tomu rozumím. Myslím si, že občané si zaslouží, abyste jim to jasně řekli. Zavážete se – a je 

to i otázka na Davida Bodečka, že po volbách, ve kterých případně uspějete, nebudete z 

pozice Prahy 1 v žádné formě tlačit na zastupitelstvo na Magistrátu, aby revidovalo vyhlášku, 

která v polovině r. 2020 výherní automaty v Praze plošně zakázala, nebo se k tomu 

nezavážete. Toto bych rád od vás slyšel a myslím, že občané též.  

 Pokud se jedná o kritiku Kontrolního výboru, naprosto skandálně zametl pod koberec 

kauzu privatizačního podvodu s bytem pro pana Arenbergera, kauzu mateřské školky v 

Revoluční, kde se ve školce vzal kus zahrady a pak se jí zase vracel s tím, že se nedá 

jednoznačně říci, že někdo způsobil škodu. Škoda byla minimálně statisícová.  

 Pokud se jedná o tento tisk, slyšeli jsme Richarda Bureše, jak tady veřejně lhal. Říkal, 

že neměl s výběrovým řízením, kterým se přihrála zakázka asistentovi za milion korun, nic 

společného. Když jsem mu ukázal, že to podepsal, tak jsme tady slyšeli, že to byl omylem, 

někdo mu to dal do knihy a on to podepsal. Omylem se může stát, že přihraje svému 

asistentovi zakázku za milion korun. Předseda Kontrolního výboru to slyšel, nic neudělal. 

Vladan Brož dal formální návrh, aby se tím Kontrolní výbor zabýval. Kontrolní výbor napsal 

nějaký podivný návrh, který nebyl schválen. Zametlo se to pod koberec.  

 Nemohu souhlasit s tím, že zastupitelstvo a Kontrolní výbor házejí mezi sebou 

odpovědnost. Pořád jste to vy, koalice a David Bodeček, kteří máte většinu a kteří kauzy 

vašich lidí neřešíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozumím, že se snažíte obhájit to, co jde velmi těžko obhájit. Jen krátkou reakci. 

 Svedu pozornost na argumentaci předsedy Kontrolního výboru a zastupitele Davida 

Bodečka, který to panu zastupiteli Čižinskému řekl velmi dobře. Myslím si, že by se asi pan 

zastupitel Čižinský necítil dobře, když bychom sem dávali tisk, že až vy tady budete znovu 

sedět po volbách na zastupitelstvu, tak budete prosazovat zrušení dětských hřišť a na každém 

hřišti budete chtít umístit pivní zahrádku. Moc příjemné by vám to asi nebylo.  

 Myslím si, že v podobném gardu jsou vaše tisky, konkrétně tisk, který se týká hracích 

přístrojů. Proto si myslím, že je absolutně nefér nejen od zastupitele, ale i od advokáta, o 

kterém si myslím, že je vázán právě tím, že má hájit pravdu. Myslím si, že lež není dobrý 

nástroj k politické exhibici.  

 Zároveň bych si dovolil ještě procedurálně upozornit, že bod 24 máme na 15. hodinu. 

Zároveň dávám procedurální návrh, aby bod 28 byl stanoven také na pevný čas, a to na  

14. hodinu. 

 Prosím pana zastupitel Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Podpořil bych vyřazení bodu 20, jako mí předřečníci. Rád bych se vyjádřil k 

očerňování Kontrolního výboru. Pan zastupitel Čižinský dodnes nerozdýchal, že jako 

neschopný starosta, absolutně zbytečný manažér, byl odvolán z vedení této městské části, že 

ti, co ho zvolili, rok poté ho odvolali, kope kolem sebe, právně tomu nerozumí, vybíjí si, 
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chodí na Kontrolní výbor. Nikdo kromě jeho vlastního statusu není pro něj dostatečně dobrý. 

Myslím, že to hraničí s nějakou zvýšenou hospilitou pana Mgr. Čižinského, ale nechám to na 

ocenění druhých.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Navrhuji vyřadit bod č. 14 – prodej části společných prostor v domě č. p. 131, 

Pařížská 28. Včera jsem požádala odbor majetkové správy o celý znalecký posudek na cenu 

obvyklou, který je k tomuto tisku vypracován. Je starší než půl roku. Z toho důvodu žádám o 

vyřazení, aby se tisk mohl znovu připravit a vypracovat nový znalecký posudek.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí procedurální návrh na vyřazení bodu č. 14. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám prosbu všechny předsedy klubů, tedy na předkladatele bodu č. 30. Vzhledem k 

tomu, že by se nemělo jednat o konfliktní bod, ve kterém vyjadřujeme sounáležitost s 

Ukrajinou a doufám, že to bude bod, na kterém si nikdo nebude chtít urvat politické body, 

budu rád, když tento bod předřadíte před bod č. 1, abychom se v politické nesrovnalosti 

potom zase neusmiřovali a abychom toto vyřídili v nějakém smíru. Potom se případně 

můžeme do sebe pustit. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že není doba na to, abychom se do sebe pouštěli, ale návrhu rozumím.  

 Budeme hlasovat o předřazení bodu 30 před bod 1 jako nový bod 1.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím opět reagovat na předřečníky. Nejprve k tisku hasičárny. Ještě připomenu, že v 

jednacím řádu je k této záležitosti uvedeno, že materiál nesmí být obsáhlý a nesmí vyžadovat 

hlubší přípravu. Předkladatel by měl tuto záležitost vysvětlit a nějak odprezentovat.  

 K tomu, co zaznělo od pana zastupitele Čižinského. Nejprve k hazardu. Doufám, že to 

budu říkat srozumitelně. Zopakuji to, co jsem řekl – vy jste u toho byl, pane zastupiteli 

Čižinský – v lednu paní radní Marvanové. Nebudu prosazovat zrušení zákazu technických 

her. Předpokládám, že jste to slyšel. V lednu jste u toho na Magistrátu byl. Požádal jsem paní 

Marvanovou, aby mi v rámci odpovědi na interpelace doložila, vy to píšete i v návrhu 

usnesení, příklad toho, kdy jsem podporoval hazard. Pane zastupitele Čižinský, sděluji vám, 

že paní Marvanová mi dosud neodpověděla, a je to již 1,5 měsíce.  

 Mrzí mě, že jste do materiálu nedal stenozáznam, kde je přesně uvedeno to, co jsem 

řekl na zastupitelstvu a jen jste si vybral to, co jste chtěl 

 Další věc je technická. Když uvádíte mé jméno do návrhu usnesení, tak by bylo dobré, 

kdyby to bylo rozvedeno v důvodové zprávě. Tam není ani zmínka o mém jménu.  

 Dále jste kritizoval Kontrolní výbor v souvislosti s podnětem, který se týká pana 

radního Bureše. Myslím, že Kontrolní výbor odvedl velmi precizní práci. To, že zastupitelstvo 

nedalo pokyn Kontrolnímu výboru dále konat a já jsem hlasoval pro, aby to šlo na Kontrolní 

výbor, tak jak je možné, že odsuzujete mne, Davida Bodečka? Rozhodlo to zastupitelstvo, to 

znamená i vy, i vy jste podepsaný pod rozhodnutím zastupitelstva.  
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 Co se týká záležitosti pana prof. Arenbergera, tak jistě víte i rozhodnutí etické komise 

z Karlovy univerzity. S předsedkyní jsem tuto záležitost komunikoval. Také tuto záležitost 

ukončila stejně jako Kontrolní výbor našeho zastupitelstva.  

 Ještě k poslednímu bodu, který se týká obžaloby. Neříká se mi to lehce, mohl bych to 

tady využívat tři roky. Pavle Čižinský, trestní oznámení v r. 2017 jsem tehdy podal já. Připadá 

mi naprosto šílené, že teď se dozvídám, že já v něčem nekonám. Opakoval jsem to tady už 

několikrát. Podal jsem to v době, když jsem nebyl zastupitelem. Nelituji toho, protože jsem 

přesvědčen o pravdě. Kdyby se tehdy někteří chytli za nos, tak tato záležitost nemusela 

skončit tam, kde teď skončila. Osočovat mne, že v něčem nekonám, stejně tak Kontrolní 

výbor, mi připadá malicherné.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Pane předsedající, prosím vás o to, abyste zajistil dodržování jednacího řádu. Je to 

diskuse o programu a tyto výlevy nemají být vedeny. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Vaši poznámku beru na vědomí.  

 Pan kolega Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji Davidovi Bodečkovi za závazek, že už se nebude snažit o znovuzavedení 

výherních automatů, že bere zákaz těchto automatů, který se podařil na Magistrátu v září 2020 

a že Praha 1 je nebude znovu otevírat. Přijde mi to důležité a děkuji za to. Cítím rozdíl proti 

tomu, co tady řekl David Bodeček, a co tady zřejmě záměrně neříkají ostatní z ODS, TOP 09 

atd., kteří nikdy nebyli pro schválení s výjimkou Petra Burgra, který jednou trochu hlasoval, 

že to nebylo úplně špatně, že to Magistrát schválil, ale všichni ostatní si nechávají prostor pro 

to, aby mohli začít hovořit o tom, že se zákaz má zrušit.  

 K paralele, že bych já něco zaváděl. Pokud byste dali tisk k tomu, že já chci zrušit 

dětská hřiště, tak k tomu není žádný důvod. Nic takového neplánuji. Máme zde příklad, jak 

jednala naše současná koalice. V prosinci a v lednu Petr Hejma říkal, jak budou proti 

výherním automatům, ale jakmile se dostal k moci, jako první napsal na Magistrát dopis, ve 

kterém se distancoval od toho, co před týdnem schválil. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, musím vás upozornit na porušování jednacího řádu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je zajímavé, že až když vás začnu kritizovat, tak najednou se probudíte. Je to příklad 

naprostých lží. 

 

P.  H e j m a : 

 Vypršel časový limit. Prosím pana radního Bureše, aby se ujal slova. 

 

P.  B u r e š : 

 Stejně jako kol. Ulm děkuji za vyřazení bodu a říkám, že se jako ODS k tomu 

připojujeme. Nemá cenu zacházet do detailů, protože se tady stále opakují nepravdy a vede se 

tady volební kampaň. Jsem třeba rád, že paní Marvanová se na půdě zastupitelstva omluvila a 
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řekla, že byla úmyslně někým obelhána věcmi, které nejsou pravda. I mne přizvala do 

pracovního týmu, abych udělal skutečnou regulaci a ne populistické řeči.  

 Jedno malé upozornění pro nás. Kdyby náhodou Vlaďka nebyla schopna poskytnout 

nějakou informaci, není to tím, že by nechtěla, ale celá Praha je pod obrovským softwarovým 

útokem, některé úřady už jsou mimo provoz, některé nemocnice mají velké problémy. Zatím 

to udržujeme, ale nikdo neví, co se během dneška může stát. Kdyby Vlaďka nebyla schopna 

se někam připojit, není to její neschopností. Budeme dělat vše pro to, abychom dnešek přežili, 

ale jsou již úřady, které jsou odpojeny úplně od vnějšího světa.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se, už jsem se nechtěla přihlásit. Pane Bureši, jste obžalovaný a obviněný u 

soudu z trestné činnosti, a nadále vykonáváte úřad radního. Jestli pan Ulm říká, že pan 

Čižinský nebyl dobrý manažer, je to možná částečně pravda, ale je to člověk čestný a schopný 

a ne obviněný jako vy. Prosím, držme se v mezích.  

 

P.  H e j m a : 

 Toto je zcela za hranicí jednacího řádu. Prosím pana zastupitele Čižinského, pokud to 

nebude k návrhu programu, tak se omlouvám, ale už nebudu udělovat slovo. Máte již třetí 

nebo čtvrté vystoupení a podle jednacího řádu máme vystoupit jen dvakrát. Jestli je to k 

návrhu programu, tak prosím. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 To, co říkal Richard Bureš, je o skutečné regulaci a ne o populistickém gestu. Jestliže 

hazard je pro vás velmi aktuální . . . 

 

P.  H e j m a : 

 Je to opět mimo jednací řád. Velmi se omlouvám. Slovo má ještě pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rád bych upozornil paní Mgr. Počarovskou, že pan Mgr. Ulm není obžalován. Co to 

tady pletete? Prosím, soustřeďte se na program. Kdyby některý z vašich návrhů měl reálnou 

podstatu, bylo by dobré, kdybyste si zajistili účast opozice a ne aby to Piráti bojkotovali. Pak 

by mohlo dojít k tomu, pokud by byly některé argumenty reálné, někdo z koalice by se utrhl a 

váš návrh by prošel. To je asi tak, jako když Čižinskému tady zbyli tři lidé, a on přesto v půl 

druhé v noci předkládal návrh, který neměl sebemenší šanci projít.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouvám se panu Ulmovi, jestli to tak vyznělo. Reagovala jsem jen na to, že jste 

říkal, že pan Čižinský nebyl dobrý manažer. Řekla jsem, že lze o tom diskutovat, ale že jsou 

jiné kvality.  

 Druhá poznámka – reaguji jen na to, co říkal předřečník. Žádný materiál 

nepředkládám. Další věc je, že není v mé moci odpovídat za to, že tady jeden z klubů není.  
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P.  H e j m a : 

 Ještě vidím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Jde o mé první vystoupení na zastupitelstvu. Jednou z prvních věcí, které jsem udělal 

bylo, že jsem si přečet etický kodex člena zastupitelstva. Hned na začátku čl. 1 se hovoří, že 

zastupitel dbá na to, aby vykonával svou funkci aktivně a bezúhonně v souladu s ústavním 

pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým 

svědomím. Jestliže se tady bavíme o nějaké bezúhonnosti a probíhá tady něco ze strany 

policie, přijde mi to přinejmenším zvláštní.  

 

P.  H e j m a : 

 Ocitoval jste správný odstavec. Podle toho by se měl kolega Čižinský a další řídit.  

 Prosím, veďme diskusi k závěru. Slovo má ještě pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Reaguji na pana radního Votočka, že Piráti bojkotují. Jsem Pirát a budu Pirát. 

 

P.  H e j m a : 

 Toto byla závěrečná tečka. Končím rozpravu a pojďme nyní hlasovat o jednotlivých 

procedurálních návrzích.  

 Pan zastupitel Brož apeloval na stažení bodu č. 28. Z důvodů, které jsem říkal, 

nevyhovím stažení bodu a budu žádat o možnost ho projednat.  

 U paní kol. Počarovské to bylo totéž, nebo to byl návrh na vyřazení? 

 

P.  P o č a r o v s k á : 
 V případě, že nestáhnete návrh, je to návrh na vyřazení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu paní zastupitelky Počarovské a zároveň paní zastupitelky 

Talackové, zda souhlasíme s návrhem vyřadit bod 28 z jednání dnešního zastupitelstva.  

 Ještě technická pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, nezdůvodnil jste potřebu to dnes tady projednat, neřekl jste, co by se 

stalo, kdyby to nebylo projednané. 

 

P.  H e j m a : 

 Znamenalo by to prodlení o další měsíc. Vysvětlím to u tohoto bodu, dejte mi šanci to 

vysvětlit.  

 Prosím hlasovat, zda souhlasíme s vyřazením bodu 28. Prezenčně: pro 6, proti 9, 

zdrželi se 4. Distančně 1 proti. Celkový výsledek hlasování: pro 6, proti 10, zdrželi se 4, 

hlasovali všichni. Tento návrh nebyl přijat. 

 Dále máme procedurální návrh z mé strany na vyřazení bodu 20, číslo tisku 

BJ2022/0443. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 12, proti 7, zdržel se 0. Distančně: 1 pro. 

Celkový výsledek: pro 13, proti 7, nikdo se nezdržel, všichni hlasovali. Tento návrh byl přijat. 

 Můžeme hlasovat o mém druhém návrhu na vyřazení bodu 21, číslo tisku 

BJ2022/0444. Prosím hlasovat. Výsledek prezenčního hlasování: pro 12, nikdo se nezdržel. 

Distančně 1 pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 7, nikdo se nezdržel, hlasovali všichni. Tento 

návrh byl přijat. 
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 Prosím hlasovat o mém posledním návrhu na vyřazení bodu 22, tisk 445. Prezenčně: 

pro 12, proti 6, zdržel se 1. Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 6, zdržel se 1, 

hlasovali všichni. Tento návrh byl přijat. 

 Prosím hlasovat o návrh na zařazení bodu 28 na 14 hodin. Prezenčně: pro 13, proti 0, 

zdrželo se 6. Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: pro 14, proti 0, zdrželo se 6. Tento návrh 

byl přijat.  

 Můžeme přejít k dalším návrhům. Jde o návrh paní zastupitelky Počarovské vyřadit 

bod č. 14. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 6, proti 5, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Distančně: 

1 proti. Celkový výsledek: pro 6, proti 6, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat. 

 Poslední návrh byl pana zastupitele Brože – předřadit bod 30 ohledně humanitární 

pomoci jako bod 1. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 19, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 

1. Celkem: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Tento návrh byl všemi hlasy přijat.  

 Prosím nyní hlasovat o  návrhu programu jako celku. Prezenčně: pro 14, proti 2, 

zdrželi se 3. Distančně: pro 1. Celkem pro 15, proti 2, zdrželi se 3. Program byl schválen, 

můžeme podle něho začít jednat. Děkuji vám za diskusi a za schválení programu. 

 Kolegyně a kolegové, jak jsme si schválili, předřadili jsme bod s poř. číslem  

30, číslo tisku BJ2022/0469 

humanitární pomoc Ukrajině 

  Jak je uvedeno v důvodové zprávě, předkládáme celý balíček pomoci. Velmi si vážím, 

že je to tisk konsensuální, který je předkládán s předsedy všech koaličních i opozičních klubů. 

Myslím si, že je to přesně ta chvíle, kdy je třeba ukázat, že jdou stranou veškeré politické 

motivace působení toho či onoho, ale že nám jde o to, abychom skutečně pomohli, abychom 

odsoudili akt, který je bezprecedentní a abychom společně udělali v rámci našich možností 

vše, co půjde.  

 Rada městské části na svém zasedání, které se konalo 1. března, již přijala operativní 

opatření v rámci pomoci tím, že odsoudila tento akt, což si myslím, že je to nejmenší, co 

člověk může vyjádřit, protože je to bezprecedentní akt, který není možné jakýmkoli způsobem 

tolerovat. 

 Rada dále v rámci poskytnutí pomoci ukrajinským uprchlíkům okamžitě rozhodla o 

zajištění ubytovacích kapacit. Tyto ubytovací kapacity se zajistily ze dvou zdrojů. Zaprvé v 

rámci možnosti z hlediska sociálních služeb, a to přímo v objektech domu s pečovatelskou 

službou. V tomto směru bylo vyčleněno myslím 9 jednotek, z nichž se již některé obsadily. 

 Zároveň se začala připravovat ubytovací kapacita v rámci odboru technické a 

majetkové správy, což bylo také spojení všech, kteří se chopili práce a ve spolupráci s 

hospodářskou správou i s krizovým řízením začali okamžitě vytypovávat jednotky, které by 

bylo možné využít. Byly to vesměs byty před rekonstrukcí, které nevyžadovaly větší zásahy. 

Bylo potřeba je zajistit zařízením a dalšími potřebnými věcmi. To se velmi podařilo.  

V současné době máme ubytovaných v těchto jednotkách téměř 60 osob a včera do v noci do 

2 hodin se ubytovávalo dalších 12 osob ve stávající tělocvičně pro seniory v Žitné ulici č. 13.  

 Tady došlo i ze strany hl. města k apelu ze čtvrtka na pátek okamžitě připravit dalších 

sto lůžek v rámci ubytovací kapacity. V tomto směru se všichni zapojili a jsme schopni toto 

naplnit. Žitná je příkladem, od dnešní noci tam máme 12 osob, z toho je polovina dětí a 

polovina maminek či babiček. 

 V rámci pomoci jsme též rozhodli o využití kapacity pro výuku ukrajinských dětí v 

našich školách zřizovaných městskou částí Praha 1, samozřejmě v rámci možností a 

parametrů, které musíme dodržovat. Předpokládám, že o tom bude více referováno ze strany 

paní místostarostky.  
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V současné době máme přihlášky dětí z Ukrajiny do našich škol, snažíme se zajistit 

kapacitu školek, zaměřili jsme se i na vytváření dětských skupin ve spolupráci i se Skautským 

institutem a s dalšími. V tomto směru jsme na to připraveni. Dokonce jsme se zamýšleli i nad 

tím, abychom měli možnost zajišťovat výuku českého jazyka ukrajinských dětí.  

 Dále bylo třeba rozhodnout o potřebné součinnosti v rámci pořádání charitativních 

akci. Zaznamenali jste, že byl velký charitativní koncert na Václavském nám., na Kampě, 

Skautský institut pořádal další koncert atd. Všichni se snaží pomáhat tímto způsobem a 

centrum Prahy je na to nejvhodnější místo. V tomto směru jsme operativně každý dle své 

gesce dokázali pomoci tak, aby tyto akce bylo možné v neskutečně krátkém čase 

zorganizovat.  

 Jednalo se také i o zapojení naší Nemocnice Na Františku, která je okamžitě 

připravena poskytovat zdravotní péči pro osoby ze zdravotního pojištění. V prvních dnech 

fungování krajského asistenčního centra pomoci Ukrajincům na Mariánském nám. bylo 

potřeba někdy i ošetřit, odvézt do nemocnice na vyšetření. Naše nemocnice byla velmi blízko 

a lékaři na to zareagovali velmi dobře s tím, že nemocnice je i nadále připravena ve všech 

různých oblastech od prevence, rehabilitace, až po řešení těžších případů. Nemocnice je 

připravena i na těžší traumata v případě, že by byla oslovena.  

 Nemocnice zároveň shromáždila zdravotnický materiál, který můžeme jako Praha 1 

prostřednictvím naší nemocnice poskytnout Ukrajině, a to prostřednictvím humanitárních 

organizací či přímo na vyžádání.  

 V tomto směru jsme pokročili ještě dále. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je 

připraven v tomto směru poskytnout součinnost při poskytování pomoci jednotlivým osobám. 

Víte, že probíhá pomoc primárně v krajském asistenčním centru, kde prochází pět stanovišť. 

Nejdříve si musí vybavit příslušné vízum, zaregistrovat se u Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

aby pak mohli navštěvovat lékařskou pomoc, a další potřebné registrace, včetně registrace na 

úřadu práce, aby mohlo dojít v tomto směru i k poskytnutí pomoci v hmotné nouzi. Je to také 

otázka pomoci sociální.  

 Dále jsme rozhodli o založení sbírkového účtu u České spořitelny, kde jsme připravili 

tento účet jako transparentní. Vedle členů rady, kteří přispěli na tento účet, vyzývám, aby se 

zapojili zastupitelé. Požádali jsme o pomoc i zaměstnance Úřadu. Zároveň se na nás přímo 

obrací i ukrajinská komunita, která by na náš sbírkový účet chtěla shromáždit prostředky, 

které by šly přímo na konkrétní tituly pomoci, případně další organizace, které mě oslovily, 

zda bychom byli ochotni přijmout na tento účet na konkrétní humanitární pomoc prostředky. 

Tento účet funguje, byl operativně založen a je možné ho využít.  

 Zároveň jsme vzali na vědomí žádosti o přímou pomoc. V tomto směru se na nás 

obrátili prostřednictvím korespondence přímo zástupci Kyjeva, zástupci samosprávy, dále 

Lvova a Oděsy. V tomto směru jsme s nimi v komunikaci, shromažďujeme konkrétní potřebu, 

co pro ně můžeme udělat. V rámci operativnosti a důvěryhodnosti je dobré se obrátit na 

konkrétní instituce. Tentokrát jako Praha 1 tím, že jsme středem Prahy, jsme schopni 

operativně jednat a máme důvěru i od těch, kteří chtějí pomáhat, prostřednictvím dopisů se na 

nás přímo obrátili zástupci z citovaných měst.  

 To bylo opatření, které jsme přijali prostřednictvím rady od 1. března. Všichni začali 

okamžitě konat. Máme tady prostřednictvím krizového štábu a jednotlivých koordinátorů v 

tomto směru nastavený systém. Shromažďujeme žádosti o poskytnutí ubytování, zároveň 

jsme v kontaktu s krizovým centrem a naše kapacity jsou registrovány v rámci krizového 

řízení hl. m. Prahy. Bylo tomu tak i včera, kdy je celá akce řízena prostřednictvím Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy. Ředitel pražských hasičů se na nás přímo obrací s žádostmi o 

konkrétní ubytování. Koordinaci vzala na starost Broňa Baboráková, která má tým 

dobrovolníků a dalších, kteří v tomto směru pomáhají.  
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Máme tady vedenou tabulku s jednotlivými příběhy pomoci. Je úžasné, že se do toho 

zapojují i sousedé bezprostředně bydlící v okolí přiděleného bytu. Pomoc nastává spontánně a 

skvěle v okamžiku, kdy rodina vkročí do bytu. Nechci zacházet do detailů, Broňa k tomu asi 

také řekne své. To neštěstí, které není daleko od nás, jak spojuje, je neskutečné.  

 V rámci usnesení zastupitelstva navrhujeme pokračovat v realizaci těch bodů, které 

byly schváleny radou. Dále k tomu doplňujeme, že by bylo vhodné vyhledat vhodné 

partnerské město na Ukrajině, nebo část města. V tomto směru padaly již některé nápady ze 

strany jednotlivých zastupitelů, ať se jedná o Lvov, Oděsu nebo další města. Víme, že tady 

probíhala i nějaká spolupráce v rámci sportu. Vlaďka Valíčková jezdila se svým týmem 

florbalu (pozn. futsalu), má tam navázanou spolupráci. Můžeme se o tom bavit.  

 Proto i v usnesení ukládáme vyhledat vhodné partnerské město nebo městskou část a 

předložit zastupitelstvu návrh partnerského města k projednání.  

 Dále ve spolupráci s příspěvkovou organizací Škola v přírodě a školní jídelna Janov 

nad Nisou se navrhuje, aby v případě možností – když bude poptávka - byla vyčleněna. Paní 

místostarostka v tomto směru již konala, takže nám k tomu také něco řekne. 

 V ukládací části máme zaměřit se na vybudování velkokapacitních ubytovacích 

prostor a vytipovat seznam objektů v majetku městské části, kde by bylo možné tyto kapacit 

zřídit. V tomto směru jsme konali již od konce minulého týdne, protože se na nás obrátilo hl. 

m. Praha. Chtělo po nás zajistit během 24 hodin sto lůžek. Jedno z míst je třeba Žitná 13, což 

je místo, kam dosud chodili cvičit senioři. Pak máme tělocvičnu v Haštalské ulici, vytipovali 

jsme ještě některé nebytové prostory, které nejsou v současné době funkční a je možné je 

zprovoznit. Jsme schopni toto naplnit. Ukládací část usnesení nás v tom podporuje. Je 

samozřejmě trochu problém to vybavit mobiliářem, protože už dochází z hmotných rezerv 

lehátka. Zaměstnankyně sociálních služeb nafukovaly matrace, které jsou vyhovující, ale 

materiál již dochází. Dochází i státním hmotným rezervám. Víme, že naše vláda se obrátila na 

Evropskou unii, aby došlo k nějaké pomoci ve vybavení těchto prostor.  

 V tomto usnesení je dále navrženo oslovit provozovatele hotelů, kteří jsou nájemci 

MČ Praha 1, aby zajistili dle svých možností ubytovací kapacity pro přechodné ubytování.  

K tomu došlo již spontánně. Některé hotely se na nás obrátily. Je správné to v tomto usnesení 

mít.  

 Zároveň by bylo vhodné, což není obsahem tohoto usnesení, vzít na vědomí, že je 

možné použít rezervy na úhradu nákladů, které jsou spojené s poskytnutím ubytování, protože 

běží polemiky, jakým způsobem se budou tyto náklady sanovat. Pokud vím, není ještě 

jednoznačně stanovena metodika. Víme, že ze strany vlády je stanoven nějaký příspěvek na 

poskytnutí ubytování cca 180 Kč, který ale absolutně nepokrývá náklady. Je to problém 

jednotlivých poskytovatelů ubytování. My jako městská část bychom měli být schopni v 

tomto směru sanovat náklady na poskytnutí ubytování. Jako zastupitelstvo musíme o tom 

vědět a rozhodnout, protože odpovědnost za správu majetku se týká resortu pana radního 

Votočka, pana Mgr. Vaňka a dalších z odboru technické a majetkové správy. Je zapotřebí, 

abychom jako zastupitelstvo v tomto směru vzali na vědomí a schválili úhradu nákladů 

spojených s poskytnutím ubytování pro ukrajinské uprchlíky v rámci rezervy. Prosím v tomto 

směru to ještě z finančního pohledu doprecizovat, i když to možná stačí takto univerzálně, a 

uložit radě přijmout opatření ke splnění této podmínky.  

 Na závěr si dovolím ještě jednou velmi poděkovat odboru technické a majetkové 

správy – nebudu vyjmenovávat jednotlivě, dále hospodářské správě, Středisku sociálních 

služeb a celému odboru sociálních věcí, zdravotnictví, odboru školství a všem dalším, kteří se 

okamžitě operativně nehledě na pracovní dobu, den a noc chopili pomoci. Díky tomu jsme 

myslím jako jedna z mála městských částí poskytli pomoc v takovém širokém spektru.  
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Ze srdce velké díky. Ještě nejsme na konci cesty, takže v tomto směru musíme i nadále 

pokračovat a navazovat spolupráci i s dalšími. Zmiňoval jsem Skautský institut, který nám 

poskytl podporu, takže díky nim můžeme zajistit jakékoli materiální technické vybavení, 

případně potraviny či další podporu, která je po nás žádána.  

 V současné době máme ubytováno 61 osob, ale rezervovaná kapacita může dosáhnout 

až 200. Je to strašná spousta dětí, spousta osudů, které musíme nějakým způsobem podchytit a 

pomoci jim. Do toho tady máme na Praze 1 ještě další ubytované, které se teprve teď snažíme 

zaevidovat, protože je ubytovávají další lidé, hoteliéři a jiní, takže to může být v centru Prahy 

několik set ukrajinských uprchlíků včetně dětí, o které se musíme vzorně postarat. To je to, 

proč přijímáme toto usnesení. Myslím si, že to společně zvládneme.  

 Děkuji za spolupráci. Omlouvám se za delší předklad, snažil jsem se říct všechno, co 

jsme za ty dva týdny prožili bez emocí a konkrétních detailů. Nyní otevírám rozpravu. 

 Technickou poznámku má Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za představení. Když jsem minulý týden volala Petrovi, zda můžeme na 

zastupitelstvo předložit dohromady všechny kluby tisk pomoci Ukrajině a designovat určitou 

částkou, kterou rada nemá v kompetenci, tak jsem velmi ráda, že došlo k navázání s 

ukrajinskou ambasádou. 

 Když jsme to dávali dohromady, měli jsme tam dvě zásadní věci. Byla to potřeba, 

která vznikla minulý týden, a to navýšení velkých kapacit. Ukazuje se, že denně přijde do 

Kongresového centra pět tisíc lidí a v Praze už se zdvojnásobil počet Ukrajinců, kteří tady žijí. 

Jak zaznělo i z vedení hl. m. Prahy i od ministra vnitra, obávám se, že tyto kapacity nebudou 

stačit a budeme muset všichni přistoupit i k méně důstojným variantám. 

 Do důvodové zprávy jsme napsali několik informací o prostorech, ale bude to záležet 

na radním pro majetek, aby kromě rekreačního centra v Janově nad Nisou a dalších objektů, 

které jsou v oblasti školství a majetku, se využily na sto procent. Bohužel, bude se asi muset 

přistoupit k nějakým provizorním a nouzovým ubytovnám jako např. v horních patrech v 

Galerii Jedna. Vím, že když se do těchto prostor podíváme, vypadá to velmi hrozivě, že by 

tam mělo bydlet několik set lidí, ale je třeba si uvědomit, že třeba v Brně má hejtman 

Jihomoravského kraje největší zkušenost, protože jsou nejblíže k hranicím. Ubytovává se tam 

na ochozech výstaviště. Musíme myslet týden dopředu, kdy denních příchozích pět tisíc lidí 

nebude mít kde spát.  

 Prosím o urgenci. Nepamatuji si, jaký termín v tomto bodu byl stanoven. Toto jsem 

chtěla na úvod zmínit, vyjádřím se ještě v průběhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si ještě doplnit dvě informace. První se týká bodu 6, kde bych prosil o 

posunutí termínu na 30. 6. Týká se to vyhledání vhodného partnerského města. Na to je třeba 

trochu více času. 

 Ještě aby nezapadlo. Po dohodě se všemi jsme se rozhodli navrhnout poskytnutí 

přímých finančních prostředků formou daru, a to Charitě Česká republika, ve výši  

500 tisíc Kč a zastupitelskému úřadu Ukrajiny v ČR ve výši 2 mil. Kč. Do poslední věty bych 

ještě doplnil: pro zajištění humanitární a materiální pomoci pro Ukrajinu. Doplnit tam slovo 

„humanitární“. Bylo to i na základě podnětu Petra Kučery, který tady nemůže být přítomen. 

Vykorespondovali jsme si to, s doplněním souhlasí.  

 Slovo má pan místostarosta Burgr. 
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P.  B u r g r : 

 Pokusím se doplnit pana starostu. Upozornil bych na to, co tady nezaznělo, že máme i 

v domě s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici ubytovány dvě polorodiny s dětmi, protože 

muži jsou asi na vojně. Jsou také připraveni v omezené kapacitě v našem bytovém domě, což 

je ubytovna Ve Smečkách. Je to tam omezeno obyvatelstvem, tam se nedoporučuje, aby tam 

byly rodiny s dětmi. 

 Lidé, kteří to odpracovávají, jsou úžasní. Jsou to zaměstnanci městské části. Pracují 

také s vědomím, že mají morální podporu tohoto zastupitelstva jako celku. Tady si na dvě 

poloviny v této situaci nehrajeme a nehrají. 

 Chtěl bych upozornit také na to, že v usnesení bychom měli pamatovat na to, že citová 

vazba odezní a že bude muset přijít určitá moudrost – že ubytování má určité náklady i 

ostatních spoluobčanů, jako jsou SVJ apod. V diskusi jsme řekli, že jsme připraveni mít 

prostředky, abychom případně uhradili náklady jiným subjektům než jen městské části. To jen 

pro doplnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Dámy a pánové, děkuji za příležitost vyjádřit se k Ukrajině, protože je to asi 

nejdůležitější světové téma, které nás teď trápí. To, že chceme konsensuálně pomoci, považuji 

za velmi významné.  

 Chtěl bych se především vyjádřit k úkolu vyhledat partnerské město. Když jsem byl 

předsedou bezpečnostní komise, tak díky našemu partnerskému městu Rosh-Ha´ayin jsem se 

setkal i se zástupci města Oděsy, které je také partnerským městem Rosh-Ha´ayin. Vyměnil 

jsem si tam kontakty a díky tomuto kontaktu jsem byl informován, co se v Oděse děje, že mají 

nedostatek vybavení jak vojenského, tak např. autobusů, dodávek, ambulancí. Proto díky 

tomuto kontaktu Oděsa napsala dopis panu starostovi.  

 Myslím si, že do materiálního vybavení, které oni potřebují a které přesně specifikují, 

patří např. i termální detektory. K tomu bych dal na zvážení, jestli naši dobrovolní hasiči mají 

vybavení, které by na Ukrajinu také mohli poslat ze svých zásob. Z navržených měst bych se 

přikláněl k Oděse, tím by se uzavřel kruh partnerských měst – Praha 1, Rosh-Ha´ayin, Oděsa.  

 Děkuji za pomoc Ukrajině.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji všem předkladatelům, kteří to zpracovali. Tisk obsahuje jak body deklaratorní 

povahy, symbolické a morální, tak body praktické pomoci, oboje je teď důležité. Ještě jednou 

díky za to. 

 Současně naváži na Petra Hejmu v tom smyslu, že to zde určitě neřešíme naposled. 

Např. se v Parlamentu schvaluje nový speciální zákon o postavení ukrajinských uprchlíků.  

V zákonu je např. jedno problematické místo pro obce, ze zákona se vypouští příspěvky pro 

obce na zvýšené náklady v oblasti školství. Nemyslím, že to musíme řešit teď, ale myslím, že 

bude pro Prahu 1 vhodné, abychom vstupovali do celospolečenské a možná i parlamentní 

diskuse.  

 Tisk je vyvážený, díky za něj a věřím, že bude přijat.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za tato slova. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 U tohoto tisku nebudu příliš zdržovat, nechám si to až na další tisky. Děkuji všem, 

kteří se zapojují do pomoci Ukrajině, což jsou nejen úředníci, zaměstnanci sociálních služeb, 

Nemocnice Na Františku, ale hlavně také občané. V momentu, kdy se na mne občané obrátí, 

snažím se kompetentním osobám jejich podněty poslat. Jsem rád, že od starosty směřovala 

chvála zejména na odbor technické a majetkové správy, že velmi dobře koná.  

 Musím říct, že by mě donedávna nenapadlo, že ve 21. století vypukne na našem 

kontinentu válka. Člověk si vzpomene na roky základní školy, kdy jsme si zkoušeli plynové 

masky.  

 Vzhledem k tomu, že nejsem členem žádného zastupitelského klubu, chci tady říct, že 

plně podporuji návrh usnesení a nijak jsem nezasahoval do jeho podoby. Za mne ještě jednou 

všem moc děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji též. Prosím pana zastupitele Brože.  

 

P.  B r o ž : 

 V krátkosti vyjádřím vděčnost nad tím, jakou jsme měli možnost sledovat vlnu 

solidarity jak ze strany občanů, tak ze strany zaměstnanců, kteří se podílejí na pomoci 

uprchlíkům. Jsem rád, že se aktivně zapojil i Úřad MČ Praha 1. Jsem rád, že je tady tisk, na 

kterém panuje všeobecná shoda. Jen doufám, že vlna solidarity nevyvane brzy. Obávám se, že 

s následky války, ať skončí brzy nebo ne, budeme se potýkat dlouhodobě. Lidé, kteří sem 

přicházejí a kteří se nebudou moci vrátit, budou potřebovat pomocnou ruku i nadále. Jen 

pevně doufám, že toto gesto a pomoc, která přichází a za kterou jsem rád, nebude krátkodobá, 

ale bude mít i nějaké pokračování.  

 

P.  H e j m a : 

 Určitě. Prosím paní místostarostku Špačkovou. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dámy a pánové, bylo tady několikrát zmíněno školství. Nacházíme se ve fází, kdy 

kapacity, kdy můžeme přijmout ukrajinské děti do školek nebo do našich základních škol, se 

pomalu plní. Ve všech našich pěti školách máme zapsáno od prvních do devátých tříd 50 dětí 

uprchlíků a v mateřských školkách je to 7. Máme ještě žádosti zapsat 35 dětí do základních 

škol a další žádosti o školky. Bohužel, naše prostory jsou omezené, ale přesto se nám včera 

podařilo otevřít první dětskou skupinu ve středisku volného času v Jedničce v Truhlářské, 

kam přišlo asi 15 dětí, z toho 12 předškolních, 2 školáci a 1 nebo 2 dokonce gymnazisté s 

maminkami a s miminky. Poprvé jsem se setkala tváří v tvář s dětmi. Kdyby to šlo, tak je 

někam umístíme, ale budeme mít s tím velké problémy. Musíme jednat v rámci pokynů 

Ministerstva školství, které nám přikazuje, že bez viditelných příčin nemůžeme navyšovat 

kapacity. Naše školy jsou všechny na doraz v kapacitách jak prostorových, tak lidských. 

 Budeme mít schůzku s řediteli škol, můžeme to udělat tak, že s lidmi budeme mluvit. 

Např. nemusí nastoupit ihned do školek nebo do škol. Myslím si, že je rozumné udělat 

nějakou adaptační dobu, aby si zvykli na život u nás, na prostředí a na všechny věci.  
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Jakmile budeme mít možnost sehnat nějakého tlumočníka nebo vejít v jednání s 

rodinami – např. velmi si vážím nabídky školky Za Haštalem, to je YMCA, která nabídla své 

prostory odpoledne pro maminky s dětmi jako klub, který by mohl být využíván, nebo 

nabídky komunitního centra Kampa. To všechno dáme dohromady a budeme s nimi o tom 

hovořit.  

 U školních dětí bychom chtěli využít adaptační kurs na výuku základů češtiny. Není 

ideální a ani možné hodit je teď mezi třídu. Děti se sice učí jazyky velmi dobře, ale 

nemůžeme to po nich chtít.  

 Včera jsme skončili na Praze 1 jarní prázdniny, budeme teprve dále pokračovat a po 

týdnu uvidíme, co všechno můžeme použít. Zmiňoval se tady Janov. Volný termín je 25. 3. až 

1. 4. v Oáze a nahoře ve Škole v přírodě 21. 3. až 21. 4., což bychom mohli využít pro rodiny 

s dětmi nebo pro děti. Včera jsem viděla, že děti nechtějí od maminek, maminky se o ně bojí. 

Navrhovali jsme jim, že děti si budou hrát ve vedlejší místnosti a ony že by dostaly základy 

českého jazyka. Jsou ale tak strašně ustrašené, že jim musíme nechat čas. Nerada bych to 

uspěchala a budu vás o tom informovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za příspěvek. Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Vnesla bych do toho trochu emocí, protože jsme si to s panem starostou na začátku 

prožili „na fest“. Přečtu vám krátký příběh. Přišli jsme domů, večer jsme si volali a musela 

jsem všechny příběhy sepsat. Člověk je toho plný a není mu z toho vůbec dobře.  

 Jak to začalo a proč koordinuji? Koordinuji proto, protože když byla válka v 

Jugoslávii, rodiče měli rok u sebe uprchlíky doma. Na začátku to byla naprosto solidární věc, 

automatická, protože to byla naše vzdálená rodina, ale když máte lidi po boku rok, tak je to 

náročné jak pro ně, tak pro rodinu i pro mne v té době jako dítěte. Trávili jsme společně třeba 

i Vánoce. 

 Začalo to tak, že jsem se sebrala a jela jsem na Mariánské náměstí hned jak to začalo. 

Doporučila bych to všem, aby to zažili na vlastní kůži, protože celou situaci budou brát úplně 

jinak. Začala jsem posílat panu starostovi moc fotografií. Ten se okamžitě sebral a jel za 

mnou i s panem kancléřem. Oběma chci moc poděkovat, protože se začala během půl hodiny 

řešit aktuální pomoc. Odbavili jsme tam jednu maminku a díky paní Čelišové – moc děkuji – 

jsme ji ubytovali v Dlouhé ulici. 

 Další, komu bych chtěla poděkovat, je Linda. Je to Petrská čtvrť. Napsala jsem do naší 

společné diskuse SMS, že potřebuje paní Nina se třemi malými ušmudlanými chudáčky 

pomoc. Do hodiny večer jsme jim vezli kočárek, věci, které lidé mohli prodat, ale odevzdali 

je. Byla to sedačka na jídlo, o kterou se tam děti poprali – bylo to celé dojemné a roztomilé.  

 Chtěla bych poděkovat skautům, kteří nabízejí velkorysou obrovskou pomoc a svůj 

čas a Lídě Růžičkové, která nám s tím pomáhá. Je moc šikovná a nechává v tom také kus 

života.  

 Chtěla bych vám říct krátký příběh paní Irininy, která má v současné době ještě 

několik lidí doma. Přečtu, co jsem si napsala: 

 Irinina má doma šest lidí, kteří přijeli unavení a vyčerpaní. Dvě děti jí tam leží se 

čtyřicítkami. Dnes jsme spolu řešily další, kteří jsou na cestě, maminku a pět dětí. Nakonec 

přijela i s otcem dětí, který čeká na povolávák do války. Karel Sýkora jim předával klíče a 

sám to musel jít zapít. Člověk se večer podívá na své děti a chce se mu brečet. 

 K tomu bych chtěla dodat, že Karel jim tam nechal dost peněz. Za to mu patří velký 

dík, protože to bylo také dojemné. 
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 Není to sranda vidět čtyřměsíčního kojence a mámu od dalších čtyř, jak opustí 

všechno co mají a najednou jsou tady. Nemají své chlapy, peníze, ani životy. Děláme 

maximum, a to je teprve začátek. Člověk je vyčerpaný a není to ani týden.  

 Toto je za mne všechno a moc všem děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Díky také. Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Když jsme v tom děkování, chtěl bych poděkovat především odboru technické a 

majetkové správy a hospodářské správě, jmenovitě panu Ganišinovi, který zavážel ještě před 

vyhlášením nouzového stavu do vytipovaných bytů vybavení, nábytek a pak ho zase musel 

vést jinak. Všichni tito lidé se do toho pustili s entusiasmem ještě před vyhlášením nouzového 

stavu, zapojili do toho i vlastní finance na materiální podporu jednotlivým rodinám. Těmto, 

přestože jsou upozaděni jako lidé, kteří mají zajistit technické ubytování, bych chtěl velmi 

poděkovat.  

 Mluví se tady o tom, že se všechny kluby do toho zapojily, že předkládáme 

samostatný materiál. Když se kolem rozhlížím, tento dojem nemám. Vidím, že Zelení pro 

Jedničku a Piráti tuto věc ignorují, nedostavili se, nebudou hlasovat pro tento materiál, čili 

evidentně se od podpory Ukrajinců distancují. Říkám to proto, aby to bylo zachyceno ve 

stenozáznamu. Jestli se hodlá Bodeček přihlásit, že jako Pirát tady je a podporuje to, tak 

upozorňuji, že Pirát Bodeček byl z pirátského klubu vyloučen. 

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl bych vrátit zpátky to, kvůli čemu se bod předřazoval. Líbilo se mi uvedení 

návrhu ze strany Vladana Brože, že jsem chtěl oprostit diskusi od jakýchkoli negativních 

hodnocení, protože to tady není zcela na místě. Naopak musím říct, že v minulém týdnu jsem 

byl jak s Amálkou Počarovskou, tak s Tomášem Víchem a s dalšími v kontaktu a snažili se v 

maximální míře tisk podpořit. Myslím, že každý z nás by tady mohl povídat moc příběhů o 

tom, u koho byl, kolik rodin viděl a kolik dětí prošlo jeho náručí. Já osobně si tyto vzpomínky 

nechci vracet. Chápu, že se někdy může stát nějaká zdravotní indispozice, ale nechci v tom 

vidět záměr, že nám tady zrovna chybí klub Pirátů a Zelená pro Jedničku. Na druhou stranu 

oni pracovali na tisku do poslední chvíle a snažili se to podpořit. Chtěl bych, aby to bylo fér, 

že se v tomto směru zapojili úplně všichni, každý podle svých možností. Třeba někdy bude 

čas na to si o tom popovídat dopodrobna. Jsme teprve na začátku, musíme celou humanitární 

katastrofu zvládnout, pak bude čas na poděkování a ocenění těch, kteří se nějakým způsobem 

zasloužili, a už jen o tom mluvit jako o minulosti.  

 Prosím na to reagovat, může tady zaznít každý názor. 

 Prosím kolegyni Počarovskou s technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Myslím, že Praha 1 zareagovala příkladně proti jiným samosprávným celkům. Všichni 

si představujeme, jako kdybychom my utíkali. Míra solidarity mezi občany byla veliká. Včera 

jsem na tiskové psala takový detail, jestli bychom mohli zvážit určité sběrné místo např. pro 

sousedskou materiální pomoc, která by se odvážela do centra pomoci šatníku v Holešovicích. 

Dávám to ke zvážení. Spousta kroků nebude na zastupitelstvu, ale bude na radě, tak jde o to, 

aby byla dostatečně flexibilní.  
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 Důvod, proč to předkládáme je, aby se uvolnila finanční pomoc a aby se domluvilo 

partnerské město. Ostatní je obecného nebo doporučujícího charakteru.  

 Zaujalo mi v posledním 9. bodu v ukládací části oslovit provozovatele hotelů, kteří 

jsou nájemci MČ Prahy 1, aby zajistili dle svých možností ubytovací kapacity pro přechodné 

ubytování příchozím z Ukrajiny.  

 Chtěla bych to vypíchnout z toho důvodu, že je to ukládací část. Jejich podpora od nás 

v době covidu byla veliká, a z tohoto důvodu si myslím, že je recipročně nutné žádat je o 

pomoc.  

 Druhá věc, která bohužel v tisku není a vyvstala až za poslední dny a v souvislosti se 

včera předloženým tiskem, se týká Sboru dobrovolných hasičů. Tím, že byl předložen tisk, 

kde se počítá s podporou více než 120 mil. pro Sbor dobrovolných hasičů, tak ve srovnání s 

finanční pomocí, která v tuto chvíli jde od nás na tuto nejen humanitární katastrofu, je trochu 

úsměvná. Nevím, jak se dobrovolní hasiči zapojují na konkrétních místech, např. na Hlavním 

nádraží nebo v Kongresovém centru, případně s materiální pomocí, jak zmiňoval kolega Ge, 

takže prosím radu, aby při příštím tisku, který bude k ukrajinské pomoci předkládat, 

zakomponovala i určitá opatření, která můžeme ovlivnit i pomocí aktivity Sboru 

dobrovolných hasičů.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátce reagovat ke sběrnému místu. Zmiňoval jsem spolupráci se 

Skautským institutem. Před více než dvěma týdny v noci přes sobotu na neděli udělali 

neuvěřitelnou věc – shromáždili téměř plný Radniční (?) dům pomoci. Dosud nabízí celou 

logistickou podporu. Je to u nich ideální sběrné místo, oni jsou schopni to shromáždit, zabalit 

a pomoci nám s logistikou, mají zhruba 50 dodávek s řidiči a další možnosti.  

 Pokud jde o zapojení do pomoci. V tomto případě nejsme jako rada uzavřený subjekt. 

Krizové řízení probíhá přes krizový štáb, který má jasnou strukturu. Jakákoli pomoc i ze 

strany opozičních zastupitelů je vítaná. Stačí se na mne obrátit a můžeme se domluvit, jak v 

tomto směru můžeme pomoci.  

 Pokud jde o zapojení jednotky Sboru dobrovolných hasičů, byl jsem osloven v rámci 

vyhlášení nouzového stavu krizovým řízením s tím, že se ptali na možnost využití jednotky. 

Jednotka byla dána plně k dispozici operativnímu řízení hl. m. Prahy. Jednotka v tomto směru 

podléhá velení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. V tomto směru je plně 

akceschopná. Tím, že celou logistiku řídí hasiči, je to v jejich gesci. V tomto směru jednotka 

je dána k dispozici.  

 Důležité je zdůraznit, že i pro občany městské části to bude složité období. Dochází 

přednostně k přidělování přístřeší náhradních bytů, přestože řada občanů čeká na přidělení 

bytů ze sociálních účelů nebo z nějakých jiných důvodů. Týká se to i Střediska sociálních 

služeb i domovů s pečovatelskou službou. V tomto směru musíme poděkovat i našim 

občanům nejen že sousedsky pomáhají, ale minimálně že jsou trpěliví a shovívaví vůči našim 

krokům, které a priori směřují k pomoci ukrajinským uprchlíkům. V tomto směru se to může 

zdát pro některé z občanů ne úplně fér, ale upozorňuji na to, že se teď zaměřujeme na pomoc 

ukrajinským uprchlíkům a v tomto směru žádáme občany naší městské části, aby byli 

shovívaví a aby se maximálně zapojili do všestranné pomoci, jak k tomu v řadě míst dochází.  

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve zareaguji na pana radního Votočka, že jsem byl vyloučen ze zastupitelského 

klubu Piráti a Zelená pro Jedničku. Bylo to obráceně, z klubu jsem vystoupil. Musíme 

rozlišovat zastupitelský klub a pirátskou stranu.  
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Pirátskou stranu musím bránit i z toho důvodu, že už 2. března – tady bude trochu výtka panu 

starostovi – odešel mail od předsedkyně pirátské strany na Praze 1, ve kterém byl pan starosta 

vyzván, aby rychle zareagoval, případně se sešel s předsedkyní Pirátů na Praze 1 a dohodli se 

na koordinačních krocích. Do dnešního dne na tento mail nebylo reagováno. Pane starosto, 

odpouštíme vám to, protože víme, že jste pomáhal Ukrajině a vím, že tuto záležitost 

napravíte.  

 Pan starosta řekl jednu důležitou věc, kterou jsem nechtěl otevírat. Souvisí s tím, co 

řekl Vladan, což je solidarita. Myslím si, že dříve či později nastane situace, kdy budeme 

muset jako zastupitelé vysvětlovat lidem, proč najednou máme ubytovací kapacity, přestože 

jsme donedávna tvrdili, že je nemáme. Je potřeba vysvětlovat, jaký je stav, že se lidé 

ubytovávají v provizorních prostorech.  

 Směrem ke koalici bych měl velkou prosbu – abyste jednotlivé dílčí úkony směřovali 

na jednotlivé komise, případně výbory, abychom se i jako opozice mohli seznamovat o vašich 

úkonech nejen tady na zasedání zastupitelstva. Znamená to, abychom se nesetkali s tiskem na 

dubnovém zasedání zastupitelstva, ale abychom při jednotlivých jednáních v komisích se 

mohli do záležitostí zapojovat a řešit technikálie, které není vhodné tady řešit v souvislosti s 

tímto tiskem. O to moc prosím.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Krátká reakce. Zde nerozlišuji, komunikoval jsem s předsedou 

klubu Piráti a Zelená pro Jedničku. Předpokládal jsem, že k nějaké komunikaci dochází. 

Omlouvám se, neuvědomoval jsem si, že je tam odloučená jednotka.  

 Obrací se na mne spousta lidí s nabídkou pomoci. S každým, kdo mě zavolá, 

komunikuji a snažím se to nějak řešit. Pokud mi paní předsedkyně zavolá, budu rád a budu s 

ní v kontaktu.  

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla bych poděkovat úředníkům, členům rady a dalším za to, co děláte,  že už např. 

funguje dětský klub. Je tu hodně maminek s dětmi, ale i dost starších lidí. Myslím, že Praha 1 

má v tom expertizu, že už na to myslíte. Dal by se využívat i časopis Soused v ukrajinské 

verzi. Starší lidé nejsou na sociálních sítích, nejsou ve skupinách, nemají možnost se touto 

cestou setkávat, tak aby nebyli izolováni. 

 Jestli jsem správně pochopila, ke státnímu příspěvku za ubytování by Praha 1 mohla 

přidat i svůj příspěvek. 

 

P.  H e j m a : 

 Vysvětlím. Nejde o to, že bychom poskytovali finanční příspěvek, ale musíme uhradit 

náklady spojené s ubytováním.  

 Reakce ještě na Davida Bodečka. Samozřejmě, že jsme přidělovali byty, které byly 

určeny k rekonstrukci. Vytipovali jsme určité množství bytů, které je ještě možné uvést do 

provizorního provozu. To k vysvětlení, proč se nějaké byty našly. Samozřejmě, že s tím jsou 

spojeny náklady. Musíme zajistit topení, osvětlení, uhradit energii, platit příspěvky do fondu 

oprav za byty atd. Jsou tam minimální nezbytné náklady, které bychom měli jako městská 

část pokrýt příspěvkem. Jsou tady také určité typy Ukrajinců, kteří jsou schopni platit 

normální nájem, protože mají práci. To je jiná kategorie.  

 My teď sanujeme hmotnou nouzi. Když jsme včera ubytovávali v noci, na  

12 nafouknutých matracích jsou maminky, babičky a děti. To je ten typ primárního 

zabezpečení nouze. Pak se musíme zamyslet, co s nimi dále, protože nemohou do nekonečna 

být v prostoru pro seniory, kde mají senioři cvičit. To je to, co nás ještě čeká.  
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 Pan radní Votoček má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl jsem reagovat na to, co říkal pan předseda Kontrolního výboru, jak lidem 

vysvětlíme, že pro ně byty nejsou, a najednou jsme byty dali Ukrajincům.  

 Jsou to dvě kategorie. Jedna je ta, o které mluvil pan starosta, že to jsou byty, které 

byly urychleně adaptačně upraveny tak, aby byly k použití, i když tam není kompletně 

udělaná celá rekonstrukce, která se očekává do jednoho nebo dvou měsíců. Tento termín se v 

důsledku obsazení uprchlíky posouvá. Dále to jsou byty, které byly dlouhodobě blokované 

pro určité smluvně zavázané obyvatele. V tuto chvíli jsme byty obsadili, protože jsme 

upřednostnili nouzi ukrajinských matek a dětí, abychom jim pomohli. Není to tak, že bychom 

na úkor našich občanů dlouhodobě tuto situaci řešili tímto způsobem. Bereme to jako urgentní 

provizorní řešení, který řeší tu nejhorší krizi. Musíme dále pracovat s Ukrajinci, jak je to v 

úmyslu. Chtějí tady zůstat, chtějí jít dál na západ, chtějí se vrátit do Ukrajiny jak to jen bude 

možné – to jsou různé kategorie, se kterými pracujeme. Těm, kteří chtějí zůstat trvale v České 

republice, poskytujeme takové podmínky, jako jděte si hledat práci, sehnali jste si práci v 

Kolíně, dále se o vás s ubytováním postará Kolín. Praha 1 je jen krizové řešení na nejnižší 

potřebnou dobu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o technickou poznámku Amálku. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V diskusi se ještě objevilo, zda by mohla městská část oslovit o byty Sokola. V rámci 

vytipovávání našeho majetku projít si větší prostory, které jsou na území Prahy 1 a jsou např. 

v neziskových organizacích, kromě Galerie Jedna, Janova případně v dalších příspěvkových 

organizacích Prahy 1. Chtěla jsem, aby to tady zaznělo.  

 

P.  H e j m a : 

 Může to být pod bodem 8, což jsou velkokapacitní ubytovací prostory a netýká se to 

jen majetku Prahy 1.  

 Končím rozpravu k tomuto bodu s velkými díky všem.  

 Předávám slovo našemu předsedovi Návrhového výboru. 

 Myslím, že není žádný pozměňovací návrh ani protinávrh, jen byly dvě úpravy v bodu 

6.1. Prosím o posun termínu do 30. 6. V bodu 3.2 jde o doplnění v závěru odstavce: pro 

poskytování finančních darů pro zajištění humanitární a materiální pomoci pro Ukrajinu. Ještě 

jsem si ověřil, že z finančního hlediska je výhradně v kompetenci rady rozhodnout o sanaci 

nákladů spojených s poskytováním ubytování a dalších nákladů souvisejících s poskytováním 

pomoci ukrajinským uprchlíkům. Nemusí to být jen náklady na energie a na užití těchto 

prostor, ale bude třeba koupit nějaké vybavení, materiál, hygienické potřeby apod. 

 Ještě to doplní pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Toto všechno může učinit rada. Jediná věc, která by musela projít zastupitelstvem je, 

pokud bychom dávali dárek subjektům nad 50 tisíc, což v těchto případech není potřeba.  

 

P.  H e j m a : 

 Dary odbudeme v bodu 3.1 a 3.2, kde dáváme 500 tisíc na charitu a 2 mil. Kč 

ukrajinské ambasádě. Jinak bychom hradili pouze náklady spojené s poskytováním hmotné 

pomoci.  
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 Prosím přistoupit k hlasování o předloženém usnesení. Prezenčně: 19 pro, 0 proti, 

nikdo se nezdržel. Distančně: 1 pro. Celkem: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Schválené 

všemi hlasy. Děkuji vám za to. 

 Dámy a pánové, prosím přistoupit k původnímu bodu číslo 

1, tisk 335 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Žádám pana tajemníka, aby nás provedl předkládanými uchazeči. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Dámy a pánové, předkládám vám dva kandidáty na funkci přísedícího Obvodního 

soudu pro Prahu 1. První je paní Jitka Čiháková, nar. v r. xxxx, což znamená, že se na ni 

vztahuje lustrační zákon. Je to dáma, která bydlí mimo Prahu, ale pracuje u Obvodního soudu 

pro Prahu 1. Přísedící Obvodního soudu zatím nebyla.  

 Za pozornost stojí životopis, který tato paní předložila. Je zajímavé, že chodila na 

základní školu 29 let a vůbec nám nesdělila, co dělala v letech 2003 – 2008. Možná byste měli 

tyto skutečnosti zohlednit při svém hlasování.  

 Druhým kandidátem je pan Jaroslav Suchý, ročník xxxx, což znamená, že se na něj 

nevztahuje lustrační zákon. Pan Suchý je občanem Prahy 1 a také nikdy nebyl přísedícím 

Obvodního soudu nebo vůbec soudu.  

 Tolik na úvod. Pokud se budete chtít na něco zeptat a budu schopen vám odpovědět, 

jsem k dispozici.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám výhrady k paní Čihákové, která pracuje u soudu, u kterého by chtěla být 

přísedící. Připadá mi to absurdní, nehledě na to, že je dost stará na to, aby předložila lustrák. 

Není možné ho nahradit čestným prohlášením. To je jedna věc. 

 Ten druhý kandidát také pracuje u Městského soudu. Myslím, že tito lidé, kterým se 

dříve říkalo soudci z lidu, nemají být do této pozice zastupitelstvem uvedeni.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsem rád, že jsi zmínil skutečnost dlouhé docházky uchazečky na základní školu. Když 

jsem četl materiál, považoval jsem to za chybu v životopise. 

 V jakém smyslu probíráte s kandidáty věci, které tam uvádějí? Jednou jste říkal, že 

životopis není povinnou přílohou žádosti a věci si dál neověřujete. Jestliže je to chyba a byla 

by takovýmto způsobem „diskriminována“, tak je to škoda. Chci se zeptat, zda jste údaje 

ověřili? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že základní chyba je, že kandidáty tady nemáme. Bylo by nejlepší, 

kdybychom jim mohli dát krátké slovo. Pokud se ucházejí o takto odpovědnou pozici, šance 

by měla být. Pokud ale vím, my pouze administrujeme, resp. pan tajemník.  

 Slovo má pan tajemník. 
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Tajemník  D v o ř á k : 

 Dlouhodobě razím tendenci, že Úřad MČ Praha 1 není ústavem sociálního 

zabezpečení. Paní místostarostka mi to potvrdí, nebo vyvrátí. Psaní životopisů je látka 6. a 7. 

třídy základní školy. Jistě se každý ucházel o nějakou pozici a nevím, jestli byste předložili 

takto formulovaný životopis. Člověku, kterému je téměř 60 let, nebudu opravovat to, co 

předloží, fungujeme zde pouze jako pošťáci.  

 K tomu, co říkal pan dr. Votoček. Možná došlo k nějakému omylu, ale lustrační 

osvědčení paní Čihákové mám. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že můžeme rozhodnout o tom, že u těchto uchazečů si vyžádáme jejich 

přítomnost a můžeme si je pozvat na příští jednání zastupitelstva. Je velmi těžké rozhodovat o 

někom, koho neznáte. Pokud tam jsou nějaké pochyby, určitě by nám Obvodní soud odpustil, 

kdybychom o tom rozhodli na příštím zasedání.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přihlásil jsem se, abych panu radnímu Votočkovi řekl, že lustrák u paní Čihákové je. 

 Velmi kvituji to, co tady říkal pan starosta. Myslím, že před 1,5 rokem jsem 

doporučoval, aby se nám kandidáti, kteří se ucházejí o tuto pozici, tady představili. Když se 

jdete podívat k soudu, tak zjistíte, že přísedící jsou „divní“. Pan tajemník správně řekl, že tady 

máme přísedícího soudu, který má rozhodovat o vině a trestu a odevzdá takový životopis.  

 

P.  H e j m a : 

 Jako předkladatel uvažuji využít svého práva přerušit projednání tohoto tisku a 

požádat o přítomnost obou uchazečů na příštím jednání zastupitelstva.  

 Prosím ještě pana tajemníka. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Jen doplním. Možná více než před rokem jsme o tom hovořili, praxe se nezavedla díky 

covidu. Pane starosto, máte možnost v tom zjednat nápravu.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že to bude rozumné rozhodnutí. Ještě nechám doběhnout diskusi. Slovo má 

Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem požádat o přerušení tohoto tisku. Chtěla bych se zeptat na skutečnost, na 

kterou narážel pan Votoček, že přísedící mohou nebo nemohou být zároveň zaměstnanci 

tohoto soudu. Je to jen praxe, že by být neměli, nebo je to dané zákonem, nějakou vyhláškou 

nebo metodickým pokynem? Přijde mi to také divné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka o reakci. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Přiznám se, že už jsme tady tento problém probírali. V materiálu máte také souhlas 

předsedy Obvodního soudu se zvolením těchto dvou kandidátů do funkce přísedícího. Kdo 

jiný by měl znát lépe zákon o soudech a soudcích než předseda Obvodního soudu pro  

Prahu 1? Nejsem hoden toho, abych jeho slovům odporoval nebo je rozporoval.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Jestli jste řekl, pane starosto, že to přerušíte, nemám co dodat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Nevím, zda to špatně čtu, ale u soudu aktuálně pracuje jen ta paní.  

 

P.  H e j m a : 

 Přerušuji projednávání tohoto tisku. Prosím pana tajemníka, zda by mohl 

zprostředkovat přímou účast obou nominovaných. 

 Přejdeme k bodu číslo 

2, tisk BJ2022/0396 

návrh na udělení čestného občanství Prahy 1  

 Je to návrh komise pro občanské záležitosti dvěma nominovaným na udělení čestného 

občanství panu prof.  dr. Pavlu Klenerovi, DrSc. a paní Brigitte Riegelbauer. Odůvodnění je 

obsaženo v důvodové zprávě včetně životopisů obou nominovaných, 

 Zároveň jsem požádal o doplnění původního návrhu usnesení o bod 4, že 

zastupitelstvo doporučuje postupně projednávat další návrhy ocenění osobností radou MČ 

Praha 1, které již byly komisí pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny 

Prahy 1 projednány se zodpovědností rady MČ Prahy 1.  

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem zmínit, že v komisi pro občanské záležitosti také nemáme žádného 

zástupce – aby tady zaznělo, v jakých komisích nemáme zástupce. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o návrhy do jednotlivých komisí, dá se to všechno spravit. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Technická. To už jsme několikrát udělali. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pana profesora znám, paní Brigittu ne, slyším o ní poprvé. Budu respektovat 

rozhodnutí o doporučení rady i příslušné komise.  

 Jsem velmi rád, že tu máme ještě jednu věc, která je časově ještě náročnější než 

projednávání etického kodexu člena zastupitelstva, což jsou nová pravidla.  
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Vzhledem k tomu, že se už čtyřikrát posouval termín k předložení nových pravidel a 

poslední termín je k 31. březnu letošního roku, a dívám se i do zápisu, kdy komise radě něco 

navrhovala, rada s tím nesouhlasila a vrátila to zpátky komisi, komise trvala na svém, tak se 

chci zeptat, jestli nová pravidla budou, nebo nebudou. Pokud nebudou, shodněme se na tom, 

ale zrušme tento úkol. Je to úkol, který je tady asi od r. 2019. 

 

P.  H e j m a : 

 Úkol se přenáší v čase dál a dál. Snaha rady je dát nová pravidla dohromady, ale 

nebyla v takové podobě, aby se na nich rada shodla, že je může pustit dále do zastupitelstva. 

Souhlasím s tím, že řešením je zrušit tento úkol, ale záleží na tom, jak se domluvíme. Stará 

pravidla jsou funkční, můžeme podle nich postupovat a tak také při nominacích postupujeme.  

 Pokud padne návrh ze strany pana zastupitele Bodečka, můžeme o něm hlasovat jako 

o doplnění k tomuto tisku, že rušíme úkol pro radu předložit zastupitelstvu nová pravidla pro 

udělování čestného občanství. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Rád bych se k tomu krátce vyjádřil. Když jsem komisi pro čestné občanství podával 

návrh na prof. Klenera, zapomněl jsem tam dopsat, že pan profesor obdržel např. ocenění 

Česká hlava, tedy národní nobelovku za r. 2012. Přišlo mi s podivem, že taková osobnost, 

která bydlí v naší městské části, občanství nebo cenu v minulosti nedostala. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je to poznámka spíše technického rázu. Pokud se snažíme o nějakou důstojnost 

jednání zastupitelstva i tohoto tisku, tak prosím vyslovujme jména správně. Paní Riegelbauer 

je Němka a čte se „Brigite“, nikoli „Bridžit“.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu mít pozměňovací návrh. V důvodové zprávě je uvedeno, že komise navrhla 

udělit čestné občanství Brigitte Riegelbauer a Cenu Prahy 1 prof. Pavlu Klenerovi. Pavel 

Klener má už čestné občanství hl. m. Prahy z r. 2019, nedává proto smysl, aby byl ještě 

jednou čestným občanem Prahy 1.  

 Předkládám pozměňovací návrh, že bere na vědomí návrh komise, a doplnění 4. bodu 

a úprava 3: schvaluje udělení čestného občanství Brigitte Riegelbauer a schvaluje udělení 

Ceny Prahy 1 prof. dr. Pavlu Klenerovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že v tomto směru není absolutně vyloučeno, aby bylo možné přidělit čestné 

občanství v rámci Prahy 1, přestože někdo má čestné občanství hl. m. Prahy. To, že by byl 

pan profesor čestným občanem Prahy 1, bude to větším oceněním, než kdyby dostal Cenu 

Prahy 1. Čestné občanství jako takové dekoruje dlouhodobě trvale žijící osobnosti na Praze 1, 

které mají nějaký přínos. On si na tom velmi zakládá.  

 Byť je to dobře míněno, váš návrh by mohl způsobit komplikaci v projednávání této 

věci. Pan profesor si bude velmi cenit právě čestného občanství Prahy 1.  
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 Prosím o promyšlení tohoto návrhu. 

 Paní místostarostka má slovo. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Chci doplnit, že už máme jeden takový příklad, kdy paní Moučková měla čestné 

občanství hl. města, a přesto jsme ji udělili čestného občana Prahy 1. Myslím si, že neuděláme 

žádný krok vedle.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Ge. 

 

P.  G e : 

 Mám dotaz. Komise navrhla udělit čestné občanství Brigittě Riegelbauer a Cenu  

Prahy 1 prof. Pavlu Klenerovi. V návrhu je: návrh na udělení čestného občanství Prahy 1 – 

prof. Pavel Klener, a stejně návrh na udělení čestného občanství Brigitte Riegelbauer. Mohlo 

by se toto upřesnit? 

 Pokud jste tady pane starosto zmínil, že čestné občanství se uděluje občanům Prahy 1, 

což paní Brigitte Riegelbauer není, pokud ji chceme ocenit, tak Cena Prahy 1 by možná byla 

adekvátnější.  

 

P.  H e j m a : 

 Možná, že jste nesprávně pochopil to, co jsem říkal, nebo jsem se špatně vyjádřil, že 

se dá čestné občanství i bydlícímu mimo Prahu 1. Když tady kapacita typu pana prof. Klenera 

žije od 30. let minulého století a zakládá si na tom, tak pro něho je daleko větším oceněním 

získat čestné občanství. Z toho důvodu si myslím, že komise tento návrh takto předložila, 

protože si myslela, že není možné, když už je čestným občanem hl. m. Prahy, dávat čestné 

občanství Prahy 1, což se nevylučuje. Proto jsme to jako rada takto modifikovali a povýšili 

jsme ocenění pana profesora na čestné občanství.  

 

P.  G e : 

 Toto nerozporuji. V návrhu je udělení čestného občanství Prahy 1 Brigitte 

Riegelbauer. V životopise je zmíněno čestné občanství Brigitte Riegelbauer, čímž bych se 

přikláněl k Ceně Prahy 1, a v důvodové zprávě je Cenu Prahy 1 prof. Pavlu Klenerovi, ale v 

životopisu je návrh na udělení čestného občanství. To mě zarazilo. Proto bych byl rád, aby se 

toto upřesnilo, nikoli jeho zásluhy, ale co mu chceme udělit.  

 

P.  H e j m a : 

 V důvodové zprávě je uvedeno, že rada přehodnotila doporučení komise, což je právo 

rady, přesně z tohoto důvodu. Komise je poradním orgánem rady, rada může s přihlédnutím k 

okolnostem rozhodnout i jinak, než je doporučeno. Je to v důvodové zprávě takto napsáno, že 

přehodnotila doporučení komise. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, nemohu s vámi souhlasit. Když se podíváte do tisku, má několik vad. 

Projednáno s předsedkyní paní Ing. Kroftovou. Podle mne tam mělo být „s příslušnou 

komisí“. V tisku mi chybí zápis z komise, ale hlavně mi tam vadí pravidla. Proč pravidla v 

tisku nejsou? Myslím, že byla pravda, co říkala Amálka. Řídí se pravidly, kterými jsme se 

řídili v r. 2019.  
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Tak tady vzniká chaos. Proto jsem měl poznámku, abychom se už rozhodli, jestli 

změníme pravidla. Nejsem pro zrušení úkolu, ale pokud se zastupitelstvo většinou rozhodne, 

že se tento úkol zruší, tak ho zrušme. Jinak tady bude chaos, který trvá v této záležitosti dva 

roky.  

 Vnímal jsem to tak, jak říkal pan starosta, že komise doporučuje něco radě a rada 

může tento názor změnit. Když se ale dívám do čl. 5, odst. 1., tak tam vidím, že rada 

předkládá zastupitelstvu návrh s doporučením komise. Můžeme o tom diskutovat, ale 

souhlasím, že komise je poradní orgán, ale ona je také iniciativní orgán.  

 

P.  H e j m a : 

 Proto předkládáme návrh s doporučením komise. Návrh rady se s doporučením komise 

neztotožnil z důvodů uvedených v důvodové zprávě.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě doplním. Budu respektovat názor rady, protože si myslím, že toto je tisk, který 

by měl být důstojný a neměli bychom ho dostávat do situace, kdy se budeme dohadovat a 

ohrozíme třeba to, že by někdo nebyl přijatý. Prosím i s upozorněním na to, že Praha sobě 

nemá svého zástupce v komisi, aby tato záležitost byla pro příště projednána dopředu se 

všemi zastupitelskými kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o pozornost k usnesení: 

 1. bere na vědomí návrh komise, 

 2. bere na vědomí doporučení rady, 

 3. rozhoduje.  

Kdo může finálně rozhodnout, je toto zastupitelstvo. Je to přesně v souladu. Dokud neplatí 

nová pravidla, platí stará.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to pěkná bramboračka. Jestli se pan prof. Klener dívá na přímý přenos, tak snad 

nebude chtít ani jedno.  

 Podstatné je to, že tady jsou pravidla z r. 2012. Tato pravidla jsou platná, přestože v r. 

2019 tady byla jakási paní Sáčková, která vymyslela nová pravidla, která ale nebyla 

zastupitelstvem přijata. Problém je v tom, že se pravidla liší v jednotlivých druzích odměn. 

Dokonce si vymyslela a nechala vyhotovit nějaké odznáčky. Komise pro čestné občanství 

zatím žádná pravidla nepředložila. Protože rada na takové věci nemá čas – rada je exekutivní 

orgán, nikoli iniciativní, doporučoval bych, aby pan předseda Kontrolního výboru, který má 

spoustu času na vymýšlení kdejakých ptákovin, si to vzal za své a nová pravidla předložil.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta má slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Tady je ukázka toho, že někdy osobní ambice předvést se v diskusi vedou k tomu, že 

se původní myšlenka dostává na hranu, aby byla vůbec schválena. Kolegyně Počarovská 

upozornila – a názor měla i komise, zda lze sloučit udělení celopražského občanství s 

občanstvím Prahy 1. Diskuse proběhla, ukázalo se, že už je tady precedens nebožky paní 

Moučkové. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k návrhu, abychom udělili občanství panu prof. 

Klenerovi jako čestné občanství Prahy 1, protože si to zaslouží.  
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 K druhému návrhu. Jsme součástí Evropy a letos je 30. výročí vztahu mezi městem 

Bamberg a po celou dobu u tohoto vztahu byla tady paní Brigitte. Myslím, že to bude ukázka 

toho, že jsme zastupitelstvo a že jsme městská část, která je na úrovni vztahů, které máme s 

městem Bambergem a která jsou za ty roky nejbližší. Připomínám to i díky tomu, že Bamberg 

měl mimořádnou zkušenost, když byl exodus východoněmeckých občanů v r. 1989. 

Popisovali, jak museli reagovat na to, na co reagujeme my teď v dnešních dnech.  

 To jen upozorňuji na to, jak to vnímám. Myslím si, že pravidla buď budou, nebo 

nebudou. Komisi bych to nechal. Když to bude dělat pan Bodeček, budou tak rozsáhlá a tak 

složitá a vyvolá to další vášně. Od toho je komise, aby nějaká pravidla doporučila. Jestli tam 

bude zástupce Prahy sobě a povede to ke zlepšení práce této komise, tak to bude jen dobře.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se technicky zeptat, na jaký návrh to u paní Riegelbauer bylo? U Pavla 

Klenera je to napsané, jen nevím, jestli se to tam musí nebo nemusí psát. 

 Jako zastupitel, který o tom bude rozhodovat, chci se držet doporučení komise pro 

občanské záležitosti. Proto jsem dala tento pozměňovací návrh.  

 Děkuji za informaci o precedentu, beru to. V momentu, kdy komise navrhovala něco 

jiného, asi to projednávala detailně, proto souzním spíše s ní.  

 Vzhledem k diskusi navrhuji doplnit další bod, že se ukládá radě – myšleno jako 

komisi – předložit pravidla pro udělování čestného občanství.  

 

P.  H e j m a : 

 Tento úkol už máme. Pan místostarosta chce technicky reagovat. 

 

P.  B u r g r : 

 Odpovím. Technicky jsem podklady pro komisi zpracovával já. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemusím zdůrazňovat, jak je návrh nepřipraven. Mělo by jít o důstojné jednání. 

Prosím Jana Votočka, nekomolme jména, byla to Kateřina Písačková, nikoli paní Sáčková. 

 

P.  H e j m a : 

 V zájmu zachování důstojnosti tohoto tisku se zdržím komentáře.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na Amálku. Úkol byl zadán a v současné době termín splnění je do  

31. března 2022.  

 Předkladatel, což je pan starosta, by měl v důvodové zprávě obě osoby představit. 

Přišla zpráva, že někteří neví, kdo je Brigitte Riegelbauer. Řekl to teď pan místostarosta. 

Mohlo by se to oficiálně říci o obou před tím, než se bude hlasovat?  

 

P.  H e j m a : 

 Poprosím pana místostarostu, aby se ujal představení paní Brigitte Riegelbauer.  
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P.  B u r g r : 

 Před 30 lety městská část navázala partnerský vztah s městem Bamberg. Tyto vztahy 

se rozvíjely v oblasti kulturní a v oblasti společenské. Mimořádné také byly stáže, které měli 

úřednici v města Bamberg. Byla to 90. léta, kdy se zaměstnanci Úřadu učili samosprávu a žít 

v demokracii. Probíhala výměna v oblasti školství atd. Tato dáma to po celé roky zajišťovala, 

dnes bych ji porovnal s naším panem Gaarem. Myslím, že v zajištění přesahovala jednotlivé 

odbory. Byla vždy napříč politickým spektrem odezvou spolupráce. 

 Víte, že máme několik měst, která jsou na výsluní naší spolupráce. Je to Nimes, 

Bratislava Střed, Trento a další smluvní vztahy, které se pohybují podle toho, jak v kterém 

městě byl zvolen starosta nebo starostka. Vzhledem k tomu, že letos prožíváme 30. výročí 

smlouvy mezi Bambergem a Prahou 1, tak se zdálo, že by bylo důstojné završení, kdybychom 

k tomu přistoupili tímto nestandardním způsobem. Pokud bude schválena, nebude to jediný 

občan cizího státu, který je nositelem čestného občanství Prahy 1.  

 Pokud se to dnes neschválí, Německo bude žít dál, my asi také. Kdyby se to schválilo, 

tak při návštěvě Bamberga, myslím začátkem dubna, by se to důstojně dotáhlo do konce. 

 To je vše, co mohu říct k této dámě, se kterou jste v rámci vztahů s Bambergem 

setkali. Komise tuto dámu doporučila bez jakýchkoli výhrad. Právě tak doporučila bez výhrad 

pana prof. Klenera s technickým rozdílem udělení dvou částí, kdy si komise neuvědomovala, 

že je to možné a že by si pan profesor také zasloužil toto důstojné ocenění čestného občanství.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě se k prof. Klenerovi hlásí pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Pan prof. Pavel Klener bydlí na Malé Straně od svých dvou let. Je to významný český 

lékař, onkolog, hematoonkolog, nositel mnoha státních vyznamenání. medaile Za zásluhy, 

ministr zdravotnictví v r. 1990. Mimo zásluhy, které má jak z pracovišť, kde působí, tak 

ocenění od českého státu i ze zahraničí, je to náš dlouholetý občan a mimořádně laskavý 

člověk. Navíc ve svém oboru vychoval spoustu profesionálů, stál u kolébky české 

hematoonkologie. Přidanou hodnotou je, že v jeho stopách pokračuje i jeho syn.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za upřesnění. Upozorňuji, že tisk je zpracován zcela standardním způsobem. 

Obsahuje vyjádření komise, doporučení rady a návrh schvalující části pro zastupitelstvo.  

V žádném případě nemohu akceptovat narážku, že tisk je nepřipraven. Pouze diskuse, která je 

k tomu vedena a která polemizuje mezi návrhem komise a rady, dělá z toho trochu zmatečnou 

věc. Myslím si, že to společně dokážeme dát do pořádku.  

 Prosím s technickou pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji panu místostarostovi i Karlu Ulmovi za představení, jen jsme si nerozuměli. 

Vypadá to, že vás terorizuji. Měl jsem říct asi v úvodu a dám to předsedovi Návrhového 

výboru, aby to, co je v důvodové zprávě u obou osob, bylo uvedeno v usnesení. Když se 

někdo podívá do usnesení, aby u jména bylo to, co je uvedeno v důvodové zprávě.  

 Děkuji za obsáhlé představení obou kandidátů.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si dát slovo panu Michalu Valentovi, který využívá práva občana Prahy 1 

vystoupit k danému bodu. Prosím, aby se ujal slova. 
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P.  V a l e n t a : 

 Děkuji za udělení slova. Měl bych prosbu. Už dva roky v rámci tohoto bodu vázne již 

schválený občan Prahy 1 pan Jan Šibík. Myslím, že je to také osobnost, která má řadu 

ocenění. Když jsem poslouchal první bod týkající se pomoci Ukrajině, myslím si, že to jeden 

z občanů Prahy 1, který navštívil řadu válečných konfliktů a pořídil tam fotografie. Myslím, 

že i v r. 2014 na Ukrajině byl a díky němu máme možnost zprostředkovat dění, které se tam 

odehrává.  

 Poprosil jsem také zastupitele Vladimíra Maříka, aby na některém příštím 

zastupitelstvu navrhl k projednání tohoto občana, který byl již schválen komisí pro občanské 

záležitosti a pro občanství Prahy 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Toho se týká bod 4, který jsem doplňoval, že se ukládá radě dále postupovat v 

rozhodování o těch, kteří již byli komisí schváleni. Bereme na vědomí. 

 Po čtvrté je přihlášena Amálka Počarovská. Musíme hlasovat o tom, zda může 

vystoupit. Pro 15, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 5 nehlasovalo. Paní kolegyně, máte slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu specifikovat mé dva pozměňovací návrhy, které předložím písemně.  

 První je nový bod 3: schvaluje udělení Ceny Prahy 1.  

 Druhý návrh je nový bod, kde bude, že prodlužuje termín pro vypracování pravidel do 

příštího zastupitelstva, abychom dodrželi stanovené lhůty. Dne 11. dubna je komise pro 

občanské záležitosti, tak aby to projednala a schválila pravidla.  

 

P.  H e j m a : 

 Písemně to proběhne. S částí týkající se posunutí termínu pro úkol se ztotožňuji a jsem 

ochoten ho přijmout jako součást původního návrhu usnesení.  

 Znamená to, že součástí se stane posunutí termínu. 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se omluvit panu Čižinskému, pokud jsem zkomolil nějaké jméno. Jsem 

zvyklý na to, že „pí“ se používá běžně jako zkratka za paní. Proto jsem nabyl dojmu, že ta 

paní se opravdu jmenuji Sáčková. 

  

P.  H e j m a : 

 Čeština je kouzelná. Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Chtěl bych uvést poznatek. Tady se sáhodlouze bavíme o tom, proč se bude udělovat 

Cena Prahy 1 nebo čestné občanství, ale tato diskuse měla proběhnout na komisi, kde nikoho 

nemáme. Tady plýtváme časem. Myslím si, že toto není obecná věc, která tady v minulosti 

byla a řešila se. Všechno to pramení z toho, že Praha 1 sobě, která má 6 zastupitelů, nemá své 

zástupce v mnoha komisích. Seznamujeme se s tím tady a teprve poprvé máme možnost se k 

tomu vyjádřit. Jestliže máme nějaké výhrady, tak se tady teprve poprvé reflektují. Nemohly 

být vyjádřeny na komisi, a přitom na vyjádření komise je kladen důraz.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Končím rozpravu. Předávám slovo předsedovi Návrhového 

výboru. 



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 34 
 

P.  B u r e š : 

 K tomu, pane starosto, s čím jste se chtěl ztotožňovat. Není to možné, protože je to 

úkol rady, termín ještě neuplynul. Rada s tím na svém jednání naloží do konce března, ale 

není to úkol zastupitelstva, je to úkol rady.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to důležitá informace, nelze tady o tom hlasovat. Je to úkol rady předložit. Můžeme 

do konce března v radě ještě konat.  

 

P.  B u r e š : 

 Termín ještě běží, rada to má připravit, a pak to musí předložit zastupitelstvu.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 31. března to nestihne zastupitelstvo schválit. Nechme tam, že se ukládá pravidla 

předložit zastupitelstvu do 15. dubna. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to úkol radě do 15. dubna předložit pravidla. Ztotožnění trvá. 

 Prosím o protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o chviličku. Jsme na tom stále dobře, Praha 5 už má zašifrovaná data, už se k 

nim nedostane a už je úplně odpojena. Už jsem říkal, že kdyby byl náhodou problém, tak 

avizuji, že jsme v bojovém stavu a je možné, budou-li se útoky stupňovat, že vypneme Úřad a 

úplně ho odpojíme od vnějšího světa.  

 

P.  G e : 

 Mimo diskusi si dovolím doplnit, že Nemocnice Na Františku před třemi roky 

absolvovala penetrační test s hackery a vyšla z toho velmi dobře, a to jen díky tomu, že tato 

nemocnice má zastaralé vybavení. Nemusíme se bát, díky tomu je to nenapadnutelné.  

 

P.   B u r e š : 

 Byla to hloupá poznámka, ale dobře.  

 

P.  H e j m a : 

 Ukončeme tuto diskusi, nechme si to na přestávku na oběd.  

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí.  

 David Bodeček chce, abychom to, co je v důvodové zprávě u osob, doplnili do 

usnesení, kde je popsáno, co je to za osobu atd., aby tam nebylo jen jméno, ale všechno, co je 

v důvodové zprávě, aby tam vždycky bylo.  

 

P.  H e j m a : 

 S tím se ztotožním, stává se to součástí původního návrhu.  

 

P.  B u r e š : 

 Dále tady máme návrh od Amálky Počarovské na nový bod 3: schvaluje udělení 

čestného občanství Prahy 1 a udělení Ceny Prahy 1. Tady jde o prohození proti tomu, co 

navrhuje rada. 
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 2. bod je upravený původní návrh: doporučuje radě MČ Praha 1 postupně projednat 

další návrhy ocenění osobností, které již byly komisí pro občanské záležitosti, udělování 

čestného občanství a Ceny Praha 1 projednány. 

 Ukládá předložit ZMČ Praha 1 ke schválení návrh nových pravidel pro udělování 

čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Praha 1 s termínem 13. 4. 

 Předkladatel se s tím ztotožňuje. Zbývá jediné hlasování o protinávrhu o bodu 3. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Prezenčně: pro 4, proti 2, zdrželo se 9, 

nehlasovalo celkem 5. (pozn. včetně p. Scholze, který videokonferenčně nehlasoval). Je to 

celkový výsledek hlasování. Tento návrh neprošel. 

 Nyní můžeme hlasovat o doplněném původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 

17, proti 0, zdrželi se 2. Distančně: pro 1. Celkový výsledek: pro 18, proti 0, zdrželi se 2. 

Tento návrh byl schválen. 

 Vyhlašuji přestávku na oběd do 14 hodin, kdy se sejdeme u hasičárny.  

(Polední přestávka) 

 Dovolte, abych zahájil další pokračování našeho zastupitelstva. Ve 14 hodin máme 

projednat bod  

28, tisk 436 

vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové hasičské stanice pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1  

 Děkuji vám za to, že jste ochotni projednat tento tisk, přestože ze strany opozice 

padalo doporučení tisk neprojednávat z důvodu jeho obsažnosti. Na druhou stranu tento tisk 

má za úkol vás seznámit se studií, která vyhodnocuje dvě finální varianty možného umístění 

hasičské stanice pro naši jednotku.  

 Tato studie byla zpracována na základě usnesení rady. Na podzim 2020 v rámci tisku, 

který se týkal Revoluční ulice, jsme se jako zastupitelstvo poté, co ze strany pana zastupitele 

Nazarského bylo poukazováno na to, že činnost jednotky v tomto místě není vhodná, usnesli 

na tom, že budeme muset najít jiné místo pro zřízení hasičské stanice, které by bylo vhodnější 

pro jednotku, a to s tím, že musíme mít na paměti, že MČ Praha 1 zřídila svou Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů jako organizační složku městské části. Ze zákona jsme povinni této 

jednotce zajistit patřičné zázemí, vybavení a veškeré materiální a technické podmínky pro její 

činnost.  

 Na druhou stranu nám jednotka slouží v časech zlých i dobrých, což jsme již 

mnohokrát vyzkoušeli. Bude čas to odprezentovat, v čem konkrétně.  

 Tenkrát v souladu s tímto usnesením jsme přijali opatření, jak nám bylo uloženo do 

konce r. 2020. Rada rozhodla o tom, že se zřídí pracovní skupina pro přípravu a realizaci 

záměru zřízení hasičské stanice. Tato skupina byla přímo definována, jmenována, jsou v ní 

zástupci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, členové naší jednotky, zástupci 

krizového řízení hl. m. Prahy a další techničtí odborníci. Na základě usnesení této pracovní 

skupiny to bylo uloženo společnosti SUNCAD – její zástupce Ing. Havránek, který je zároveň 

zástupcem zpracovatele této studie, je zde přítomen.  

 Tato společnost zpracovala tuto studii, kde pečlivě zvážila všechny možnosti, kterých 

není na území MČ Prahy 1 mnoho. Nejsme okrajová městská část, kde mohou na zelené louce 

ve svém území stavět hasičské stanice, takže bylo složité vytipovat vhodné místo. Vybraná 

dvě místa jsou obsahem této studie, kde máme vyhodnoceno všechno pro a proti u 

jednotlivých míst. Na základě toho, když byla tato studie v polovině tohoto roku předložena, 

byla ještě doplněna průzkumem geologického podloží, což bylo velmi důležité. Na jednom z 

území, což je Holbova, se nachází podzemní kryt CO. Je potřeba i toto mít zmapováno.  
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O to byla studie následně rozšířena a dána k projednání třem komisím, a to komisi 

územního rozvoje, bezpečnostní komisi a komisi investiční. Komise se k tomuto záměry 

vyjádřily v průběhu února. Následně ještě čekáme na ověření vhodnosti ze strany Hasičského 

záchranného sboru z pochopitelných důvodů, a tím je zapojení Hasičského záchranného sboru 

hl. m. Prahy do řešení humanitární krize. Protože mají na starosti kompletní logistiku celého 

řízení péče o uprchlíky, zajištění ubytování a všech dalších věcí, nemohli se z kapacitních 

důvodů tomu plně věnovat. S omluvou nedodali věci k projednání na dnešním zastupitelstvu. 

Očekáváme ještě vyjádření z jejich strany. Následně to bude doplněno do všech potřebných 

podkladů.  

 Nyní, jak jsme se dohodli, na zastupitelstvu předkládáme tuto studii. Zastupitelstvu se 

doporučuje vzít na vědomí, že tato studie byla zpracovaná. Na základě vyjádření komisí je 

doporučeno zabývat se variantou A, což je varianta Holbova. Varianta B byla mimo území 

Prahy 1, byť byla na hranicích u hradeb Petřína, ale z dojezdového hlediska a z hlediska 

polohy varianta Holbova je příhodnější. Zastupitelstvo se žádá o to, aby rozhodlo, že se dále 

rozpracuje varianta A až do studie proveditelnosti. Následně se ukládá předložit ZMČ, aby se 

tato studie proveditelnosti s návrhem finálního řešení předložila zastupitelstvu k projednání, 

které by o tom dále rozhodovalo. 

 Prosím, zda mohu na začátek vyzvat zástupce jednotky Sboru dobrovolných hasičů a 

následně pana Ing. Havránka za zpracovatele studie, aby doplnili můj úvod.  

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážený pane starosto, děkuji za slovo. Chtěl bych zahájit toto vystoupení velkým 

poděkováním, jak jsem sledoval zahájení tohoto zastupitelstva, zejména paní Počarovské, za 

podporu možnosti zařadit tento bod na jednání. Hovořím tady nikoli jen za jednotku, ale také 

za obyvatele domu Revoluční 28, kteří zde několikrát byli s prosbou, aby jednotka už vypadla 

z Revoluční 28. Každý den, kdy se to odkládá, jejich přání se zdržuje. Budou velmi rádi, když 

to tak bude. Naposled to uváděli na setkání v Truhlářské 8. Když se sbíraly podklady pro 

strategickou studii Prahy 1, byla tam na toto téma rozsáhlá diskuse. Toto poděkování za úvod. 

 Za druhé. Dostal jsem za úkol obecně pohovořit, k čemu taková hasičárna je dobrá. 

Chci se především vrátit k tomu, co řekl pan starosta. Toto zastupitelstvo si v r. 2011 zřídilo 

svou jednotku usnesením zastupitelstva. Dovoluji si připomenout, že hlasováno o tomto 

usnesení bylo 30 pro, nikdo proti, 1 se zdržel, což jsem byl pravděpodobně já. Když se 

podíváte do historie zastupitelstva, takovýchto hlasování se moc najít nedá – téměř 

stoprocentní vůle pro. Je to součást MČ Praha 1, není to žádný spolek, není to žádný Svazarm, 

není to žádná volnočasová aktivita. To jen na úvod. 

 Dále chci zmínit, jestli to je nebo není něčí hračka. Prosím promítnout čísla, jak to 

vypadá. Když zastupitelstvo zřídilo jednotku, tak podle zákona o požární ochraně – je mi líto, 

že tady není pan Kučera, protože jsem se dočetl, jak zpochybnil na jednání rady, že MČ má 

povinnost zajistit zázemí pro svoji jednotku – z r. 1985 je přímo uvedeno, že městská část 

musí zajistit akceschopnost jednotky, aby byla schopna vyjet – když je baleno v banánových 

krabicích a na ulicích tak to moc dobře nejde - dále zabezpečit výstavbu a údržbu objektů pro 

zajištění požární ochrany. Zákon přímo městské části tyto povinnosti ukládá. To jen k 

vystoupení pana Kučery. 

 Jednotka se ocitla v prostorách, které původně v Revoluční 28 obydloval spolek Sboru 

dobrovolných hasičů a my jsme to spoluosídlení nazvali slovem „útulna“. Nic dokonalejšího 

to nebylo než pouhá útulna.  

 Následně poté se rozhodlo vedení městské části, že zodolnění tuto útulnu a že by se na 

to měly vynaložit nějaké prostředky, aby se tato útulna dala vydávat za splnění úkolu zákona 

o požární ochraně zajistit hasičárnu pro jednotku městské části. Toto zodolnění nevyšlo, 

myslím, že jste o tom dostatečně informováni.  
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 Poslední desky, které byly zavřeny nad touto etapou, učinila rada městské části  

v r. 2019, kdy se rozhodla, že opustí řešení zodolňování útulny a rozhodla o tom, že bude 

vhodnější hasičárnu postavit na vhodnějším místě. Dovolím si zacitovat tehdejšího člena rady 

MČ Prahy 1 pana Mgr. Nazarského, který říkal, že již v příštím roce – to je před dvěma roky -

navrhne 50 mil. Kč na výstavbu hasičské stanice na jiném místě. Nechci tím hodnotit přístup 

ostatních, ale řekl to za sebe a dokonce v konkrétní částce. 

 Ocenili bychom, kdyby se tento proces nastartoval co nejrychleji. Přiznáme se vám, že 

ani my jako hasiči nejsme šťastni, že jsme v této útulně, že sousedé s námi mají potíže a my s 

nimi také. I my jsme podepsali petici, kterou oni zorganizovali pro co nejrychlejší přesídlení 

jednotky do vhodnějších prostor.  

 Proto se zde nacházíme. Své vystoupení chci uzavřít upozorněním na tabulku. 

Zaznamenal jsem spoustu pochybností o tom, k čemu je jednotka dobrá, že je to taková 

hračka pro nic. Tam máte přehled, co jednotka činila v tomto volebním období. Je to sepsáno 

ze statistiky, která je úředně vedena, kam se musí hlásit všechny aktivity jednotky. Celkem to 

bylo 277 výjezdů této jednotky a dohromady jednotka strávila celkový čas 1536 hodin na 

těchto aktivitách. Jelikož jednotka nesmí vyjet za menšího počtu než 1 plus 3, vynásobil jsem 

čas těmi čtyřmi osobami, abyste viděli, kolik je to celkem člověkohodin, které jednotka na 

těchto výjezdech strávila času. Tato suma hodin je bezpečnou, protože na mnoha výjezdech se 

zúčastnilo více hasičů, většinou 6 až 7. Znamená to, že počet člověkohodin by tím vzrůstal.  

 Když si tuto prostou částku vynásobíte výší odměny, kterou toto zastupitelstvo určilo 

za účast na jednání komise 500 Kč za hodinu a srovnáte s tím, že mnoho hasičů běhalo po 

nocích v protichemických oděvech a desinfikovalo domovy důchodců, bezdomovecké lodi, 

nemocnice, policejní stanice, tak si myslím, že tato činnost je fyzicky i z hlediska časového 

snímku po práci daleko aktivnější. Na tom se dá posoudit, zda městské části jednotka slouží 

nebo neslouží.  

 Poslední čas je čas strávených na školeních a na další přípravě, která je ze zákona 

povinná, protože do času jednotky není ani započítána. To jen pro shrnutí na úvod. 

 Pane starosto, krátký komentář pouze k vytipování místa. Dovoluji si shrnout, že z 

našich profesionálních zkušeností jsme definovali jednak objektové potřeby, to znamená co 

jednotka spravuje pro MČ Praha 1. Vše, s čím jednotka nakládá, je ve vlastnictví městské 

části. Je to samozřejmě technika, materiální vybavení, potřebné zázemí pro mužstvo, potřebné 

skladové prostory. 

 Důležitá, kde má být teoreticky nová hasičárna umístěna, jsou hlediska lokace – měla 

by být nejblíže těžišti ploch na území Prahy 1 s exponovaným požárním rizikem, resp. těžišti 

osídlení MČ Praha 1 –  hledisko dojezdu, hlediska napojení na komunikace MČ Praha 1, 

hledisko dostupnosti pro členy jednotky, když je vyhlášen poplach, hledisko plovoucího mola, 

které bude umístěno na Vltavu, hledisko vlastnictví pozemku – zda je svěřeno MČ Praze 1, 

zda je v cizím vlastnictví a zda je možné na něj dosáhnout, hledisko stabilizace ploch či 

možnosti změny územního plánu, hlediska zasahovacích podmínek vzhledem k sousedícím 

objektům. Sousedů má jednotka dost a sousedé jednotky také. Určitě bychom byli rádi, aby 

objekt sousedil co nejméně s byty nebo s bytovými objekty.  

 Dále je to hledisko odstupu od budov, napojení na městské infrastrukturní sítě a 

možnosti výjezdu v době aktivace městského systému protipovodňové ochrany.  

 Nic víc jsme v tom neudělali, pouze toto jsme poskytli jako vstupní údaje. Děkuji za 

pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za úvod. Prosím pana Ing. Havránka, aby se ujal stručné prezentace studie. 
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P.  H a v r á n e k : 

 Dámy a pánové, budu nepoměrně stručnější, protože důležité věci řekl v úvodu pan 

starosta. Jsem připraven odborně odpovědět na detaily námi zpracované a předložené 

ověřovací studie. Jako doplnění úvodu, ve kterém o mnohých věcech týkajících se vlastního 

zadání a obsahu ověřovací studie, kterou jsme pro městskou část na základě zadání 

zpracovali, bych uvedl následující. 

 Tento materiál, který jste dostali jako podklad pro jednání dnešního zastupitelstva, je 

ověřovací studií, která měla za úkol zhodnotit možné lokality na území MČ Praha 1 a najít 

nějaké možné lokality na území Prahy 1, které jsou velmi zastavěné. Hledat zde plochu pro 

umístění hasičské stanice jednotky Sboru dobrovolných hasičů není lehkou úlohou. V rámci 

posuzování jsme komplexně posoudili pět lokalit, z nich tři byly v průběhu zpracování 

ověřovací studie vyhodnoceny jako nevhodné a nebyly dále posuzovány. Přestože byly 

rozpracovány včetně nějaké výkresové dokumentace, nebyly do finálního materiálu z hlediska 

jeho přehlednosti uváděny, protože i jednotlivé výrobní výbory a pracovní komise, které se 

scházely při přípravě této studie vyhodnotily, že tyto lokality nejsou vhodné. Jsou to např. 

lokalita u Nemocnice Na Františku, na křížení Dvořákova nábřeží a ulice Dušní, prodloužení 

ulice Revoluční a lokalita u Poštovního muzea.  

 Poslední dvě vybrané lokality, to znamená lokalita Holbova vedle Ministerstva 

dopravy, vedle výjezdu z Těšnovského tunelu označená jako lokalita A, a lokalita B, což je 

pozemek Magistrátu u Strahovského stadionu na hranici MČ Praha 1, v katastru Prahy 6 v 

Břevnově u ulice Vaníčkova, tak tyto dvě lokality byly dále rozpracovány a podrobně 

zhodnoceny v naší ověřovací studii.  

 Jako základní podklad a zadání pro zpracování ověřovací studie jsme velmi úzce 

spolupracovali s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 pro zhodnocení jejích 

základních potřeb, požadavků a zejména technického a nástrojového vybavení, zejména co se 

týká vozové techniky a používaných postupů a principů zásahů. Dále jsme vycházeli z 

příslušných legislativních úprav jak pro navrhování staveb, to znamená obecné a technické a 

stavební předpisy, příslušné normy a technické předpisy, ale také z vyhlášky o jednotné 

požární ochraně, zejména z vyhlášky 247/2001 Sb., kde jsou stanoveny některé parametry a 

požadavky na to, jakým způsobem má být vybavena zejména co se týká technického a 

technologického vybavení jednotka Sboru dobrovolných hasičů zasahující v jednotné požární 

ochraně třídy III.  

 Tímto průřezem stávající techniky, potřeb a provozu vlastního provádění výjezdů, 

zásahů a výkonů činnosti jednotky jsme dospěli k nějakému sumáři všech základních 

požadavků. Jako základní stavební kámen bylo vozové vybavení a celkové technické 

vybavení, které je potřeba v nové hasičské stanici umístit. Z toho vznikl základní půdorys 

prvního nadzemního podlaží, resp. v jedné z těch dvou variant částečně i podzemního 

zapuštěného podlaží, a to je počet pozic vlastního výjezdového stání, kterých je s ohledem na 

stávající disponující techniku pět. Na toto navazuje zázemí špinavých provozů, špinavých 

šaten, skladového zázemí, dílny, sklady pohonných hmot, sklady hadic, sušení hadic. Tyto 

všechny provozní potřeby jednotky jsme mapovali z hlediska požadavků na plošný zábor v 

úrovni jednotlivých podlaží.  

 Pro ověření toho, že nejsou navrhovány nevhodné rozměry, nevhodné výměry pro 

jednotlivé části nové stanice, jsme také v průběhu přípravy ověřovací stanice navštívili 

celkem tři nově do provozu uvedené stanice hasičských záchranných sborů jak pražských, tak 

Sboru dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy. Konzultovali jsme a ověřovali navrhované 

dispozice, navrhované rozměry jednotlivých částí objektu. 
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 K zadání byl ještě v rámci výrobních výborů v průběhu projektování a v průběhu 

přípravy ověřovací studie předán požadavek ze strany zadavatele, ze strany městské části, 

resp. ze strany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy na zvážení a posouzení možnou 

integraci tohoto objektu – dohromady jednotky Sboru dobrovolných hasičů a zároveň i potřeb 

hasičů hl. m. Prahy, kteří v současné době mají svůj kontejnerový program, což jsou speciální 

kontejnery pro speciální zásahy při speciálních operacích umístěny na nevhodné lokalitě v 

Jílovém u Prahy. Ocenili by, kdyby v rámci nově zřizované a tady posuzované hasičské 

stanice se mohl tento kontejnerový program integrovat – samozřejmě odděleně – do objektu a 

objekt využívat společně.  

 Ve spolupráci s vedením Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy jsme 

kvantifikovali – ve studii je to detailně popsáno – potřeby hasičů hl. m. Prahy pro tento 

kontejnerový program, z čehož vyplynul požadavek na plošnou výměru vnitřních prostor pro 

skladování kontejnerů, pro výjezdová stání a pro zázemí hasičů hl. m. Prahy na necelých  

1000 m2. Tento požadavek jsme na základě požadavku zadavatele zahrnuli do ověřovací 

studie a s tímto jsme posuzovali obě zmíněné lokality, zda by vyhověly tomuto požadavku, 

kromě základního funkčního požadavku, což je požadavek pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů Prahy 1, a daly by se do objektu integrovat společně.  

 Na základě tohoto posouzení a navržení základního objemu pro jednotku SDH Prahy 1 

bylo vyhodnoceno, že pro lokalitu Holbova lze umístit pouze objekt, který svou plošnou 

výměrou bude splňovat požadavky Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro MČ Praha 1, 

nikoli však pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ve svém kontejnerovém programu, což 

naopak proti Holbově umožňuje lokalita Vaníčkova na Strahově.  

 Obě tyto lokality byly dále posuzovány s ohledem na technickou a dopravní 

infrastrukturu. Zde je třeba zmínit, že obě lokality jsou velmi dobře napojitelné na přiléhající 

komunikace. Lokalita Holbova bude vyžadovat instalaci světelného řízení spojeného s 

křižovatkami navazujícími pro výjezd hasičské techniky, což není technický problém. Má 

jistou výhodu, že přes ulici Holbova je krátkou vzdáleností napojitelná na nejvýznamnější 

pražské tepny, komunikace 1. třídy, na nábřeží a magistrály, kudy je možné pro případný 

zásah velmi efektivně operativně vyjíždět. Proti tomu lokalita Vaníčkova je za okrajem MČ 

Praha 1 a dojezdové vzdálenosti do centra jsou delší.  

 Co se týká technické infrastruktury potřebné k napojení objektů, bylo zjištěno a 

ověřeno, že obě tyto lokality jsou připojeny na veškerou potřebnou technickou infrastrukturu 

počínaje elektřinou, vodou, kanalizací bez větších komplikací.  

 Z hlediska umístění a souladu s územním plánem to byl základní atribut a ohled, který 

jsme už při vytipovávání možných lokalit na území MČ Praha 1 ve spolupráci se zadavatelem 

absolvovali, tak obě lokality vyžadují změnu územního plánu. V obou lokalitách je zakotvena 

zeleň. V lokalitě Holbova se jedná o izolační zeleň, která má menší stupeň ochrany než má 

vyšší stupeň ochrany zeleň parků, hřbitovů a která je označená ZP v lokalitě Vaníčkova.  

 To je soulad s územním plánem. 

 Důležitou součástí naší ověřovací studie, kromě toho, že jsme na základě potřeb 

Jednotky a potřeb hasičů hl. m. Prahy pro kontejnerový program navrhli čistě hypotetické 

objekty, tak objekty jsou navrženy s ohledem na plošnou a objemovou výměru tak, abychom 

věděli, že do jednotlivých lokalit se nám možné funkce, které Jednotka, resp. Hasičský sbor 

hl. m. Prahy potřebuje integrovat, vejdou. Na tuto ověřovací studii po výběru lokality A nebo 

lokality B je potřeba zpracovat řádnou projektovou, architektonickou a urbanistickou studii, 

která bude dále rozpracovávat tyto potřeby a bude navrhovat přesné dispoziční uspořádání.  
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Byť ve studii najdete už dispoziční půdorysný návrh jak prvního, tak druhého 

nadzemního podlaží a v něm najdete navržené jednotlivé místnosti, ať je to školící místnost, 

řídící místnost, operační dispečink, kanceláře, sklad hadic, sušárna hadic, špinavá šatna, 

sociální zázemí, tak všechny návrhy odpovídají pouze normativním potřebám plošnými 

výměry na tyto provozy, ale nejsou detailněji řešeny vstupy, stoupačky a detailní dispoziční 

uspořádání objektu.  

 Také nebyl předmětem této studie návrh, jak bude objekt vyřešen co se týká vnějšího 

vzhledu – fasády a začlenění do jednotlivých lokalit. Toto je třeba zpracovat na základě 

výběru vhodné lokality v navazujícím stupni, a to je podrobná projektová architektonická 

studie a potom další projektové stupně dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro 

provádění stavby.  

 Dalším důležitým výstupem této studie je zhodnocení celkové – to podtrhuji – 

investiční náročnosti dalších kroků pro jednotlivé lokality. S ohledem na to, že jsme byli 

schopni identifikovat potřebu objemu obestavěného prostoru, půdorysného uspořádání i 

technického vybavení – týká se to i nábytkového a strojního vybavení objektu, byli jsme 

schopni spočítat odhad investičních nákladů, do kterého bylo zakalkulováno kompletní vnitřní 

vybavení, ke kterému byla připočítána veškerá související projektová a inženýrská činnost od 

dnešního dne až do vlastního předání do provozu stanice a zároveň i nemalá investiční rezerva 

s ohledem na vývoj cen stavebních prací a stavebních materiálů v posledním roce a s predikcí 

na r. 2022. 

 Toto byla poslední část ověřovací studie, to znamená zhodnocení investičních nákladů 

pro jednu, resp. druhou lokalitu.  

 Děkuji vám za pozornost, nebudu již zdržovat. Jsem připraven zodpovědět případné 

dotazy týkající se jednotlivých projektových návrhů.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji ze prezentaci studie. Otevírám diskusi. Slovo má paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V materiálech, které jsem obdržela elektronicky, chybí důvodová zpráva. Ti, kteří to 

mají vytištěné, důvodovou zprávu tam mají. Bylo by to možné napravit? Nevím, jak se to 

stalo. Pro mne bylo včera náročné si tisk nastudovat právě proto, že jsem se neorientovala v 

materiálech.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to otázka na ty, kteří skenovali podklady a ukládali na extranet. Neumím na to 

odpovědět. Je mi to líto a pokud to chybí, bude to doplněno.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji. Vzhledem k mému návrhu na vyřazení tisku z toho důvodu, že je materiál 

obsáhlý, dávám pozměňovací návrh, a to ponechat pouze bere na vědomí ověřovací studii a 

body zastupitelstvo rozhodlo a zastupitelstvo ukládá smazat.  

 Ráda bych upozornila na to, že v důvodové zprávě je uvedeno, že zatím nemáme 

vyjádření Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Myslím si, že než zastupitelstvo 

rozhodne o tak velké investici, mělo by být k dispozici i vyjádření.  

 Z toho důvodu prosím o předložení tisku jindy s doplněnými informacemi, s 

dostatečným časem na prostudování a především na toto vyjádření. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Děkuji za prezentaci. Opět si musím postesknout, protože jak je tady bohužel zvykem, 

tak opozice nebyla vyzvána, aby dodala svého zástupce do pracovní skupiny. 

 Mám dotaz. Máme tady dvě varianty. Varianta A je umístění na Praze 1 v Holbové a 

varianta B vlastně na Praze 6. Myslím si, že varianta B je naprosto nerealizovatelná. Mít své 

hasiče na území Prahy 6 je poněkud zvláštní. 

 Chci se zeptat, kdo rozhodl z těch pěti variant o těchto dvou variantách? Trochu mi to 

připadá, že do finále byly vybrány dvě varianty, aby byla realizovatelná jen jedna. Mohu ale 

potvrdit jednu věc, jak mluvil pan Ing. Dvořák o Truhlářské 8, byl jsem tam účasten – pane 

starosto, vidíte, jak je dobré, když zastupitelé aniž by zasahovali do setkání se tohoto setkání 

účastní, a musím říct, že tam byla velká roztržka nad tím, že hasiči jsou stále v Revoluční 28. 

Myslím, že tam byli tři nebo čtyři zástupci z objektu, kteří se velmi hněvali. 

 Panem inženýrem byl zmíněn kolega Nazarský, že prezentoval nějakou částku. 

Myslím, že prezentoval i prostor, kam by hasiče umístil – neberte to vážně, myslím, že u 

Bulhara. 

 Mám dotaz. Když máme lokalitu Praha 1 a Praha 6 a Hasičský záchranný sbor Prahy, 

jak moc oni zasahují do těchto variant? Jak moc by využívali variantu A a variantu B? Ptám 

se v souvislosti s ekonomickými čísly. Částka, kterou jsem zaznamenal, mě trochu straší. 

Myslím, že jsem zaznamenal 140 mil. Kč. Trochu mi to připomenulo náš geniální projekt z 

minulého století garáže ve Štěpánské, kde byla také taková částka 140 mil. Kč. Tady zvedám 

jen prst. Chci se zeptat, jestli se pohybujeme kolem této částky, nebo se budeme dívat do 

detailů této částky a je možné ji snížit?  

 Na rozdíl od kolegů z opozice jsem měl to štěstí, že jsem se účastnil jednání rady a s 

materiálem jsem se v minulosti setkal. Přiznám se, že se mi návrh usnesení zamlouvá. Bere na 

vědomí ověřovací studii, to jsem měl možnost si přečíst, v druhém bodu upřednostňujeme 

variantu A – tam je to pro mne jasné. Nedovedu si představit, že bychom upřednostnili 

variantu B i s ohledem na stanoviska tří komisí. Na rozdíl od komisí se necítím odborníkem. 

Pro mne je důležitý bod 3. Znamená to, že tato záležitost se nám sem vrátí v září letošního 

roku. Ptám se záměrně – aby to bylo v září a ne až po volbách, a zářijové zastupitelstvo 

rozhodne. Mám jen obavu z toho, aby tato záležitost se v září stihla.  

 Mně tento návrh usnesení vyhovuje a podpořím ho. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za komentář. Zareaguji na první část dotazů, jak to bylo s územím. Zpracovatel 

ověřovací studie vzal všechny možné varianty, kde se dá stavět, kromě Staroměstského nám., 

když to budu parafrázovat. Mimo tyto varianty byl třeba pozemek na konci Revoluční ulice. 

Pokud by byl k zastavění, muselo by to být podrobeno velmi široké diskusi, pravděpodobně 

nějaká superveřejná kulturní funkce, mezinárodní architektonická soutěž apod. Těžko by nám 

prošlo, kdybychom tam dali hasičárnu. 

 Další pozemek byl např. v rámci Nemocnice Na Františku, což je území, které by mělo 

sloužit pro expanzi nemocnice. Opět umístění hasičárny na tento pozemek by nebylo vhodné. 

Z variant, které jsou k dispozici, jsou to ty nejméně nevhodné. Varianta na Praze 6, bohužel je 

to těsně na hranici Prahy 1, je to u petřínských hradeb, vzdušnou čarou kousek od petřínské 

rozhledny. Není to daleko od základny hasičů, kde mají nádrž v Loretánské zahradě, ale je to 

na okraji Prahy 1 a bohužel katastrálně na Praze 6.  

 Tato varianta, vzhledem k tomu, že se jedná o volný pozemek, který je v majetku hl. 

m. Prahy, by byla vhodná. Rozumím tomu, že pro potřeby Jednotky Prahy 1 by nebylo 

vhodné, aby byla na Praze 6. Určitě záměr dát tyto dva pozemky nebyl dán, aby z toho 

vypadla Holbova jako nejlepší, ale vyšlo to tak. 
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 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Děkuji za prezentaci návrhu, řeklo mi to mnohé. To, že jsem si to nemohl přečíst v 

dokumentech, které byly dodány na poslední chvíli, je moje největší výtka. Připadám si proto 

nekompetentní, abych se k tomu nějakým způsobem na tomto zastupitelstvu vyjadřoval.  

 Jediné, co jsem si dokázal nějakým způsobem ověřit co se týká hasičů je, kde dělají 

nějaké investiční akce. Např. v Přerově, které je padesátitisícové město, postavili novou 

hasičárnu na zelené louce s obrovským komplexem, dokonce to vyhrálo nějakou cenu stavby 

roku. Mají tam hřiště, tělocvičnu, spoustu místa na techniku a stálo je to 243 mil. Samozřejmě 

je to předpisová hasičárna.  

 Hasičárnu v menším městečku v Kostelci na Hané dokázali udělat na cca 26 mil. 

 Jde něco udělat předpisově a zdaleka to nemusí být tak drahé. Nevím, jaké požadavky 

na dobrovolné hasiče tady jsou, ale částka mi připadá trochu přemrštěná. To je jediné, co k 

tomu dokáži říct.  

 Když tam chcete mít přístup k vodě, proč se třeba neuvažuje o čapadle? 

 

P.  H e j m a : 

 Jak bychom tam dali ten náklaďák, pane kolego? 

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Toto téma už jsem zvedal na zastupitelstvu opakovaně, dovolím si to malinko 

zrekapitulovat. Pan zástupce velitelů hasičů Filip Dvořák to tady trochu rekapituloval. 

Rozhodnutí, že hasičárna nebude v Novomlýnské, padlo zhruba v květnu 2019. Pravda je, že 

za zbytek roků jsme s tím nepohnuli, pak jsme byli jako neschopní z Úřadu odvoláni. Co se 

dělo dál – nic.  

 V září 2020 v rámci jiného bodu, myslím, že to byl pozměňovací návrh pana 

zastupitele Maříka, bylo včleněno do usnesení, že se nebude o hasičárnu usilovat v 

Novomlýnské, ale na jiném místě. Bylo tehdy radě uloženo, aby přijala příslušná opatření do 

konce prosince 2020. Nestalo se nic.  

 Snad se zřídila nějaká pracovní skupiny, ale o jejích aktivitách až do srpna 2021 

nemám žádné povědomí. Z tisku nevyplývá, že by se cokoli dálo. V červnu 2021 bylo zadáno 

firmě SUNCAD, jak navrhl Petr Hejma, a od té doby se už něco dít začalo. Nebyli jste ale 

schopni nám to dát v řádném termínu, nebylo to  v systému ani ve čtvrtek minulého týdne, 

kdy už mimořádné tisky by tam být měly. Zastupitelé to dostávají na poslední chvíli. Je to 

neprojednané a těžko můžete po nás chtít, abychom se k tomu nějak vyjádřili, natož abychom 

s tím mohli souhlasit.  

 Konstatuji extrémní liknavost této koalice při řešení tohoto problému, závažné 

problémy, které kontrastují s tím, co tady někteří říkáte, jak jsou pro vás hasiči důležití a jak si 

jich vážíte. V žádném ohledu tomu nic nenasvědčuje.  

 Zajímalo by mě, proč zakázku v srpnu 2021 vyhrála právě tato firma SUNCAD.  Rád 

bych slyšel zdůvodnění. Firmu jsem zaregistroval pouze ohledně garáží u Dvořákova nábřeží, 

což považuji za projekt špatný, asi i předražený. Zajímalo by mě, jaké kritérium tady bylo 

zvoleno. I když se nemusí dělat výběrové řízení, tak byste měli jednat hospodárně.  

 Pokud jsem se s tiskem aspoň trochu stihl seznámit, tak je to na dlouhé lokte. 

Nenavrhuje se tady ani nějaké rozhodnutí, zda hasičárnu dělat nebo nedělat, pouze se hovoří o 

tom, že se udělá další studie o tom, zda to, co už minulá studie stanovila, je nebo není 

proveditelné.  
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David Bodeček pléduje, aby se to do voleb rozhodlo. Mám pochybnosti o tom, že se v 

září takto závažná věc může rozhodnout. Myslím, že je velmi reálné, že se to do voleb 

nerozhodne. I když by se do voleb rozhodlo a zůstali bychom u varianty A, tak se rozhodne 

pouze to, že se začne pracovat na změně územního plánu, aby lokalita Holbova byla právně 

možná. Nebudu spekulovat, zda změna územního plánu je horizont měsíců nebo let – myslím 

spíše let. Potom by se začalo dělat územní řízení atd. Tady se bavíme o letech.  

 Myslím, že si každý může udělat názor, jakým způsobem tak významnou věc řešíte, 

jací jste manažeři, kteří to tady výborně spravují. Za hasiče bych se zeptal, co bude v 

mezidobí, jak mají fungovat, zejména jak je to nyní s parkováním. Když jsem se s věcí 

seznamoval, bylo mi říkáno, že všechny vozy v této lokalitě neparkují, že část jich parkuje 

jinde atd. Jak je to teď? Jestli v tomto bude pokračováno nebo ne, k tomu se nemohu 

vyjadřovat. Zajímalo by mě, jak to bude řešeno v mezidobí, aby hasiči mohli fungovat a jakou 

jim Praha 1 dává možnost jejich techniku využívat, zejména z hlediska parkování. Prosím o 

odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Nikdo z nás nebude asi chtít reagovat na vaše narážky od vás jako od odborníka na 

realizaci podobných záměrů. Pokud jde o liknavost, tak je to úsměvné. Je to velmi 

komplikovaný projekt, je to strategické rozhodnutí, stavět takový objekt v centru Prahy není 

vůbec jednoduché. To, že se to tady rozhodlo na podzim v r. 2020, tak rada okamžitě zřídila 

odbornou pracovní skupinu. Ve vší úctě k vám, v odborné skupině musí být ti, kteří tomu 

rozumí. Jsou to především hasiči, experti od Záchranné služby hl. m. Prahy, musí to být 

techničtí odborníci. Ti musí posoudit reálnost jakéhokoli záměru, museli vydefinovat zadání, 

museli se shodnout na tom, co by měl mít objekt za funkce, musely se oslovit jednotlivé 

složky integrovaného záchranného systému, zda to také nechce užívat Zdravotnická 

záchranná služba nebo Městská policie, zda to chtějí spoluužívat profesionální hasiči – 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, a to všechno trvá nějakou dobu.  

 To, že se ta skupina po rozhodnutí rady v prosinci začala scházet od začátku r. 2021, 

pak trvalo nějaký měsíc, než se vydefinovalo zadání, než se vymodelovala finální funkce, než 

se oslovily složky IZS, tak to trvalo několik měsíců, než se zformulovalo zadání. Zadalo se to 

společnosti SUNCAD, na které se odborníci v pracovní skupině shodli na tom, že je to ta 

schopná a erudovaná toto pro nás udělat. Potom to investiční oddělení objednalo a od léta 

2020 se zpracovávala studie, která také trvala několik měsíců.  

 Nerozumím tomu, co pan kolega Čižinský tady neustále vykládá o liknavosti, ale 

buďme shovívaví k neznalosti věci a k nezkušenosti. Nezlobím se na něj, je to jeho osobní 

pocit a bude si ho tady dokola říkat.  

 Vraťme se ale k meritu věci, že toto dnešní zastupitelstvo by mělo zavnímat, že vedle 

průběžné zprávy, kterou dostalo také na stůl v minulém období, máme tady dvě varianty a že 

dáváme puvoár k tomu, abychom mohli rozpracovat variantu Holbova, což není udělat totéž. 

Teď to byla pouze ověřovací studie, ze které vzešlo, že by varianta Holbova při překonání 

šílených překážek, které jsou na této cestě, mohla být realizovatelná. My jen říkáme: 

pokračujte dál už jen na této variantě a přineste nám tzv. studii proveditelnosti, což je studie, 

která rozpracuje ověřovací už do detailů, jak naložit se změnou územního plánu, jak to 

investičně připravit, jak to vyzdrojovat, kde na to vzít peníze, kolik by to opravdu stálo, 

protože teď cenu střílíme přes prsty. Potom to přijde sem na zastupitelstvo a můžeme strašně 

hodin o tom diskutovat, než se dohádáme k tomu, že to pouštíme do projektové fáze, dáváme 

tomu další zdroje a jedeme dál. Je to projekt, který nebude trvat měsíce, bude trvat nějaký rok, 

než hasičárnu tady otevřeme – jestli se toho dočkáme.  
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 Prosím, abychom vedli k tomuto bodu úsporně rozpravu. Teď nechceme nic jiného 

než abychom si řekli: rozpracujte variantu A, přineste nám to sem a my si to rozhodneme. 

Dnes o tom nerozhodujeme finálně, rozhodujeme o tom, že ta jedna varianta se má 

rozpracovat.  

 Omlouvám se, jestli jsem nezodpověděl nějaký dotaz.  

 Pan zastupitel Brož má slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 V rozpravě o programu jsem žádal o stažení tohoto bodu, protože ho nepovažuji za 

dostatečně připravený. Materiál obsahuje vady, ať je to absentující důvodová zpráva v 

elektronické verzi nebo že tento obsáhlý 90stránkový materiál nám byl zaslán až včera. 

Stažen ale nebyl, takže se s ním nějakým způsobem musíme vypořádat. 

 O hasičárně jsme mluvili v souvislosti s tím, že v průběhu r. 2018 bylo v mateřské 

škole v Revoluční ulici zabráno hřiště během prázdnin a na úkor tohoto hřiště měla vzniknout 

zmíněná hasičárna. V době, kdy jsem byl radní pro finance, dozvěděl jsem se o tom, že by 

měla stát až 10 mil. Kč.  

 Nyní dostáváme k posouzení materiál, který hovoří úplně o něčem jiném. Nejsem v 

této oblasti odborník, proto jsem asi nebyl pozván do žádné pracovní skupiny. Proti tomu nic 

nemám, ale Praha 1 sobě nemá zástupce v žádné komisi, která by to posuzovala. Pro nás je to 

materiál nový a na stůl dostáváme variantu, která je dvanáckrát dražší než ta, která byla před 

třemi roky. Je to varianta maximalistická. Chápu touhu mít vše potřebné na jednom místě, 

možná i nad potřeby současné jednotky.  

 Nechci snižovat důvod existence nebo práci, kterou jednotka dělá, určitě při výjezdech 

odvádí perfektní práci. Mám před sebou ale materiál v době, kdy čelíme jak stále probíhající 

covidové krizi, tak krizi uprchlické, kdy budeme muset zvažovat finanční náklady městské 

části a abychom si v této situaci dovolili investici ve výši minimálně 120 mil., přičemž víme, 

že ceny stavebních prací jdou každým dnem nahoru, dovolím si předpokládat, že to bude 150 

až 160 mil.  

 Slyšel jsem opět, že se jedná o technické řešení, nejedná se o urbanistickou nebo o 

architektonickou studii, ale o poměrně nešťastné umístění v Holbově ulici. Místo by mělo být 

výsledkem širšího urbanistického kontextu. Nezlobte se, pro toto ruku zvednout nemohu, 

materiál není dobře připravený. Je to věc, která trvá. Neznám kontext. Když jsem naposled o 

věci slyšel, kontext byl úplně jiný, bavili jsme se o zcela jiné částce. Myslím si, že je to pokus 

o sálové řešení. V okamžiku, kdy budeme mít studii proveditelnosti v maximalistické verzi, 

tak řekneme, že už to máme zpracované, stálo to nějaké prostředky, tak to pojďme postavit. 

Toho se nechci účastnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Dovolím si upozornit, že na 15. hodinu máme pevně zařazený 

bod, který se týká projektu CORRENCY. Pokud máte technické dotazy na Ing. Havránka z 

firmy SUNCAD nebo na zástupce velitele Jednotky Filipa Dvořáka, tak prosím, abyste je 

sdělili. Budu muset přerušit projednávání tohoto bodu a začít projednávat bod číslo 24. Potom 

se vrátíme do projednání bodu 28.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou, aby se ujala slova. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Podle toho, co jsem našla, tak objednávka na vypracování nabídky studie z října 2020 

byla v prosinci vypracována za 230 tisíc. To je to, co stála studie. Jestli správně chápu, bude 

následně vypracována studie proveditelnosti.  
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Pokud toto bude schváleno, v jakém časovém horizontu se může očekávat, že bude 

vypracovaná? Jak dlouho to trvá? Jaké odhadujete náklady na vypracování studie 

proveditelnosti? Když se podívám na studii proveditelnosti na garáže na Malostranské nám., v 

r. 2018 stála 2323 tis. Při součtu těchto nákladů jen na přípravu projektů jednotky se 

dostáváme přes 2,5 mil.  

 První dotaz je, v jakém časovém horizontu očekáváte vypracování této studie? Jak 

dlouho to bude zhruba trvat? Jakou odhadujete finanční nákladnost na vypracování takového 

materiálu? 

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla podkladové materiály ze začátku důvodové 

zprávy. Šestý odstavec – Záchranná stanice hl. m. Prahy. Na čtvrtém řádku je napsáno, že 

Hasičský sbor Praha projevil zájem o využití části nové hasičské stanice pro uskladnění části 

vybavení. Považuji to za dost důležitou informaci co se týká nákladů. Ovšem chybí tady 

vyjádření Hasičského sboru hl. Prahy. 

 Na první stránce ověřovací studie v prvním odstavci je cíl zadání studie z objednávky, 

a to: Hlavním cílem je vytipovat a ověřit možná místa pro lokalizaci a umístění zcela nového 

objektu hasičské stanice, která bude dostačujícím způsobem pokrývat potřeby a požadavky 

Sboru dobrovolných hasičů Praha 1.  

 Chci se zeptat, zda tak, jak je to vypracováno, jsou to minimální dostačující potřeby a 

náklady na požadavky Sboru dobrovolných hasičů? Tím se obracím i na reprezentanta 

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Je to můj dotaz na pana Dvořáka. 

 Ve třetí odrážce tohoto zadání je ověření možnosti integrace objektu a začlenění do 

objektu potřeby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který tam bude využívat 

techniku. Toto mi také v materiálu chybí. U výsledné ceny, kterou tento projekt bude stát, 

nehledě na přípravu za 2,5 mil., je třeba zjistit, zda to odpovídá potřebám – zda je to nejen 

hospodárné, ale i účelné.  

 Další otázka je na pana Dvořáka. Michal nechal na začátku promítnout rekapitulaci za 

posledních 40 měsíců, což znamená aktivita sedmkrát měsíčně. Má spočítáno a připraveno, 

kolik za tu dobu 40 měsíců investovala městská část do aktivit Jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů? Je účelné a adekvátní vynakládat na tuto aktivitu a neměli bychom se spíše zaměřit na 

podporu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy? 

 

P.  H e j m a : 

 Než vstřebáme dotazy a pánové se připraví, tak vypořádám technické poznámky. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám procedurální návrh. Vidím tady hosty k následujícímu bodu, ale nechávám na 

zvážení zastupitelstva, zda dokončíme tento bod. Oba body jsou složité a nedovedu si 

představit, jak budeme přeskakovat z jednoho do druhého bodu. Je to procedurální návrh, 

nechám to na zvážení.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to procedurální návrh na pokračování v projednávání. Návrh můžete vznést, ale 

bylo by to velmi nefér vůči těm, kteří čekají na projednání dalšího bodu. Pokud mám 

informaci, pan Ing. Havránek musí kolem 15. hodiny opustit tento sál. 

 Vyslechneme ještě druhou technickou poznámku od pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reagoval jsem na vaši výzvu, pane starosto, abychom se naopak zeptali pana 

Havránka a Dvořáka, než odejdou. Vzhledem k tomu, že jste mi neodpověděl na otázku, jak 

hasiči fungují, tak tuto otázku jsem chtěl položit panu Dvořákovi. Pokud nebudeme 

pokračovat v projednávání tohoto bodu, budu se domáhat odpovědi u vás.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, jestli můžeme vyčerpat technické dotazy na pana Ing. Havránka a na zástupce 

velitele jednotky. Po vyčerpání odpovědí bychom přerušili projednávání a potom se o tom 

můžeme interně dál bavit. Diskuse může trvat další hodinu, což je nefér vůči těm, kteří přišli k 

projednání dalšího bodu.  

 Prosím směřovat dotazy formou technické poznámky na oba pány. Nejprve požádám o 

zodpovězení dotazů paní zastupitelky Počarovské.  

 Pane kolego, chcete procedurální hlasování o tom, že necháme čekat ty, kteří přišli na 

15. hodinu?  

 

P.  B o d e č e k : 

 Ano, pane starosto, dal jsem procedurální návrh, budou tady čekat tedy hasiči.  

 

P.  H e j m a : 

 Nemuseli by čekat, protože bychom vyčerpali technické dotazy, mohou odejít. My 

můžeme dodiskutovat mezi sebou.  

 Prosím procedurálně hlasovat, kdo souhlasí s tím, že bychom nerespektovali 15. 

hodinu na pevně stanovený bod a pokračovali v projednání tohoto bodu do konce? Prezenčně: 

pro 8, proti 0 (oprava 1), zdrželi se 2. Distančně: 1 se zdržel. Celkový výsledek: pro 8, proti 0 

(oprava 1), zdrželi se 3, nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl schválen.  

 Prosím o sdělení technických dotazů na oba pány. Po vyčerpání těchto dotazů a jejich 

zodpovězení pokračujeme v přerušeném jednání. 

 Kolegyně Talacková. 

 Opět technická poznámka – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám dotaz.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám také dotaz. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Bodeček má technickou poznámku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nemám technickou poznámku. Říkal jste, pane starosto, že budou vypořádány dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Začíná paní zastupitelka Talacková, pak pan zastupitel Čižinský a pan zastupitel 

Bodeček. Jde o dotazy na pana Ing. Havránka a na pana Ing. Dvořáka. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Jaký rozvoj Nemocnice Na Františku se předpokládá, že to tam nejde?  Poloha na rohu 

Dušní a Dvořákova nábř. mi připadá ideální. Není to proto, že tam např. chcete nějaké garáže?  
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P.  H e j m a : 

 Není to dotaz na pány, je to spíše dotaz na nás.  

 Nebylo odpovězeno ještě paní zastupitelce Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Myslím, že Valerie Talacko se ptala na první stránku ověřovací studie, proč je toto 

místo vyhodnoceno jako nevhodné? 

 

P.  H e j m a : 

 Je to rezerva, která se počítá do budoucna pro další rozvoj Nemocnice Na Františku. 

Pokud tam postavíte hasičárnu, už tam nemůže být nic z nemocnice, může tam být jen 

hasičárna. Asi by nebylo vhodné kombinovat provoz hasičárny s provozem nemocnice. To je 

ten důvod.  

 Prosím, zda můžete zodpovědět dotazy paní zastupitelce Počarovské.  

 

P.  H a v r á n e k : 

 Dovolím si v rychlosti reagovat jen pro uvedení na pravou míru. Studie, která bude 

navazovat na naši ověřovací studii, by měla být architektonická, projektová a podrobná studie. 

Není to studie proveditelnosti. Za studii proveditelnosti se dá považovat i náš materiál, čímž 

reaguji na první vystoupení pana Čižinského. Ano, tato studie ověřuje, prověřuje a dokládá, že 

místo zvolené v lokalitě Holbova i místo zvolené v lokalitě Vaníčkova je realizovatelné, ale 

pro upřesnění a předběžné vyjádření dotčených orgánů státní správy, pro upřesnění rozsahu a 

návrhu je potřeba zpracovat plnohodnotnou studii, což není ekonomické provádět na několik 

lokalit paralelně, ale na zvolenou jednu lokalitu. Pokud bude zvolena lokalita Holbova, bude 

rozpracována do podrobné architektonické studie. Může to zabrat 8 – 10 měsíců. Cenu 

neumím odhadnout, je třeba stanovit přesně rozsah studie a hodnotit i zvolenou variantu. 

Studie na objekt za 150 nebo 100 mil. v lokalitě Vaníčkova nebo Holbova je něco jiného než 

na objekt na Malostranském nám.. Podzemní garáže byly jiný charakter stavby a řádově jiné 

peníze. Pokud si vzpomínám, garáže na Malostranském nám. podle studie vycházely na 

250mil. Kč. Nejde srovnávat cenu za studii na objekt za miliardu a za sto milionů. Je to úplně 

něco jiného. Vždycky se projektové práce a inženýrská činnost cenově odvíjí od ceny 

investice. To byla odpověď na druhou otázku. 

 Pak si dovolím otázku týkající se Dušní ulice. Byla zvažována i možnost integrace, ale 

při dispozici pozemku bylo zjištěno, že integrací objektu Hasičské záchranné stanice s 

objektem rozšíření nemocnice jsou tyto dva provozy neslučitelné z hlediska provozních, 

hlukových parametrů a i z hlediska dispozičního využití pozemku. Hasičská stanice by zaujala 

většinu pozemku a nebyla by tam potřebná územní rezerva pro vývoj nemocnice, který je 

požadován.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Dvořák chtěl ještě reagovat na kolegyni Počarovskou.  

 

P.  D v o ř á k : 

 Prosím paní Počarovskou, aby mi připomněla první otázku. 

 Druhá otázka je efektivita toho, zda je dobře, že zastupitelstvo po 11 letech zřídilo 

Jednotku. Myslím, že to není věcí Jednotky, ale zřizovatele. Nemocnice Na Františku také 

nehodnotí sama sebe, jestli je k něčemu Praze 1, nebo není, ale hodnotí to zřizovatel 

nemocnice.  
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 Z mého pohledu na posouzení efektivity vynaložených prostředků považuji Jednotku 

za subjekt, který zakládá městská část a který se osvědčil. Vy jste také musela hlasovat pro 

usnesení 2500-poděkování Jednotce za nasazení v covidu v okamžiku, kdy nebyl nikdo, kdo 

by něco takového dělal, kdy nebylo kde služby objednat. Jednotka tenkrát 14 dní nepřetržitě 

ve dne v noci dělala dezinfekci na příkaz MČ Praha 1. Zastupitelstvo přijalo 19. 5. 2020 

usnesení, že děkuje Jednotce za nonstop nasazení. Odpověděla jste si sama. Myslím, že není 

potřeba něco jiného říkat.   

 Zároveň jste tenkrát rozhodli, že budete usilovat o změně zařazení z pětky na trojku. 

To je povýšení Jednotky díky tomu, že městská část částečně vybavila Jednotku materiálním 

vybavením z prostředků MČ Praha 1. Kdybychom to zrekapitulovali, dopravní automobil 

pořídilo hl. m. Praha, vybavení MČ Praha 1, ojetý 200 tis. km najetý automobil pořídila MČ 

Praha 1 z bazaru a poslední – to je ta A1 – pořídila MČ Praha 1 s příspěvkem hl. m. Prahy. 

Nic z toho, čím disponuje Jednotka, nebylo pořízeno z výlučných prostředků Prahy 1. Mnoho 

techniky, teď je to evakuační autobus, který získal Spolek dobrovolných hasičů a daroval MČ 

Praha 1 pro potřeby Jednotky. I tady se městská část chová k Jednotce jako macecha a nechá 

hasiče, aby si věci sháněli sami.  

 Zajímalo by mě, kolik přístrojů si obstarali doktoři v Nemocnici Na Františku, a vy 

jste jim na to nic nedali a nechali jste je darovat to městské části? Když se na to dívám jako 

občan, tak když jste úzkostlivý, tak proč ne ke všemu? Vůbec nezpochybňuji, že důležité jsou 

domovy důchodců, resp. domovy sociální péče, že důležitá je Nemocnice Na Františku, ale 

myslím si, že stejně jako ostatní města mají své jednotky, tak si myslíte, že jediná Praha 1 je 

padlá na hlavu, že si zřídila Jednotku, a všech 300 tisíc členů jednotek v republice jsou klauni, 

kteří nic nedělají a všechna města vědí, co dělají? To si opravdu myslíte? 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně chtěla na to reagovat. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jsme součástí hl. m. Prahy, takže jsme trochu v jiné situaci než malé vesnice. 

 Děkuji za uvedení na pravou míru, že je věcí zřizovatele, kolik finančních prostředků 

na to uvolní. Proto jsme tady a proto o tom rozhodují zastupitelé. Vy dáváte jen podklady a 

ukazujete, jak je pomoc potřebná. Snažím se dotazy zjistit, zda to opravdu pro nás je v rámci 

3E a má smysl tolik prostředků vynakládat a co za to „dostáváme“ např. při takových 

situacích, jako byl covid, povodně apod. 

 Jak bylo zmíněno ve studii a jak jsem se snažila zdůraznit, má to být investice, která 

dostatečným způsobem bude pokrývat potřeby a požadavky Sboru dobrovolných hasičů. 

Proto se vás ptám na potřeby a požadavky. To je pro mne při rozhodnutí o takovém tisku 

rozhodující.  

 

P.  D v o ř á k : 

 Odpověď je jednoduchá. Definovali jsme potřeby a požadavky přesně podle techniky, 

kterou disponujeme od MČ Prahy 1 materiálním vybavením a úkoly, které jsme za deset let 

schopni statisticky vyhodnotit a zároveň s očekáváním, že když zastupitelstvo rozhodlo svým 

usnesením z května 2020 o úmyslu změnit jednotku z pětky na trojku, tak aby stanice 

splňovala i nároky pro III. 

 K tomu ještě má poznámka. V tuto chvíli na městské části leží výzva podle správního 

řádu z Hasičského záchranného sboru, aby zdokladovala, že Mlýnská může sloužit jako 

hasičárna a jestli městská část plní své zákonné požadavky a podmínky. Myslím, že i to by 

mělo být motivací pro zastupitelstvo, aby se nad touto otázkou hluboce zamyslelo.  
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P.  H e j m a : 

 Jak bylo zmiňováno, rekategorizace je strašně důležitá věc. Abychom jí mohli 

dosáhnout, tak potřebujeme splnit všechno, co nám zákon ukládá. Je to jedno s druhým. 

 Prosím ještě paní kolegyni. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V návaznosti na odpovědi a na výměnu, kterou jsme tady měli s panem Dvořákem 

žádám předkladatele, aby při příštím projednávání tisku uvedl, kolik prostředků za dobu, 

kterou pan Dvořák zmínil – za 3,5 roku – městská část investovala. 

 

P.  H e j m a : 

 To je údaj dosažitelný. Berme v potaz třeba to, že Jednotka umí okamžitě zareagovat v 

případě povodní. Málokterá jednotka dokáže být tak akceschopná. Historicky prokázali, že 

ochránili část Malé Strany. Staví protipovodňové zábrany v okolí Žofína a dalších částí Prahy 

1. Kdyby jenom to měli za úkol, ale co všechno jednotka udělala v rámci covidu i v dalších 

případech, tak to bychom tady strávili hodiny času. Asi by tady musel sedět i Hasičský 

záchranný sbor hl. města, který by potvrdil schopnost nasazení v případě rozkazu ze strany 

profesionálních hasičů. To je možná na diskusi, kterou bychom měli vést mezi sebou.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského s technickým dotazem. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám dva dotazy. Navázal bych na pana Ing. Havránka. Říkal jste, že studie 

proveditelnosti je to, co máme teď, že už další dělat nebudete. Upozorňuji, že pan starosta 

nám předložil tisk, že máme rozhodnout dále rozpracovat variantu A, ulice Holbova, a to 

včetně zpracování studie proveditelnosti. Není mi jasné, o čem máme rozhodovat.  

 Vzhledem k tomu, že mi pan starosta neodpověděl, chtěl bych se zeptat pana zástupce 

velitele Dvořáka, zda by nám mohl přiblížit praktické fungování výjezdů atd. Předpokládám, 

že se jedná o vozidla. Kolik vozidel parkuje v lokalitě Novomlýnská, kolik jich parkuje jinde 

a jak je řešena upotřebitelnost těchto jinde parkujících aut pro výjezdy. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Pane starosto, v zájmu městské části bych navrhl uzavřené zasedání na toto téma. 

Mnoho členů se podílí na tom, že jednotka a městská část neplní své zákonné požadavky. 

Nenavrhuji to tady pitvat. Zákonné povinnosti byly od prvního dne zřízení jednotky, od září r. 

2011. Mnozí, kteří zde sedí, se na tom podíleli.  

 Pro vás, emeritní starosto: jednotka je akceschopná na základě neuvěřitelného vypětí 

členů. Je to jako kdybyste bydlel na ulici v banánových krabicích a měl jste odevzdávat 

disertační práce a další úkoly. Půl roku probíhala rekonstrukce zdi, která padala a s jednotkou 

nemá nic společného, jsou nepoužitelná vrata pro výjezdy, takže jedno auto parkuje na Loretě, 

další je na Libuši. Aby jednotka splnila své zákonné povinnosti, vyžaduje to neuvěřitelné 

úsilí.  

 Přiznám se, že pro nás bylo obrovským zklamáním, ale i pochopitelné opuštění cesty 

zodolnění útulny, to znamená, aby areál Novomlýnská splňoval nároky zákona a městská část 

přesvědčila Hasičský záchranný sbor, že to tak ujde, ale od té doby stále trvá situace neplnění 

úloh ze strany MČ Praha 1. Správně je to tak, že kdyby byla základna 1A ve stávajícím stavu 

– bylo by tam stávající vydlážděné nádvoří, tak tam na povětrnosti stojí auta, což je také v 

nesouladu se zákonem, protože cisterna musí být v temperované garáži, aby v zimě 

nezamrzla.  
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Tam také městská část neplní své povinnosti. V rámci toho tam velitel dává v nocí pod 

auto hořáky, aby nádrž nezamrzla, hází přes auto deky, aby co nejméně trpělo. Hasiči dělají 

co mohou, aby netrpěl majetek městské části. V zájmu všech přítomných bych to tady 

nepitval.  

 

P.  H e j m a : 

 Další dotaz má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Praha 1 potřebuje jednotku, na tom bychom se měli shodnout. Dotaz se týká toho, jak 

je pro nás důležité absentující stanovisko pražských hasičů v souvislosti s těmito variantami. 

Obávám se, že pražští hasiči řeknou, že do Holbovy nepůjdou, že by šli do Vaníčkovy. To je 

důležité s ohledem na finance. Předpokládám, že kdyby pražští hasiči šli do tohoto projektu, 

Magistrát by tomto projektu přispěl s více penězi.  

 Znovu opakuji: pro mne varianta Praha 6 je nereálná, protože jsme na Praze 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Co řekl David v první části, je podstatné – stanovisko hl. m. Prahy.  

 Účel stavby a požadavky Sboru dobrovolných hasičů je ve 4. odstavci po účelu stavby. 

Jak je to popsané, tak se zaručujete, že  to dostačujícím způsobem pokrývá potřeby a 

požadavky Sboru dobrovolných hasičů. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Hlavně se podívejte na str. 50 a 60, ke je domeček, který je přehlednější než text. Pro 

domeček říkám ano. Je to domeček postavený jen pro vás, co vídáte v mimopražských 

lokalitách, kde není památková zóna. Takový domeček můžete vidět když jedete po dálnici 

vedle Ikey, hned po překročení hranice Prahy po dálnici od Rozvadova. Protože je to 

objemová studie, musí být dopracována. Principielně to, co je tam nakresleno, odpovídá 

potřebám tak, aby bylo možno potřebnou techniku k výjezdům kvalitně uskladnit. Jednotka v 

tuto chvíli bude ze stávající schopnosti a operativnosti, která je na 30 %, na 100 % 

použitelnosti. Viz srovnání s banánovými krabicemi s tím, jestli bydlíte v bytě s ústředním 

topením, střechou, větráním, psacím stolem, šuplíky atd. To je zajištění komfortu nebo 

nekomfortu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Havránek. 

 

P.  H a v r á n e k : 

 Rychle doplním. Objem, který je navržen ve studii, odpovídá stávajícímu vozovému 

parku. Pět stání je navrženo přesně na pět základních vozidel, která jednotka potřebuje a která 

jsou potřeba k zásahu, k její činnosti a která přesně odpovídají znění přílohy č. 4 vyhlášky 247 

o jednotné požární ochraně kategorie 3, která jednotka musí nezbytně mít, aby tyto své 

povinnosti vykonávala.  
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 Dispozice, objem a půdorysná stopa objektu a všech provozů v objektu byly navrženy 

na to, čím dnes jednotka disponuje a co má rozházeno mezi Novými Mlýny, Revoluční, 

Loretou a Libuší a složitě s tím šachuje, aby byla schopna vykonávat činnost, protože se to 

všechno do místa na Nových Mlýnech, byť by to stálo na dvoře, nevejde. To je z hlediska 

objemové kapacity.   

 Ještě krátká reakce na chybějící stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. 

Prahy. Osobně to jako problém nevidím. Tam je to o tom, že Hasičský záchranný sbor hl. m. 

Prahy chtěl participovat, uvítal by, kdyby se do objektu byť i částečně daly jeho potřeby 

integrovat, ale z naší studie vyplynulo, že do lokality Holbovu se to nevejde. Tam se vejdou 

jen nejnutnější základní potřeby, aby jednotka i do budoucna byla schopna kvalitně plnit své 

povinnosti v souladu s vyhláškou  a s příslušnými normami. Nevejdou se tam ale hasiči hl. m. 

Prahy. Vešli by se do Vaníčkovy, ale o tom už jsme hovořili. Vaníčkova by ale byla násobně 

dražší. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Velmi děkuji za odpovědi. V návaznosti na to si myslím, že bude třeba upravit 

usnesení – rozpracovat variantu A, a to včetně nejen zpracování studie proveditelnosti, ale dát 

to do souladu. 

 

P.  H e j m a : 

 Zpracování architektonické, projektové studie. To jsem si už poznamenal a budeme to 

muset opravit.  

 Ještě dotaz ze strany pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není to dotaz, je to technická. Před půl hodinou jsme zamítli návrh pokračovat v 

diskusi s odůvodněním, že je tady na 15. hodinu jiný plánovaný bod. Byly dovoleny jen 

dotazy na pány inženýry, ale dotazy se stále množí a množí. Neskončily, naskakují tam další.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane radní, kdybyste nevstoupil s technickou, tak jsem přerušil 

 Jsou vyčerpány dotazy technického rázu. Přerušuji projednávání bodu. Děkuji oběma 

pánům na účast a za zodpovězení dotazů. Nevidíme se naposled. Možná není špatný nápad 

udělat ještě pracovní setkání zastupitelů nad tímto tématem i se zástupci jednotky a s dalšími.  

 Přistoupíme nyní k projednání bodu číslo 

24, tisk BJ2022/0438 

CORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt  

 Omlouvám se pánům, kteří přišli, za 30 minut zpoždění. Prosím pana Grabein 

Procházku, aby se ujal předkladu.  

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Děkuji, přeji všem příjemné odpoledne. Prosím, abyste se přetransformovali od 

hasičské stanice na materiál, který si vám dovoluji předložit.  

 Než ho krátce představím, rád bych vám představil kolegy, kteří se na projektu 

podíleli a kteří významně projekt podpořili. Jsou to jednak zástupci Hospodářské komory, ať 

Komory ČR pan Tomáš Prouza, dále bych poprosil pana Filipa Dvořáka, jestli se může 

přetransformovat z hasičské stanice na půdu Hospodářské komory Prahy 1. Dále bych 

představil pana Petra Stuchlíka a jeho kolegy z týmu, kteří vytvořili základ projektu, který 

bych vám dnes rád představil.  
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 Jsem rád, že zde mohu tento projekt představit. Minulé dva roky nebyly vůbec 

jednoduché, a to nejen pro podnikatele na Praze 1, ale všude. V době, kdy jsme si mysleli, že 

covid je za námi a že nebudeme muset příliš zasahovat a pomáhat podnikatelům, objevily se 

další negativní důsledky, třeba vysoká míra inflace. Vzpomínám si na podzim minulého roku, 

kdy v článku v Hospodářských novinách Petr Stuchlík avizoval, že inflace neskončí pod 5 %, 

a dnes už jsme nad 10 %. Víme, jaké všechny důsledky to provází.  

 Zároveň přišla válka na Ukrajině, což je další negativní zásah do životů všech občanů. 

V tuto chvíli po dvou letech, kdy jsme přišli s řadou systémových opatření na Praze 1, která 

mířila převážně na podnikatele, kteří měli své prostory v nájmech od MČ Praha 1, tentokrát 

přicházíme s komplexnějším návrhem, který by měl pomoci částečně oživit lokální 

ekonomiku centra Prahy 1, jako nejvíce postiženého z celé Prahy. Zároveň by měl podpořit 

občany žijící na Praze 1 z hlediska jejich koupěschopnosti. V situaci, která zde byla minulé 

dva roky, která je i v současnosti a nebude růžová ani do budoucna, všichni podporu 

potřebují.  

 Pokusím se představit projekt, který je nazván nástrojem pro podporu občanů a 

oživení lokální ekonomiky. Na začátku bych rád vysvětlil dvě věci. Jedná se jednak o jakýsi 

nástroj, který bychom použili a který byl vytvořen skupinou Petra Stuchlíka a který bychom 

rádi v pilotním projektu na Praze 1 realizovali tak, abychom si ověřili, že i do budoucna 

míříme správně nejen z hlediska podpory podnikatelů. Do budoucna se může jednat i o to, že 

mohou být podpořeny i jiné skupiny než podnikatelé, může to být oblast sportu nebo oblast 

kultury. Dnes vidíme, že všude ve světě se hledají různé formy, jak podpořit občany, podpořit 

různé aktivity v různých oblastech, aby byly schopny v současné situaci přežít. 

 Projekt jako takový je nastaven tak, že bychom využili veřejné prostředky MČ Praha 1 

ve výši 2 mil. Kč. Tato částka by byla rozdělena mezi 2000 občanů žijících na Praze 1. Každý 

z těchto občanů by dostal virtuálně kredit ve výši jednoho tisíce korun. Fungovalo by to tak, 

že bychom zároveň oslovili provozovny na Praze 1 a vyzvali je k tomu, aby se do tohoto 

projektu přihlásili s tím, že občané, kteří budou mít tento kredit, mohou si sami vybrat 

provozovnu, ve které budou chtít utratit prostředky, které získají od Prahy 1. 

 Důležité je, že tam nebudou utrácet pouze prostředky, které získají od Prahy 1, ale 

50% výdajů musí hradit ze své peněženky. Uvedu to na příkladu. Budete např. čerpat na 

nějakou službu nebo na zboží, přijdete do pekárny, kde budete mít útratu 100 Kč. V tuto 

chvíli platíte pouze 50 Kč a 50 Kč se vám odečte z kreditu tisíce Kč, které získáváte od 

městské části. Peníze nezískáte fyzicky. Pokud bude zájem, kolegové mohou vysvětlit, jak 

funguje proces zúčtování. Občan může kredit utratit až do výše tisíc korun. Může ho utratit v 

jedné provozovně najednou, nebo v 10 nebo třeba v 15 částkách, záleží to pouze na občanovi.  

 Cílem podpořit v rámci jakéhosi obratu jednotlivé provozovny a občanům, kteří tento 

kredit budou mít, udržet jejich koupěschopnost na Praze 1. Zároveň očekáváme, že v rámci 

tohoto projektu bychom získali i řadu cenných informací – kde tito občané rádi nakupují, jaké 

služby využívají a jaké zboží nakupují.  

 Když si vezmete, že v současné době na Praze 1 žije zhruba 20 tisíc občanů starších  

18 let, jednalo by se o vzorek 10 % z těchto 20 tisíc. 

 Jak jsem na začátku zmínil, jeden z parametrů je, že bychom jako městská část do toho 

vložili částku ve výši 2 mil. Kč. Byla by rozdělena mezi 2000 občanů po tisíci korunách. 

Projekt by měl trval dva měsíce. Pokud by byl schválen, předpoklad je, že bychom měli 

druhou polovinu března a duben na doladění přípravy. Realizace projektu by měla být od 

začátku května do konce června. Potom by následovalo vyhodnocení, abychom věděli, jak 

nám v současné době na Praze 1 funguje rozložení jednotlivých provozoven a které jsou více 

potřebné.  
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 U provozoven se ještě krátce zastavím, protože máme zájem podpořit především 

provozovny v rámci tzv. občanské vybavenosti. Víte, že máme Prahu 1 rozdělenou do  

12 okrsků. V jejich rámci máme asi 450 provozoven z celkových více než 12 tisíc, které 

řadíme do zhruba 30 kategorií, což je tzv. občanská vybavenost. Jsou to prodejny a služby, 

bez kterých se občané žijící na Praze 1 neobejdou. Jestli je nastavení správné, jak funguje, k 

tomu by nám měl částečně pomoci tento projekt, abychom informaci získali. Samozřejmě 

očekáváme, že informací získáme daleko víc. 

 V tuto chvíli bych předal slovo jednak zástupcům Hospodářské komory a potom 

zástupcům projektu CORRENCY, kteří ho vymysleli a který bychom v našem projektu rádi 

využili.  

 Prosím o vystoupení zástupce Hospodářské komory.  

 Spoustu informací máte v důvodové zprávě. Myslím, že je tam o tomto projektu 

shrnuto vše podstatné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Slova se ujímá pan Prouza. 

 

P.  P r o u z a : 

 Děkuji za pozvání. Pan radní shrnul všechno, co je důležité. Projekt jsme diskutovali s 

jeho provozovateli a přišlo mi na tom důležitých několik věcí. První je, že nejde o čistou 

dotaci, ale že motivujeme lidi, aby více utráceli peníze na území, ve kterém žijí. To je podle 

mne první důležitá věc, že je tady provázanost mezi tím, kdo poskytuje podporu a mezi tím, 

kde jsou peníze utraceny. Nedochází k úniku peněz jinam. To je pro mne první důležitá věc. 

 Druhá je možná ještě důležitější. Pokud si někdo zaslouží podporu, tak to jsou 

podnikatelé na Praze 1. Po dvou letech covidu, nejzasaženější část republiky je Praha 1. 

Myslím si, že je důležité zachovat poslední zbytky drobných podnikatelů a drobných služeb, 

které ještě na území Prahy 1 zůstaly.  

 Třetí důležitá věc je to, že tento projekt poskytuje užitečná data o tom, které typy 

provozoven oceňují obyvatelé na Praze 1. Není to podpora, kterou dostávají všichni 

provozovatelé, ale když se občan Prahy 1 rozhodne, kde peníze utrácet, je to důležitá 

informace i pro vás, kdo na Praze 1 funguje, kdo poskytuje kvalitní služby a kdo je 

neposkytuje. 

 Tyto tři klíčové věci jsem chtěl dodat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za Hospodářskou komoru jedničky. Pan kolega Dvořák. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Byl to za ústředí pan viceprezident Prouza. Slibuji, že když ho podpoříte, už nebudu 

chodit interpelovat, že podporujete jen ty v obecních prostorách. Víte, kolikrát jsem tady byl s 

interpelacemi, abyste se zaměřili na podnikatele jako na kategorii. Vzpomeňte si, kolikrát 

jsem vám připomínal vaše volební programy a říkal jsem, že všichni tam máte napsáno 

„podpora podnikání na Praze 1“, nikoli pouze podnikatelů, kteří podnikají v obecních 

nebytových prostorech. Slibuji vám, že toto výrazně otupí hrot a interpelace, se kterými jsem 

sem pravidelně chodil. Toto považuji za konečně správný nástroj, který nebude rozlišovat, 

kde která provozovna sídlí, ale co podnikatel dělá a s jakou kvalitou to nabízí. To je 

nekonečně demokratické. Podle mne je tam výrazně aspekt spoluúčasti občana. Tím vám 

občané dají zpětnou vazbu, jak se rozhodují. Také tím rozhodují o vás, jak správně řídíte 

městskou část. Myslím si, že data budou neocenitelná a bude zajímavé zjistit, co z toho 

vyplyne. Budu překvapen stejně jako vy, co se dozvíte.  



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 54 
 

 Co je odtažité od pozice Tomáše a mé, to jsou parametry projektu, jak se rozhodnete 

nastavit parametry, kolik peněz do toho vložíte, kolik občanů do něj pozvete, jak rozhodnete, 

kdo bude z hlediska věkové struktury do něj zapojen a také kteří obchodníci budou do toho 

zapojeni. Připomenu, že starších 18 let máme přes 20 tisíc, že provozoven máte na území 

Prahy 1 asi 12300. Myslím si, že je to velmi složité území, o kterém je třeba správně se 

rozhodnout, aby vám vyšla správná čísla podle parametrů, jak je nastavíte.  

 Děkuji za možnost tady vystoupit. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme oběma pánům, panu Tomáši Prouzovi za Hospodářskou komoru ČR a panu 

Filipu Dvořákovi za jedničkovou Hospodářskou komoru. Ještě bychom měli dát slovo 

zástupcům systému CORRENCY. Slova se ujme Petr Stuchlík.  

 

P.  S t u c h l í k : 

 Mé jméno je Petr Stuchlík, snažil jsem se také rok komunálně působit. V tomto směru 

velký respekt vám, kteří tuto káru táhnete minimálně celé čtyři roky. Připomněl jsem si, co 

všechno to obnáší a potvrdil jsem si, že na to zcela nemám a že vidím svoji roli jinde.  

 Rád bych vám představil Báru Vaculíkovou, kdy otec jejího dítěte je opravdovým 

vynálezcem CORRENCY. Za mnou ji Michal Jíra, který případně doplní technické detaily, 

protože Michal zaštiťuje tým developerů. 

 Pokud jde o mne, k projektu CORRENCY jsem se připojil po roce od jeho vzniku. 

Končila mi jednak tříletá konkurenční doložka od společnosti Swiss Life, kterou jsem prodal 

v r. 2018 Swiss centru, jednak jsem si říkal, že je to opravdu zajímavý a mimořádný projekt.  

 Možná jinými slovy zopakuji to, co tady bylo řečeno. Ten okamžik, kdy jsem si řekl, 

že CORRENCY dává smysl dlouhodobě a je uživatelné pro celou Evropu, byl v květnu, kdy 

jsem přemýšlel o svém zapojení do projektu a letěl jsem do Štrasburku. Bavil jsem se tam s 

francouzskými i komunálními politiky, kteří říkali: Víš, Petře, když teď podpoříme lidi – 

samoživitelky, seniory a další, dáme jim peníze, oni si za něj koupí na Amazonu čínský 

mobil. Nám peníze vypadnou a nedostanou se k podnikatelům, kteří jsou u nás ve Štrasburku.   

 CORRENCY tento problém dokáže vyřešit, dokáže podporovat lokální ekonomiku 

všude na světě. Víte, že veřejná podpora je složitá. CORRENCY není jen systém 

technologický, je to také systém právní a je za tím spousta práce. Má velký potenciál.  

 Jako obyvatel Prahy 1 si vážím toho, že jste nám dali prostor, abychom vám tento 

projekt prezentovali. Tento projekt už schválila Praha 18 před 14 dny v noci, kdy Putin vtrhl 

do východoukrajinských republik, takže jsme to nikde nepublikovali. Schválili to v mnohem 

menším rozsahu a spíše pro podporu sportovních věcí. Pokud nás dnes podpoříte, bude mít v 

rozsahu Praha 1 jasné prvenství. Jako hrdý občan Prahy 1 budu rád, pokud bude Praha 1 

vlajkovou lodí projektu CORRENCY. Aniž bych se chtěl Letňan dotknout, tak Praha 1 je 

lepší výstavní kousek než Praha 18.  

 Děkuji za podporu a jsem zde s kolegy k dispozici odpovědět na případné dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za úvod. Prosím, zůstaňte na místě, předpokládám, že budou dotazy směrem k 

vám. Otevírám diskusi. Prosím paní Počarovskou, aby se ujala slova. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ke zkušenosti s Kyjovem. Podle toho, co máme v důvodové zprávě, kyjovskému 

občanovi bylo poskytnuto zhruba 500 Kč. Jak tam byl model nastaven? To, co jsme řešili v 

komisi obchodu a služeb a ve Finančním výboru, jehož jsem členem, tam to úplně 

nefinancovala samospráva. Prosím o vyjasnění. 
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 Chtěla jsem se také zeptat na parametry, které byly zvoleny na Praze 18. března 2022.

 Studovala jsem ekonomii na Karlovce, takže mě bude zajímat ekonomický model. 

 Pochopila jsem to tak, že to dává smysl pouze za jednotlivé oblasti. Bude tam jasná 

vypovídající hodnota, když řekneme, že když to uděláme v gastru, tak tam zjistíme, do jakých 

hospod chodí. Vždycky v nějaké oblasti budeme schopni rozlišit preference vzorku těchto 

lidí.  

 V modelu by mě zajímalo, jak se bude potom interpretovat, když tyto oblasti jsou 

smíšené. Potom je složité popsat vypovídající hodnotu, protože daný člověk chodí jak do 

gastra, tak chodí někam kupovat oblečení a ještě chodí kupovat jídlo. Vybere si sám, kde to 

utratí a kde to bude pro něj nejjednodušší. Jakým způsobem se bude v modelu zhodnocovat, v 

jaké oblasti bude občan utrácet peníze? To je jedna část.  

 Druhá část. Pochopila jsem správně, že těch tisíc korun bude mít možnost 

prostřednictvím nějaké aplikace rozdělit mezi více provozoven? Jak se to bude v modelu 

zakomponovávat při rozdělení do jednotlivých oblastí? Půjde např. do Žabky, udělá nákup za 

500 Kč, 250 Kč si ubere. Při nějakém modelu bude chtít to utratit co nejdřív. Bude-li mít 

možnost to hned utratit, tak to utratí.  

 Považujete vzorek 2000 lidí za dostatečný při 12300 provozovatelích na Praze 1?  

 K panu Grabeinu: kolik odhaduje, že by se provozovatelů zapojilo? 

 

P.  H e j m a : 

 Dotazy byly vyčerpány, prosím o odpověď najednou. Potom bychom možná nechali 

proběhnout diskusi, okruhy byste si zaznamenaly a jednou za čas reagovali, pokud si tazatel 

nevyhradí, že chce odpovědět okamžitě.  

 Hlásí se předkladatel pan radní Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Budu stručný, protože jsme řadu věcí probírali jak na Finančním výboru, tak na komisi 

obchodu a služeb, kde jste ale nebyli všichni. Chtěl jsem dnes poprosit o diskusi, která by 

měla být pro nás, kteří jsme to předkládali, podnětná, protože parametry, které jsou u projektu 

uvedeny, jsou měnitelné. Tím částečně odpovídám Amálce. Jestliže jsme řekli 2 tisíce osob a 

když to budou 3 miliony a bude to tisíc osob, to všechno je k diskusi. Navržené parametry 

jsme zvažovali z různých pohledů, dávalo nám smysl to v tomto rozsahu uskutečnit. Když 

tady budou vzneseny návrhy, jak něco v rámci parametrů změnit, tak určitě to zvážíme. Jak je 

to v parametrech uvedeno, není to stoprocentní. U vlastního nástroje projektu, který byl 

kolegy vymyšlen, tam se toho moc měnit nedá. Bylo tam odpracováno mnoho hodin a bylo 

mnoho konzultací v právní i finanční oblasti, abychom vyhověli všem požadavkům a 

nezapomněli na nějakou věc. 

 Prosím kolegy, zda by odpovídali na další konkrétní dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Petra Stuchlíka, aby se ujal slova. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Nejprve k jednodušším otázkám. Jsem bohužel absolventem Vysoké školy 

ekonomické a jsem podnikatel, který funguje 25 let v praxi, takže ekonomické modely 

nedávám, je to nejtěžší gympl v Praze. Kam se hrabeme na fakultu sociálních věd Univerzity 

Karlovy? Možná v tom neposloužím, i když z mikroekonomie jsem měl jedničku a dokáži si 

představit, že bychom tam nějaké mezní užitky spolu vymysleli. Nechám to ale na vás, paní 

magistro. 
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 Pokud jde o oblast politickou, velmi si vážím podpory Pavla Vyhnánka, náměstka 

primátora hl. m. Prahy, který ještě dávno před tím, než jsem do projektu CORRENCY 

vstoupil, s projektem se od začátku seznámil, navrhl ho a podpořil u ministerstva průmyslu a 

obchodu jako jeden z vhodný nástrojů pro podporu lokální ekonomiky v době covidové 

pandemie. To uvádím proto, abych demonstroval podporu napříč různými politickými 

subjekty. 

 Pokud jde o Prahu 18, tak bych se k tomu ještě nevyjádřil. V okamžiku, kdy to 

zastupitelstvo schválilo a mělo dojít k realizaci, Putin vlítl na Ukrajinu, řeší se školky apod. 

pro utečence. Aparáty na jednotlivých městských částech podobně jako na Praze 1 hasí teď 

něco jiného. 

 Každopádně tam šlo primárně o podporu sportu. Myšlenka byla taková, že je potřeba 

rozhýbat seniory a juniory, aby začali chodit do bazénů, na kluziště apod. Stimulují se tím, 

aby tam šli několikrát s podporou městské části, a pak si vytvořili návyk. S tím, jak cestujeme 

po Evropě, je to velmi častý požadavek napříč evropskými zeměmi – snažit rozhýbat zejména 

děti kolem teenagerského věku, aby se vrátily zase ke sportu. Sám jsem příkladem toho, že 

dva roky covidu znamenají minimálně jedno konfekční číslo navíc. 

 Pokud jde o vaši původní otázku, že v Kyjově to platila CORRENCY a nikoli 

samospráva, tak ano. V Kyjově jsme byli velmi rádi za podporu starosty Kyjova Františka 

Lukla, také předsedy Svazu měst a obcí ČR, který v projektu viděl a dosud vidí velký 

potenciál. Protože projekt nebyl odzkoušen nikde, bylo třeba odzkoušet všechny SMS 

komunikace, zda běží vypořádání podnikatelů s bankou, a proto tam byly soukromé 

prostředky. Nicméně když CORRENCY funguje s veřejnými prostředky, je to jiná disciplína. 

S veřejnými prostředky musí zacházet jak městská část, tak CORRENCY a často i banka 

jinak. Jsme třeba rádi, že jsme domluveni jak s Českou spořitelnou, tak s ČSOB, že pokud jde 

o všechny záležitosti, které mohou zkomplikovat proces kolem finančních transakcí, jsou 

připraveny s námi spolupracovat. Jak jsem pochopil, Česká spořitelna je primární bankou MČ 

Praha 1. Pokud dnes CORRENCY podpoříte, bude spolupracovat, aby vše proběhlo hladce. 

Kromě veřejnoprávní regulace je tady velmi aktuální i finanční regulace.  

 K tomu, jak to proběhlo v Kyjově. Pokud jde o to, zda je to dostatečný vzorek – je to 

pilot pro to, abychom si odzkoušeli, jak to bude fungovat. Dva miliony korun není málo. 

Právě zkušenosti z Kyjova ukazují – vy jako mikroekonomka mě jistě podpoříte, že 

multiplikátor, který nám vyšel v Kyjově, byl 1,7. Znamená to, že ke 2 milionům veřejných 

peněz by měly přibýt 2 miliony soukromých peněz a ještě něco navíc. Důvod je ten, že  když 

máte třeba v čistírně zaplatit 200 Kč, chcete využít CORRENCY, zaplatíte 100 Kč a 

přihlášenému podnikateli do systému přes noc přijde další stovka. Když ale tomu dotyčnému 

zbývá jen 40 Kč a má zaplatit 500 Kč, tak tam nechá víc peněz. Je otázka, zda by je tam 

nechal s CORRENCY nebo bez ní, to je otázka interpretace výsledků. Celkový multiplikátor 

tam byl 1,7. Znamená to, že občané tam nechali nejen 2 mil. Kč v rámci své spoluúčasti, ale 

zhruba necelé 3 mil.  

 Znamená to, že prostřednictvím investice městské části ve výši 2 mil. Kč do pilotu se 

podnikatelům na Praze 1 dostane 5 mil. Kč. Pak bychom mohli ještě přemýšlet přes 

rozpočtové určení daní, co se vrátí zpátky. Přiznám se, že to už je disciplína, kterou jako 

absolvent VŠE nezvládnu.  

 Jestli jsem zodpověděl všechny otázky, poprosím Báru, aby řekla něco ke Kyjovu. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, máte slovo. 

 Paní kolegyně Počarovská, není to diskuse, velmi se omlouvám, musíme respektovat 

jednací řád. Vyčerpejme dotazy, dostaneme odpověď a pak se přihlasme do diskuse. Budeme 

gentlemani, tak dopovězte. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Nebyl zodpovězen můj dotaz. Zajímá mě vyhodnocení modelu, kdo to bude dělat a 

jakým způsobem to bude dělat. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Myslíte Prahu 1? Protože jsme tuto otázku předpokládali, setkali jsme se s panem 

radním Burešem, s kterým jsme diskutovali i tuto možnost. Snažili jsme se identifikovat, co 

by pro něho mohlo být zajímavé z pohledu informací, kam občané chodí a kam ne. Jsme na to 

připraveni. Tento pilot vyhodnotíme společně s městskou části.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Heres má slovo. 

 

P.  H e r e s : 

 Chtěl bych jen podotknout, že tento projekt jsme projednali i na Finančním výboru, 

který zastupitelstvu doporučil jeho schválení. Zároveň doporučil dopracování parametrů, což 

se částečně již stalo. Předpokládám ale, že tady bude ještě další diskuse. Zároveň doporučil 

zvážit zvýšení zapojení osob na 3 tisíce a s tím zvýšení nákladů na tento projekt na 3 mil. Kč. 

 Vzhledem k tomu, že jsem to několikrát studoval, i na jednání Finančního výboru, tak 

řada otázek je zodpovězena v rámci přílohy důvodové zprávy. V rámci jednotlivých smluv 

jich bylo hodně zodpovězeno. Myslím si, že je dobré si je pročíst. Nějaké věci je tam třeba 

ještě dopracovat. Doporučuji nezmiňovat tam obec jako MČ Praha 1, aby si to někdo nepletl s 

obcí, což je v našem případě hl. m. Praha, takže uvádět MČ Praha 1.  

 Protože jsou různé projekty, které se snaží podporovat podnikatele nebo poskytovatele 

služeb na různých částech, Praha 6 má Aktivní město, které je proti projektu – jak jsem viděl 

podle materiálů přiložených v rámci fungování – velice složité, i byrokracie kolem toho. 

Přínosné je tam, že to nezaměřují jen na provozovny a obchody na území městské části, ale 

také na poskytovatele služeb jako na volnočasové aktivity, na rodiče s dětmi apod. Mohly by 

se upravit parametry tak, aby se to mohlo čerpat i na kroužky? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí toho, co jsem jí dával. 

 Začnu tím, že mně projekt připadá zajímavý, a to právě pro Prahu 1. Možná ani ne z 

těch důvodů, o kterých tady hovořil pan Prouza, ale domnívám se, že je také pravda, že pro 

podniky v důsledku malého turistického ruchu může být covid ničivý. Nedomnívám se 

ovšem, že samospráva, konkrétně Praha 1 je od toho, aby zachraňovala nějaký turistický 

business, který je v Praze 1 předimezovaný, možná vysloveně škodlivý pro rezidenský život. 

Když je navíc finančně nerentabilní, tak se domnívám, že toto není agendou obce.  

 Důvod, proč to tak aktuálně v Praze 1 je, že tady pod vedením ODS a spol. agenda 

podnikání dosáhla obludných forem, ukáži na několika příkladech podniků, které v lednu a v 

březnu 2021 dostaly slevu na nájemném s odůvodněním, že se jedná o občanskou vybavenost.  

 Máme tady třeba Fashion Church, která dostala slevu 139 tis. Kč, tady máme v 

Melantrichově suvenýrový obchůdek, který dostal slevu 155 tis. Kč, toto je další obchod na 

rohu Kožné a Melantrichovy, který dostal dokonce slevu 455 tisíc Kč. Matrošky tam snad už 

nejsou, ale jinak je tam všechno, co může v takovém suvenýrovém obchůdku nižší úroveň 

návštěvníků Prahy hledat. 
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 Dále je to stále sortiment, který rada prohlásila na občanskou vybavenost. Toto je v 

Jilské ulici. Prosím dál. 

 Tady máme starožitnosti v ulici Michalská, což také mělo být občanskou vybavenosti. 

 Toto je rovněž v Michalské ulici. Prosím dál. 

 Zde máme další občanskou vybavenost, tentokrát v Jilské, blízko Královské cesty. 

 Toto je v Karlově ulici, opět suvenýrový obchůdek, který dostal slevu 280 tis. Kč. 

  

P.  H e j m a :  

 Jakou to má souvislost s CORRENCY? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 To je podpora podnikání vaší radnice. 

 

P.  H e j m a : 

 Projednáváme projekt CORRENCY. Chápu, že chcete využít podkladů z vašeho 

materiálu, který jsme vyřadili z programu. Prosím, abyste se držel tématu. 

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Toto je v Karlově ulici, co bylo opět prohlášeno za občanskou vybavenost. Zde je asi 

možné vedle turistických věcí si koupit ještě něco, ale převažuje sortiment, který nemá s 

občanskou vybaveností co dělat. 

 Prosím dál. Toto jsou prodejny oblečení na rohu Valentinské a Kaprovy. 

 Prosím dál. Toto je obchod na rohu Maiselovy a Široké, který dostal slevu 240 tisíc. 

 Tady je obchod Klára Nademlýnská, dostali slevu 122 tis. Kč.  

 Uvádím to jako příklad toho, co se dnes v Praze 1 děje. Proto vítám iniciativu, která 

přichází s tím,  jak to dělat jinak. Vítám, že by se zde mohla zavést jakási participační forma 

podpory podnikání, která ukáže, o co mohou mít občané zájem. Participace znamená více 

demokracie, takže méně prostoru pro politiky ODS a TOP 09, aby svým kamarádům dávali 

slevy, a více prostoru pro občany, aby si sami rozhodli, koho podpoří.  

 V tomto směru by tento pilotní projekt mohl vést k přehodnocení celé agendy. Za 30 

let vlády ODS a spol. na Praze 1 převažovaly dvě hlavní agendy, jednak výprodej nemovitého 

majetku, tzv. privatizace bytového fondu, nebyty si Praha 1 většinou ponechávala a zde 

provozovala jakousi politiku, kterou nazývá podporou podnikání. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji na časový limit. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě to dopovím. Domnívám se, že tento projekt může pomoci tomu, že se podaří 

zarazit tento obludný zneužívající systém rozdávání . . . . 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, dodržujte časový limit. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Už skončím. Mám pozměňovací návrhy. Domnívám se, že tento projekt je třeba více 

propojit s tím, aby se zabrzdila současná praxe, dokud nebude tento pilotní projekt 

vyhodnocen, zda může představovat i pro současné vládce Prahy 1 z ODS atd. nějakou 

alternativu jejich současného počínání.  
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P.  H e j m a : 

 Pan radní Procházka chce reagovat jako předkladatel. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Mám dvě poznámky. 

 Jak tady pan kol. Čižinský ukazoval obrázky, jsem kdykoli připraven se s ním sejit. 

Stojím si za tím, jak jsme tyto dva roky postupovali. Kdybychom to neudělali, Praha 1 by 

možná byla v mnohem horší situaci. Nechci s tím zdržovat, protože to nepatří do tohoto bodu. 

 Myslím, že tento projekt může být velmi užitečný v tom – ať to budou dva nebo tři 

tisíce občanů Prahy 1, tak to jsou občané, kteří nechodí do nejdražších restauracích, nebydlí v 

hotelech na Praze 1, ale půjdou do obchodů a za službami, jak tady bylo řečeno, které bychom 

chtěli hlavně podpořit. Když někdo půjde do restaurace, kde utratí 2 tisíce za večeři, tak tam 

nebude platit CORRENCY. Když si půjdu koupit pečivo nebo půjdu do čistírny, tak po 

CORRENCY bez problémů sáhnu. V tom vidím přidanou hodnotu, myslím si, že můžeme být 

úspěšní v tom, že zacílíme na ty provozovny a na ty občany, kteří to skutečně potřebují. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vítám také jakoukoli snahu na podporu podnikatelů na Praze 1. Jestli si vzpomínáte, 

když se projednával rozpočet, tak nejen tady na zastupitelstvu, ale i V Jámě, kde byla 

pracovní skupina, podivoval jsem se tomu, že do rozpočtové kapitoly byla přiřazena pouze 

částka pro obchod a služby 100 tis. Kč. Tehdy jsem říkal, že je to velmi nízká částka. 

Předpokládám, že o tomto projektu v rámci projednávaného rozpočtu koalice ještě nevěděla, 

protože tento projekt do rozpočtu nezahrnula.  

 Tomáš Heres říká závěr z Finančního výboru, ale koalice nezmínila to, že touto 

záležitostí se zabývala i rada v souvislosti s přerozdělováním finančních prostředků v rámci 

rozpočtu na včerejší radě. Předpokládám, že se k tomu někdo z koalice vyjádří a řekne 

stanovisko pana Ing. Kováříka, který tady teď není. Možná bych podpořil toto navýšení, ale 

bylo by dobré, kdyby zastupitelstvo bylo seznámeno s informací od pana Ing. Kováříka. 

 Své jsem řekl na komisi obchodu a služeb, kde jsem členem. Pro mne bylo důležité od 

minulé středy, kdy to bylo projednáváno na uvedené komisi, zjistit si informace z Úřadu, jestli 

je tento projekt technicky možný pro úředníky. Komunikoval jsem jak s vedoucím právního 

oddělení panem dr. Dětským, tak s vedoucí Finančního odboru Hankou Niedobovou. I na 

komisi obchodu a služeb jsem si zjišťoval podrobné informace od pana místostarosty z 

Kyjova Dana Čmelíka. Zejména jeho informace mě ovlivnily, jak budu dnes při tomto návrhu 

usnesení hlasovat.  

 Řeknu vám, v čem vidím zatím rizika. Než je řeknu, zeptám se předkladatele, kdo 

bude formulovat pravidla, zda to bude komise nebo rada, kdo dostane nabídku na zapojení se 

do tohoto projektu – týká se to jak podnikatelů, tak občanů. Vím, že na komisi byla diskuse o 

tom, zda to bude odpuštěno všem občanům, nebo jen od určitého věku.  

 Trochu se mi nelíbí, že v materiálu není harmonogram. S harmonogramem máme tady 

velké problémy. Vzpomeňte si, když se realizoval projekt prvních slev pro naše nájemce 

nebytových prostor. Tři měsíce byla velmi krátká doba, kdy se nám zájemci nestihli přihlásit 

do projektu a až po třech měsících se hlásili. Prostor je velmi malý. 
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 Chci se zeptat, kdo bude oslovovat a jakým způsobem bude oslovovat podnikatele. 

Jsem často rýpavý, znáte mě, tak aby to nedopadlo tak, jako když tady vidím pana Ing. 

Dvořáka, že využije toho, že o projektu ví nejvíc a že osloví ty, kteří jsou součástí 

Hospodářské komory. Řekne jim, že jim dává benefit, že to vědí jako první, a rychle se do 

toho přihlaste.  

 Pokud se týká občanů, máme tady určitý počet občanů, tak aby se nepřihlásila a 

nevyužila toho společnost třeba Simple Office z Rybné 24, která tam má hlášeno  

600 obyvatel, aby obyvatelům s trvalým pobytem nahlásila tuto možnost a najednou těchto 

600 obyvatel využije kapacitu 2000 lidí. Umíte i s tímto nějak pracovat? 

 Mám trochu problém s pojmem občanská vybavenost na Praze 1. Myslím si, že pro 

každého občana je to něco úplně jiného. Vítám tento projekt v tom, že nám opravdu ukáže, co 

je skutečně občanská vybavenost. 

 I když mám trochu problémy s předkladem, neboť mne jako člověka s politickou 

odpovědností trochu dráždí, že pro zprostředkovatelskou firmu tento projekt přináší jistý 

výdělek a skvělý marketing, tak rizika zůstávají ležet na bedrech obchodníků a městské části. 

Tak to je. 

 Tento pilotní projekt vítám, jsem zvědavý na výsledek. Pokud bude realizován, přeji 

mu hodně štěstí.  

 

P.  H e j m a : 

 Předávám řízení zastupitelstva panu místostarostovi. Předtím ještě uděluji slovu 

předkladateli panu Grabein Procházkovi.  

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Panu kol. Bodečkovi se pokusím odpovědět. Na radě byl tento projekt schválen s tím, 

že částka 2 mil. Kč by měla jít z rozpočtové rezervy, a my jsme řekli, že tato částka bude 

potvrzena v okamžiku, kdy tento projekt bude schválen na zastupitelstvu. Jinými slovy – 

nechtěli jsme schvalovat peníze před tím, než bude projekt schválen na zastupitelstvu. 

 Co se týká občanské vybavenosti, byla tady definována, jak jsem ji prezentoval ve 30 

kategoriích 12 okrsků. Je to součástí materiálu v r. 2011. Od té doby se mohla změnit celá 

řada věcí. Souhlasím s tím, že ne pro všechny z nás je občanská vybavenost totéž. Na 

některých věcech se shodneme, na některých ne. Toto by nám určitě mělo pomoci. 

 Pokud se jedná o harmonogram, chtěl jsem, aby byl Finanční výbor seznámen, aby 

byla seznámena komise obchodu a služeb, aby šel do rady a následně do zastupitelstva. Říkal 

jsem, že pokud by zastupitelstvo dnes projekt schválilo, máme 6 – 7 týdnů na přípravu 

projektu. V rámci přípravy jsme chtěli upravit i některé parametry. Říkal jsem, že parametry 

pro nás nebyly dogma, byly výsledkem celé řady jednání a zkušeností těch, kteří nástroj pro 

projekt připravovali a za sebou už měli nějaké konkrétní zkušenosti. V rámci 6 – 7 týdnů 

můžeme v projektu udělat některé změny v parametru, které tam jsou dnes nastíněny.  

 Nevím, Davide, jestli jsem na něco nezapomněl. Nevím, jak budete hlasovat, máte čas 

se ještě rozhodnout. 

 

P.  B u r g r : 

 Přes sál si to mimoverbálně vyřiďte. Slovo má pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nestudoval jsem ekonomii na Karlově učilišti, ani jsem nedělal zkoušku z ekonomie 

za jedna, zato jsem dělal zkoušku z mezinárodního dělnického hnutí, resp. z jeho dějin.  
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 Předklad slyším po třetí a pokaždé mi vnukává nějaké další otázky a pořád 

nerozumím, jak to bude v praxi fungovat. Původně jsem se ptal na to, jakým způsobem bude 

vybráno těch 2 tisíce lidí. Bylo mi odpovězeno typickou demografickou křivkou, že se to 

bude nějak stratifikovat. 

 Karel teď tady říkal, že máme asi 12 ekonomických okrsků na Praze 1 a pořád mi není 

jasné, jak budou lidé oslovováni. Byla tady i otázka toho, aby po vyhlášení v prvních dvaceti 

hodinách feťáci neobsadili všechna místa. Hledisko spravedlivého rozdělení vzniká tak, jestli 

beru v úvahu demografickou křivku těch 12 okrsků, že se nám to stratifikuje natolik, že na 

každý okrsek a na každé věkové uskupení vyjde po dvou nebo po třech oslovených žadatelích. 

Toto je jedna věc. Dostal jsem na to odpověď, že všechno ještě bude, že teď se ještě neví.  

 Další věc. Nechápu, jak to bude fungovat. Dostanou nějaký kredit, který bude nebo 

nebude fyzický, nebo bude virtuální. Bylo tady řečeno, že člověk zaplatí z útraty z 50 Kč jen 

25 Kč a 25 se mu odečte, ale nevíme odkud a jakým způsobem. 

 Dále tady bylo řečeno, že budou osloveni podnikatelé na Praze 1, aby se do toho 

zapojili. Jak se dozví občan, kteří podnikatelé se do toho zapojili? Co když půjdou podle 

svého vlastního výběru a dají svůj kredit tomu, kdo na seznamu není? Původně jsem myslel, 

že to bude formou bankovního převodu, že když podnikatel dostane kredit, tak druhou 

polovinu bude čerpat z nějakého rozpočtového úseku městské části. To mi také není zcela 

jasné. Čím víc o tom slyším, tak tím víc tomu méně rozumím. Prosím vysvětlit tyto 

záležitosti, protože to je pro mne rozhodující, abych nebyl za úplného blbce, i když jsem na to 

dost starý, ale jde o to, abych nějak tuto věc chápal.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pro pana Votočka. Až budeme ve středu sedět, tak ti to za hodinu všechno vysvětlím. 

Je to tam všechno napsané, máme velkou tabuli, všechno tam nakreslím. 

 K panu zastupiteli Čižinskému, který tady není. Asi si jako právník uvědomuje, že řeči 

a vtipné poznámky, které tady říká, jsou žalovatelné. 

 Pro ostatní k tomu, co tady bylo promítáno. Asi si pan zastupitel neuvědomuje, že 

slevy nebyly žádnou podporou podnikatelů, byly podporou našich nájemců v našich 

nebytových prostorech, kteří platili až krvavé nájmy mnoho let a kteří je dostali v případě, že 

nedlužili a že dokonce dalších 18 měsíců po uplynutí slev budou nadále krvavé nájmy platit. 

Nebyly to slevy jednotlivcům. Jak tady říkal pan radní Procházka, je schopen to vysvětlit. 

 Vraťme se k meritu věci. Za mne je CORRENCY dobrým nástrojem pro podporu 

lokální ekonomiky jak občanům, tak nájemcům a podnikatelům. S projektem jsem se 

seznámil hodně podrobně. Všechno jsem si přečetl, ptal jsem se, proti ničemu jsem nebojoval, 

chtěl jsem vědět víc a víc a pokládal jsem všetečné dotazy. Měl jsem možnost dávat do toho 

nějaké připomínky, ale nad rámec obecného pohledu, který je možná z pohledu obchodu a 

služeb, mě zajímaly věci technické, analytické a bigdata, která nemám rád, to znamená věci, 

které se následně na úrovni hl. m. Prahy zapojují do všech datových sad. Z nich čerpá IPR, 

magistrátní náměstci a strategicky plánují všechny možné věci.  

 Co máme dnes na stole a co bychom měli skutečně řešit, je schvalovat využití 

CORRENCY v rozsahu pilotního projektu a uložit, aby rada přijala taková opatření, která to 

donastaví a dokončí vše tak, aby pilotní projekt doběhl a mohli jsme vyhodnocovat 

budoucnost takového produktu, kde si myslím, že tyto produkty se stanou trvalou součástí 

komunální politiky na hodně následujících let a že tím způsobem bude určitá podpora a 

mapování potřeb obyvatel dokládána.  
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 Je logické, že pro podobný projekt je centrum města vhodné. Nejsme sice první, je tím 

Praha 18, ale asi budeme nejvýznamnější. Centrum města je svým uspořádáním a složením 

vzorovým místem pro takovéto pilotní projekty, které umožní následně i v průběhu roku 

vychytávat různé věci a pokračovat dál. 

 Občany nepodpoříme, zaplatíme jim za to, že se stanou našimi testovacími králíky, že 

nám zmapují městskou část, že nohama a peněženkou budu hlasovat o tom, jak se chovají na 

Praze 1. Třeba zjistíme, že tady podporujeme lokální prodejnu potravin a zjistíme, že tam 

nikdo nechodí, že chodí o kilometr dál a ne do prodejny u soukromníka za velký nájem, který 

tam platí. To vše můžeme zjistit. 

 Samozřejmě podpoříme i ty podnikatele bez ohledu na to, v jakých prostorách 

podnikají. Myslím, že se lidé zachovají tak jako se stravenkami. Většinu utratí tam, kde jim za 

to prodají něco jiného, ale ve finále utratí za tisícikorunový nákup s poslední 

dvacetikorunovou poukázkou.  

 Zjistíme, kdo a co hlavně nakupují. Bylo by ideální rozdat to všem obyvatelům 

městské části. Přimlouval bych se, abychom to zkusili od 15 let. Mají občanku, mohou se 

registrovat, je to subjekt vhodný pro zařazení. I tato skupina nám ukazuje nějaká parametry.  

 Zajímá mě a bude zajímat spolupráce s týmem milionářů(?)  nejen proto, že mě to 

zajímá, ale protože se budeme vzájemně potřebovat právě proto, aby data byla následně dobře 

vyhodnotitelná, aby prezentace a registrace byla jednoduchá a v pořádku.  

 Mluvil jsem o bigdatech. Ze všech věcí, které zavádíme, rádi je poskytujeme do toho 

ohromného balíku, kde se přechroustají. Ani mě nenapadlo, že s tím vším se dá něco 

posuzovat. 

 Rozhodně mám představu, jak zapojit výstupy z toho i do portálu městské části a 

ukazovat lidem – ne tady vydávat katalog provozoven, který se opakuje z excelové tabulky, 

ale ukázat výstupy z mapy, které ukazují, jak se lidé chovají. Zcela jistě bude možné výsledky 

promítnout i do metodiky nakládání s nebytovými prostory právě proto, že zjistíme, že do 

našich nebytových prostor, které mají naši podporu, protože si myslíme, že je to občanská 

vybavenost, lidé nechodí, přestože mohli získat 50procentní slevu.  

 David Bodeček mluvil o rizicích v pilotu. Možná se něčeho bojí, možná ví víc než my 

všichni ostatní, většinou tomu tak je.  

 Padlo tady, jak se nastaví lidé. Je to jasné, nastaví se podle demografické mapy. Jsme 

schopni zjistit, jak je složeno obyvatelstvo MČ Prahy 1 a podle toho nastavit procenta 

zastoupení občanů. Až se to rozdělí, tak to bude muset být podle toho, že kdo první přijde, ten 

první bere, to jiným způsobem nejde. Tam je spolupráce s městskou částí. Věřím, že to bude 

už pro příští rok hotové – parkovací oprávnění do zón placeného stání nebudou moci platit z 

hromadných adres jako je Rybná a další ulice, lidé budou muset přijít. To se dá použít tady. 

Provozovny se budou moci hlásit všechny a budou označeny. Člověk bude vědět, jestli smí 

platit kartou, jestli smí uplatňovat CORRENCY. Nastavení musíme rychle doladit.  

 Projekt schvalujeme jako takový, že se doladí, spustí se pilot, vyhodnotí a podle mne 

pevně věřím, že bude pokračovat.  

 

P.  B u r g r : 

 Prosím pana předkladatele. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Pokud se kolega Votoček spokojí s tím, že mu systém kolega Bureš potom vysvětlí, 

tak bych tady s tím nezdržoval. Chtěl bych odpovědět na první část, kterou tady měl kol. 

Votoček – jak budeme vybírat těch 2 tisíce lidí. 
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 Lidé se jednak mohou hlásit on-line, nebo fyzicky. Systém je nastaven tak, že je 

možné s ním každý dne pracovat. Musíme s ním umět pracovat dokonce každou hodinu, jak 

nám tam budou naskakovat v rámci on-line systému počty členů, kteří se do toho budou 

hlásit. V určitý okamžik to můžeme zavřít a říci, že už dál ne, právě proto, aby tam nebyli 

„ajťáci“, a zbytek chceme nechat na fyzickou registraci. Fyzická registrace bude probíhat 

převážně v místech, o kterých si myslíme, že by to bylo vhodné. Jestliže bychom tam chtěli 

zahrnout více seniorů, registrační místa přiblížíme tam, kde senioři žijí. Zase s tím umíme 

pracovat. Budeme se snažit o to, aby vzorek lidí byl co nejvíce reprezentativní pro Prahu 1, 

abychom tam měli zahrnuty jednotlivé skupiny. 

 To, jestli to bude od 15 nebo od 18 let, je ještě k diskusi. Kolegyně jsem se ptal, co si 

15letí na Praze 1 hlavně kupují, tak to také ještě bude k diskusi. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Krátce k pohledu MČ Praha 1 na občanskou vybavenost a na občanskou vybavenost 

jako takovou. Pohled radnice na občanskou vybavenost, to, co chodí na komisi, která se tím 

zabývá a doporučuje nebo nedoporučuje to radě, je takový, že se zaměřuje na běžného 

člověka a na jeho spotřební potřeby. Občanská vybavenost z pohledu kde je pekař, kde je 

řezník – co by uspokojilo běžné potřeby obyvatele Prahy 1. 

 Občanská vybavenost může být i toho typu, že máme mateřské školy pro obyvatele, že 

máme stadion, kluziště, to všechno je občanská vybavenost.  

 Projekt se mi líbí, uvědomuji si, že je to nástroj, že je to možnost, že je to pilot, že tady 

máme možnost nějakým způsobem na pilotu oživit nebo neoživit – jak to vidím před sebou, 

tak myslím oživit – život na Praze 1 s tím, že si sami nastavíme nějaké parametry, které 

později dodáme.  

 Druhý důležitý aspekt je to, že můžeme přesně směřovat lidi do konkrétních obchodů. 

Mohou to být základní obchody, které máme téměř před krachem, jsou buď v našich, nebo v 

cizích prostorech, na radnici opakovaně chodí žádosti dva roky po covidové pandemii o 

sloučení provozoven, o převzetí firem – viz provaznictví ve Vítězné, bylinářství v Dlouhé 6, 

prádelna v Soukenické, kde nájemkyně je tam spíše jen pro lidi, protože díky covidu jí 

odpadly hotely, lidé, kteří jsou doma na on linu jí to nenosí, protože více pracují doma. Jsou 

to dlouholeté služby, které tady chceme zachovat. Bude fajn, když tyto lidi dostaneme také do 

těchto obchodů. 

 Ještě krátce k matriálu pana Čižinského, k tomu nesmyslu, co tam ukazoval. 

Samozřejmě záměrně, protože víme, čeho je pan Čižinský schopen, vypíchl si fotografie, ale 

zapomněl říci, že v materiálu je občanská vybavenost, ale i ostatní. Urazila mě tam fotka 

antiku v Michalské ulici na rohu s Jalovcovou ulicí, což je krásný antikový antik. Nevím, kam 

až sahá rozpočet pana Čižinského, ale tam třeba najdete skleničku za 200 Kč, nejsou tam jen 

za 50 tisíc. Jestli je pro vás 200 Kč moc, nevím. Záleží, kdy začnete útočit na antik a 

občanskou vybavenost  v Maiselově ulici, kde opravují budíky atd. Rozlišujme. Panu 

Čižinskému bych doporučil, aby někdy tato místa navštívil, aby se tam podíval a nejen aby je 

dehonestoval. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Teď jsem se přihlásil já. Stali jsme se pracovní skupinou, jak naložit s projektem, 

pokud bude schválen. Bylo tady hodně řečeno o tom, že je to podpora podnikání na Praze 1.  
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Úplně si to nemyslím. Kdybychom to dali všem, označili všech 12300 provozoven, 

podpora vychází na 162,60 Kč za jednoho. To je skutečně podpora. Kdyby tam byla 

nadstavba ze 40 Kč na tisícovku, vyjde to na 500 Kč. Tak tomu není.  

 Skutečně si myslím, že je tady šance, abychom prostřednictvím zájmů občanů zjistili, 

které provozovny jsou pro ně důležité a které ne. V tom vidím hodnotu projektu. Nemyslím 

si, že jsou naši občané pokusnými králíky. Jsou to lidé, kteří budou zapojeni do poznání. To je 

jedna věc.  

 Druhá věc, kterou vidím, je velice důležitý výběr jak provozoven, tak abonentů dvou 

nebo tří tisíc, kteří to dostanou. To vidím jako páteřní záležitost. Když se to nepovede, 

všechno půjde do kytek. Až to budete vybírat, pane Grabeine Procházko, nezapomeňte to 

konzultovat se Střediskem sociálních služeb, které ví, jaké potřeby má naše nejstarší generace, 

do které se spolu také řítíme.  

 Pan Stuchlík chce asi reagovat, než dám slovo panu Brožovi. Předám řízení opět panu 

starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Petra Stuchlíka. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Jde o pilotní projekt. Panu dr. Votočkovi také velmi rád vysvětlím, jak to funguje. 

 To, co tady pan Grabein Procházka s týmem předkládají, za což děkuji, je pilotní 

projekt právě proto, abychom vyzkoušeli všechny možné parametry a to, jak to funguje. 

CORRENCY nestojí a nepadá s tímto pilotním projektem. 

 Rozumím, jak říkal pan Bodeček, že má politickou odpovědnost. Jsem statutární orán 

CORRENCY a veškerým svým majetkem odpovídám za to, že v CORRENCY není žádný 

průser. Proto prosím o shovívavost v prvním kroku, protože CORRENCY má opravdu ambice 

zefektivnit systém veřejných podpor. Jsem moc rád za to, co řekl pan předsedající Burgr, že 

občan je nosičem prostředků k podnikateli. Také na tom získá, ale je to systém pro podporu 

lokální ekonomiky, jak občanů, tak podnikatelů. V tom je systém geniální, v tom mě oslovil. 

 Mohu vám říci příklad, kdy jsme předminulý týden s SSG – se Saským svazem měst a 

obcí řešili příklad toho, že v Sasku se musí všechny děti v 1. a ve 2. třídě naučit plavat, ale 

kvůli covidu byly zavřeny jak školy, tak různé bazény a celý jeden ročník se nenaučil plavat. 

Teď musí využít všechny učitele a bazény k vyučování dalšího ročníku. Prostřednictvím 

voucherů apod. chtějí teď motivovat rodiče, aby si našli učitele a své dítě naučili plavat 

soukromě. To je typický příklad aplikace CORRENCY. Uvidíme, jestli to stihneme nebo ne, 

ale systém je velmi univerzální a může všem sloužit. Je hodně digitální jako první v Evropské 

unii. Něco podobného vzniklo na Maltě, ale tam bylo třeba papírových účtenek, podobně jako 

systém na Praze 6. Snažíme se jej ochránit jako duševní vlastnictví. V tomto směru máme 

podány přihlášky na patent na využité vzory, které zatím vypadají velmi optimisticky.  

 Systém je velmi univerzální a budu velmi rád, pokud v Praze pilotní projekt ukáže, k 

čemu může pro Prahu 1 být. Inspirujeme se i výsledky u ostatních měst. Jsem přesvědčen, že 

do konce roku systém poběží na mnoha úrovních včetně centrálních. Tím, že byly v říjnu 

volby, došlo ke změně zodpovědných osob na ministerstvech, ale třeba zítra jedu na 

Ministerstvo pro místní rozvoj prezentovat možnost využití tohoto systému při distribuci 

velkých celostátních podpor. Stejně tak na Ministerstvo školství pro doučování dětí ve 

znevýhodněných regionech. Systém je univerzální a velmi mu věřím.  

 Děkuji, že podpoříte systém, který z Česka nedělá montovnu, ale který stoprocentně 

vytváří přidanou hodnotu. 
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P.  H e j m a : 

 Další přihlášení je pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Neřeknu asi nic, co tady ještě nezaznělo, ale dovolím si několik poznámek. 

 Systém je vcelku zajímavý. Co ale v materiálu chybí a co je nejdůležitějším úhelným 

kamenem je, jakým způsobem budou občané a obchodníci vybíráni. Vím, že říkáte, že to bude 

nějakým způsobem nastaveno a že budou vybíráni na základě nějakých modelů, ale nejsme ve 

vzduchoprázdnu, jsme ve volebním roce a nejedná se pouze o podporu podnikatelů, jedná se i 

o podporu občanů. Pokud rozdáme mezi občany dva až tři miliony, je důležitě vědět, jakým 

způsobem budou tyto peníze použity a na základě jakého klíče se budou rozdělovat jak mezi 

občany, tak mezi podniky.  

 Dále mám otázku, kam půjdou získaná data, kdo všechno k nim bude mít přístup a 

jakým způsobem budou zpracovávána, aby nedošlo ke zneužití osobních dat apod. 

Předpokládám, že systém má nějaká opatření, která mají zabránit tomu, aby byla data 

zneužita. 

 Třetí poznámka. Na začátku jsme tady schválili tisk vyjadřující podporu uprchlíkům z 

Ukrajiny. Myslím, že by v rámci podpory bylo zajímavé zahrnout i tyto lidi do tohoto 

systému. Chápu, že by to trochu zamíchalo s daty. Mluvil jste, pane Stuchlíku, o tom, že se 

podobné systémy dají využívat v případě znevýhodněných rodin atd.. Myslím si, že nějakým 

bonusem k tomu málu, s čím musí lidé začínat znovu, by tento systém CORRENCY mohl 

také pomoci. Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Zmínil bych několik zásadních věcí, které tady nezazněly a které považuji za jádro 

celé věci. Bavíme se tady v podstatě o participaci občanů. Chceme vědět od občanů, kde 

nakupují, co je zajímá, které lokální podniky mají rádi. To je ta konečně požadovaná a 

předaná hodnota, kterou chceme zjistit.  

 Bylo tady několik občanských vzedmutí, když tady hrozilo, že nějaké místní podniky 

zkrachují a místní obyvatelé je zachránili.  

 Co se týká výhrad, musím souhlasit s panem radním Votočkem nebo s panem 

zastupitelem Ulmem na výběr těch, kteří se účastní tohoto výzkumu. Mám pochybnosti o tom, 

jakým klíčem to bude. Pokud jsem občan Prahy 1, pokud někde využívám nějaké služby, rád 

se toho účastním i zadarmo. Pokud chcete vyvíjet nějakou aplikaci, říkáte, že je to pilot a jste 

velice flexibilní, tak proč to neuděláte tím způsobem, že uděláte aplikaci, kam budou lidé 

přímo hlasovat, kde nakupují, co mají rádi a na základě toho podniky, které získají největší 

počet hlasů, dostanou případnou dotaci? Proč to není uděláno tímto obráceným způsobem? 

Nemusí to být finančně bonifikováno pro občany, protože potom to zavání tím, co tady řekl 

pan zastupitel Brož o kupováni voličů před volbami. Jde nám ale o to zjistit, koho chceme 

podpořit.  

 Forma participace je dobrý nápad, ať to CORRENCY klidně dělá, ale ať změní 

přístup.  

 

P.  S t u c h l í k : 

 Mohu k tomu technicky? 
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P.  H e j m a : 

 Pan Stuchlík nemůže vstoupit do diskuse, pan Ge dokončí svůj příspěvek a pak bude 

prostor na reakci.  

 

P.  G e : 

 Chceme zjistit, kde se nakupuje, koho chceme podpořit. Pokud by se do toho měla 

zapojit jen část občanů, připadá mi to malinko nevyvážené, nefér. Jestli z toho chceme mít 

výsledky, tak je třeba do toho zapojit víc lidí, širší spektrum. Nemusí to být vázáno na 

obyvatele Prahy 1, získáme tím širší data, naši obyvatelé se stanou pokusnými králíky rádi, 

protože chtějí zachránit a podporovat své oblíbené podnikatele.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Petra Stuchlíka, pak se hlásí ještě Filip Dvořák za Hospodářskou komoru. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Krátce, pane starosto, úplně z jiného soudku, za Hospodářskou komoru o tom tady 

není řeč. K panu Ge – abychom tady nerozvíjeli průzkum veřejného mínění, co tady začal. 

Nejmenovaná bagetářská firma, kterých je v ČR asi 7 významných, protože chce být zelená a 

zdravá, zadala si průzkum u svých strávníků. Vyplynulo, že každý chce tofu, rukolu a rajčata. 

Změnila celý marketing, celou výrobní linku a výsledek? Nejvíce se kupuje šmakoun a 

mlsoun, protože průzkum byl bez peněz. V tom spatřujeme hodnotu, že obyvatel si na to musí 

přispět, aby si rozmyslel, k čemu odpovídá. Když to bude zadarmo, bude to stejná blbost jako 

u bagetářského trustu.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan Petr Stuchlík. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Stručný komentář pro pana Ing. Bc. MBA. Jak jistě ví, co tady barvitě popsal předseda 

pražské Hospodářské komory - jestli mám něco, tak mám státní zkoušku z marketingového 

výzkumu, vždycky to byla moje parádní disciplína, tomu se říká výběrová chyba - tak právě 

tím, že děláte aplikaci jen pro dobrovolníky a není tam spoluúčast, máte ji velmi silnou. 

Výsledky, které získáte, nejsou vůbec relevantní, pokud tam není spoluúčast. Člověk musí 

přemýšlet racionálně. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se předkladatel pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Kolegové odpověděli na poslední dotaz. Chtěl jsem zareagovat na pana kolegu Brože. 

Po skončení data hned vyhodnotíme a dáme je, budou transparentní. Chceme, aby se všichni 

mohli seznámit s tím, co nám to přinese. Myslím, že to tady naznačoval i Filip Dvořák, že 

budeme překvapeni některými věcmi, co nám informace ještě může přinést.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Pane Stuchlíku, je mi trochu líto, že ironizujete tituly nebo vzdělání. Zmínila jsem to 

proto, protože mě zajímá vyhodnocení nástroje, jak se to bude vyhodnocovat. To je podle mne 

klíčové pro použití projektu jako instrumentu. Proto se ptám.  

 Proto mě překvapila reakce pana Bureše, že to bude vyhodnocovat městská část. Mám 

dotaz, zda máte metodiku, jak se to má vyhodnotit, jak to makroekonomicky funguje a jak je 

správná interpretace výsledků? 

 Dotaz na Karla Grabeina: jak plánujete vyhodnocování projektu? To je pro mne 

klíčové. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím o reakci na dotazy. Pan Petra Stuchlík. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 V žádném případě nechci ironizovat titul, připadá mi to jako hezká rakousko-uherská 

tradice, proto jsem zavedl oslovování pane inženýre. Mezi novináři se to chytilo, takže od té 

doby je mám rád, jsem také inženýr a jsem na to přiměřeně hrdý.  

 Pokud bychom mohli promítnout CORRENCY Kyjov.cz, je tam celá metodika 

vyhodnocení pilotního projektu v Kyjově. Ve formátu PDF je to krásně zpracováno 

 Tady vidíte množství dat. Předám slovo Báře, ještě tady nic neřekla.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni o slovo. 

 

P.  V a c u l í k o v á : 

 Krátce bych se vrátila ke Kyjovskému pilotu. Pro analýzu dat sbíráme data o 

obyvatelích a podnikatelích celou dobu. Když to projde naším systémem, analýza je nám 

schopna odhalit demografickou skupinu lidí. Byli jsme potěšeni, protože jsme nechali způsob 

přihlašování do projektu po dohodě s radnicí Kyjova velmi otevřený. Radnice komunikuje 

projekt, udělá to všemi dostupnými prostředky. V tuto chvíli na to máme vytvořený 

komunikační manuál. Lidé se přihlašují na základě výzvy radnice, na základě komunikace 

radnice na facebooku, v radničních novinách. Potom je to na podpoře tiskového odboru 

radnice, jaké další možnosti navrhne.  

 Princip spočívá v tom, že jsme měli otevřená místa pro segment obchodníků, které si 

radnice vyčlenila. Dohodli jsme se s panem starostou a s panem Čmelíkem, že by chtěli 

podpořit všechny obchodníky i poskytovatele služeb. Poskytovatelé služeb už byli zahrnuti v 

prvním pilotu. Tím se nám otevřelo pole pro registraci, která trvala 30 dní, během kterých se 

projekt otevřeně komunikoval v lokálních i v celostátních médiích. Projekt skýtá velký 

potenciál pro to, aby komunikace byla zajímavá, že radnice dělá něco pro lidi, že se jedná o 

jakousi formu občanské angažovanosti a participace. Záměr médií o to byl velký, že je to 

český projekt, s kyjovským pilotem se nám podařilo dosáhnout i na zahraniční média. 

Komunikace se otevře do široka a doví se o tom všichni. Neexistuje fáze, kdy by se do něj 

přihlašovali jen vybraní občané nebo obchodníci. Komunikace je plošná, takže se o ní doví 

všichni včas a najednou.  

 Další data jsou objem financí, které se utratily u přihlášených obchodníků. V případě 

Kyjova to byla pro nás vzorková zóny. Bez toho, aniž bychom oslovovali obchodníky, se nám 

40 obchodníků samo zapojilo. I škála obchodníků byla pro nás velmi zajímavá, od prodejce 

bot přes lékárny, pekárny. Celé se nám to centralizovalo kolem náměstí.  
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Zapojili se velmi i komunikačně, mezi svými zákazníky šířili to, že se zapojili do 

programu, nabízeli jim to jako určitý benefit. Nemuseli jsme komunikovat jen my, ale o 

projektu komunikovali i sami obchodníci. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Pan zastupitel Heres má slovo. 

 

P.  H e r e s : 

 Prosím předkladatele o pozornost, jelikož se moje dotazy a náměty budou týkat jeho 

předkladu, konkrétně přílohy k usnesení. Prosím, aby se příloha k usnesení doplnila o část, 

která je uvedena v přiložených smlouvách jako v přílohách důvodové zprávy, a to bod č. 8 – 

věk občanů – od 15 let za podmínky držení občanského průkazů. 

 Dále prosím doplnit bod 5 o poskytovatele volnočasových a kulturních aktivit na 

území MČ Praha 1. Na to bychom také neměli zapomenout. 

 Dále se budu dotazovat inženýra VŠE, jelikož jsem nepochopil věc ohledně 

rozdělování correntů a jejich následné expirace a následné přerozdělení correntů mezi další u 

těch, které nebyly v rámci expirace vypotřebovány.  

 Otevřeli jsme to již na Finančním výboru, ale chci se zeptat. V případě, že by correnty 

měly expiraci po dobu trvání pilotního projektu, chápal bych v příloze usnesení bod č. 7, že 

by zněl na maximální částku na občana, která by byla tisíc korun. V případě, že by correnty 

měly jinou expiraci než po celou dobu trvání projektu, pak by v článku 5.2 – correnty, které v 

okamžiku skončení expirace correnty byly sice příjemci poskytnuty a nebyly uplatněny u 

obchodníků, se rozdělí rovnoměrně mezi ty příjemce, kteří do okamžiku skončení expirace 

correntů aspoň jednou uplatnily correnty u obchodníků. 

 Znamená to, že bychom v tom případě překročili rámec bodu č. 7. Proto si chci 

ujasnit, jestli expirace correntů je po celou dobu programu jako takového, nebo jestli by se 

bod 7 neměl upravit. V tom případě bych bod 7 navrhoval, že minimální počet zapojených 

občanů pro spuštění systému je 60 % zapojených občanů dle bodu 4. Jde o to, aby se 

hypoteticky nezapojilo 10 občanů a pak se rozdělily mezi ně celé 2 miliony, protože ostatní 

corrent nevyužili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude předkladatel reagovat. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Bylo tady řečeno, že systém v tomto směru je pružný. Znamená to, že průběžně jak 

systém poběží budeme vyhodnocovat, kolik máme lidí, kolik bylo utraceno peněz atd. Myslím 

si, že i v průběhu je možné si říct, že končíme projekt s tím, že bylo vyčerpáno třeba jen 60 % 

částky, nebo že se posune doba expirace, částka se vyčerpá celá a rozdělí se to mezi ty, kteří 

už nějaké finanční prostředky utratili. Myslím, že s tím umíme v průběhu pracovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 Ještě technická pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, co se týká smlouvy, byl to dotaz na pana inženýra, na ostatní bylo, zda 

se ztotožní se změnou v bodu 5 a v bodu 8 přílohy usnesení, kterou tady schvalujeme.  

V případě, že bychom ji schválili, tak bychom ji schválili při minimální částce 1000 Kč na 

občana a pak bychom už těžko měnili program a jeho parametry v průběhu jeho fungování.  



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 69 
 

P.  H e j m a : 

 Byla to reakce na nezodpovězení celé otázky.  

 Prosím pana Ing. Stuchlíka. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Děkuji panu inženýrovi za dotaz. Poprosím kol. Jírů o doplnění. 

 To, co se nespotřebuje, vždycky se vrátí městské části. Nehrozí tam, že by něco 

zůstalo ve vzduchoprázdnu. Jen taková drobnost, která zdánlivě komplikuje proces a 

prodlužuje ho – je to reklamace. Představte si, že si někdo před koncem období nechá vyčistit 

oblek, za týden přijde, že je vyčištěný špatně. I tento proces máme domyšlený. Nechci zabíhat 

do podrobností. Netýká se to městské části, je to problém nás jako poskytovatele tohoto 

nástroje. Upozorňuji na tyto drobnosti, které jsme díky pilotu v Kyjově i dalším 

myšlenkovým školením co může nastat řešili. Proto tam dochází k drobným záležitostem, 

které nikdy nejsou na vrub zadavatele, městské části, ale i v případě časové hodnoty peněz 

jdou za námi.   

 Prosím Michala, zda by se k tomuto bodu vyjádřil, je lépe obeznámen se smlouvou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, máte slovo. 

 

P.  J í r a : 

 Co se týká toho, čemu říkáme revolving, tak v podstatě jde o to, když se všechny 

prostředky nerozdělí, tak je možnost občanům, kteří se aktivně zapojili, zbývající rozpočet 

znovu rozdělit v rámci následujícího období. Toto je něco, co se nám osvědčilo v Kyjově. 

Tím, že jsme to spouštěli v lockdownu, tak původní měsíční plán útraty prostředků nebyl 

naplněn, takže jsme přistoupili k přerozdělení mezi občany, kteří udělali minimálně jednu 

transakci. Tím jsme dovyčerpali rozpočet.  

 To, jestli k tomu přistoupíte nebo nepřistoupíte, je na vašem rozhodnutí. Je to 

mechanismus, jak využít občany, kteří mají zájem o tuto službu tak, abyste dál sebrali data a 

nesebrali informace, které potřebují.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Další slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji na předkladatele Karla Grabeina Procházku a trochu na předsedu ODS 

Richarda Bureše a na zastupitele TOP 09 Ulma, kteří hájili své loňské slevy nejen pro 

matrošky, turistické suvenýrové obchůdky, obchody s luxusním oblečením atd.. Hájí 

neobhajitelné. Podporovat turistický šunt je špatně. I kdyby to šlo, tak rozhodně nelze o těchto 

podnicích říci, že jde o občanskou vybavenost. To je regulérní podvod. Chápu, část z vás je už 

stíhaná, možná si myslíte, že už vám to je jedno, ale toto je skutečně podvod.  

 Dvakrát jsem navrhoval, abyste vysvětlili, jaký byl tady zájem městské části. Jen to, 

co jsem tady ukázal a přečetl, tak obě usnesení byla dohromady za 1,5 mil. Kč. Městská část 

těmto subjektům dala zhruba tuto částku. Už dvakrát jsem to dával na zastupitelstvo, jednou 

13. dubna 2021 a dnes také. Všichni ti, co jste teď říkali, jak to vysvětlíte, hlasovali jste pro 

to, aby se věc neprojednávala. Neříkejte, že mi můžete něco vysvětlit. 

 Stručně se vyjádřím k nastavení. Domnívám se, že hlavním účelem projektu může být, 

že se podaří ukončit praxi naprosto netransparentních slev, které tady dnes ODS a spol. 

dávají.  
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Byl bych pro nastavení pro podnikatele co možná největší, aby tam byly i tyto 

obchůdky, aby se ukázalo, že tam žádný občan nejde, aby pan Ulm z TOP 09 nemohl říkat, že 

si chce nějaký občan koupit hrníček. Možná ano, ale toto není občanská vybavenost, to není 

důvod pro to, aby ho Praha 1 ze svých peněz podporovala. 

 Avizoval jsem pozměňovací návrh, který bych chtěl k tomuto tisku dát. Přečtu ho a 

prosím paní Valíčkovou o jeho promítnutí.  

 Navrhuji tisk přejmenovat na „Záměr ukončit dosavadní kontroverzní praxi MČ  

Praha 1, finanční podporování vybraných podnikatelů“. 

 Bod 1 bych navrhl přeformulovat tak, že zastupitelstvo bere na vědomí návrh pilotního 

projektu participativní formy podpory podnikatelů ze strany MČ Praha 1, tzv. systému 

CORRENCY, 

 2. zastupitelstvo konstatuje že dosavadní praxe MČ Praha 1 při poskytování slev 

podnikatelům – nájemcům obecních prostor – je netransparentní, diskriminační a 

přinejmenším v tom smyslu, že tyto slevy mohou dostávat pouze ti podnikatelé, kteří jsou 

nájemci obecních nebytových prostor a nikoli ostatní podnikatelé. 

 Usnesení bych potom nechal tak, jak je navrženo. Nakonec bych přidal bod 6, který by 

zněl: zastupitelstvo si vyhrazuje do doby předložení vyhodnocení pilotního projektu dle 

předchozího bodu rozhodování o všech slevách nájemcům nebytových prostor svěřených MČ 

Praha 1, a to jak (nesrozumitelné), nebo změn ve výši nájemného.  

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo podat i takovýto protinávrh. Pan Grabein Procházka jako předkladatel. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Mám jednu poznámku. Nechci, aby to tady bylo tak řečeno. Nestydím se za to, že 

některý z podnikatelů dostal řádově i několikatisícovou slevu v okamžiku, kdy nám historicky 

přinesl desítky milionů, které nám platil za nájem. Když si srovnáte čísla, že nám přinesl třeba 

20 milionů a ve finále dostal slevu 200 tisíc, protože potřeboval přežít nějaké období, tak to si 

vždycky obhájím.  

 Jsem připraven kdykoli celý mechanismus u každého podnikatele, který dostal slevu, 

vysvětlit a obhájit. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začínáme tady asi trochu tlachat. Musíme brát v potaz určitá fakta. Je pravda, že se 

bavíme o našich nájemcích, kteří nám dluží cca 170 mil. Kč. Máme uzavřené splátkové 

kalendáře ve výši myslím 17 mil. Kč. Musíme usilovat o to, abychom naše nebytové prostory 

měly pokud možno obsazené. Budeme je mít obsazeny poté, pokud našim nájemcům budeme 

zajišťovat takové možnosti, že budou moci pokračovat v nájemním vztahu. To jsem chtěl říct 

úvodem. 

 Teď pro ty, kteří nás sledují. Bavíme se teď o projektu - a budu rád, když mě pan 

předkladatele bude kontrolovat – do kterého dá městská část 2 mil. Kč, které budou rozděleny 

mezi 2 tisíce občanů s trvalým pobytem na Praze 1. Zároveň do tohoto projektu dáme 7 %  

z těchto 2 mil. Kč, které půjdou zprostředkovateli. Občané Prahy 1 dají do tohoto projektu 

také 2 mil. Kč, možná i více, protože půjdou do obchodu, kde si koupí něco třeba za 4 tisíce, a 

dostanou pouze tisíc korun. Upravuji to, co tady někdo říkal, je to minimálně 50 %.  
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 Co se bude dít následně? Občan to zaplatí celé. Informace, kterou jsem obdržel, je 

mylná, protože mi bylo řečeno, že druhou polovinu dostane občan poté, co to schválí rada. 

Budu rád, když to teď osvětlíte.  

 V prvním vstupu jsem nedostal odpověď na dotaz, kdo bude formulovat pravidla, jestli 

to bude rada. Je to projekt podobný dotačním projektům a tím pádem by se mohlo postupovat 

obdobně jako u dotací pro kulturu, sport, pro občanskou vybavenost a školství. Mohli bychom 

oslovit podnikatele. Pokud se nepletu, tak v tuto chvíli minimálně v rámci pilotního projektu 

je to spíše výhoda a je to bonus pro občany s trvalým bydlištěm, kteří dostanou finanční 

částku, nikoli pro obchodníky, protože ti z toho budou mít obrat. Tam je ta výhoda – občané 

tam budou chodit a u nich se bude nakupovat.  

 Byl bych raději – a líbilo se mi, to co říkal pan 1. místostarosta, kdyby to bylo pouze 

pro omezenou skupinu, např. pro seniory, pro matky a otce samoživitele. Také se bojím toho, 

co řekl pan 1. místostarosta, že projekt může skončit špatně v souvislosti s tím, že nebudou 

dobře vybráni občané i podnikatelé.  

 Na závěr řeknu výtku k materiálu. Protože projekt zastřešujeme jako městská část, 

neznám podmínky mezi zprostředkovatelem a obchodníky. Proto se ptám, zda obchodníci 

budou také platit nějakou částku, nebo v rámci tohoto pilotu to budou mít zdarma? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka od pana místostarosty. 

 

P.  B u r e š : 

 Kolega Bodeček nezklamal. Řekl jsem, že bude velice důležitý výběr podnikatelů a 

aby byli zahrnuti i senioři. 

 

P.  H e j m a : 

 Vysvětleno. Prosím pana Ing. Stuchlíka. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 K tomu, co jsem si rychle zapsal. Občané na tom budou participovat, protože budou 

benefitovat tím, že dostanou nějaké prostředky, které mohou utratit. Tím na tom budou 

benefitovat i obchodníci. Tím, že občan bude mít slevu 50 %, bude utrácet víc. Bude to 

klasická křivka nabídky a poptávky. Když snížíme cenu, roste poptávaný objem. Získají na 

tom jak obchodníci, tak občané.  

 Říkal jste, že projekt může skončit špatně. Bára je velmi skromná, ale musím říct, že 

se v Kyjově během pilotu potýkala s šílenými věcmi, kdy byl lockdown. Několikrát se to 

odkládalo, sami víte, jak vláda pana inženýra něco zavřela, pak zase otevřela a nakonec se 

pilotní projekt spustil i během lockdownu. Znamená to, že byla obtížná komunikace s 

obchodníky a s občany, potom lockdown postupně odezníval. Přesto musím říct, že se i s 

touto složitou komunikací a s tím, že nebylo kde u obchodníků toto utratit, protože některé 

obchody byly zavřené, tak se pro pilot přihlásilo 40 obchodníků velmi rychle, a stejně i těch 

1500 občanů. Proto se na základě této zkušenosti nebojíme toho, že by se během několika 

týdnů nepřihlásilo dost obchodníků nebo občanů. V souvislosti s parametry, které si tady 

potvrdíme, bude platit, že ten, kdo dříve přijde, ten se v rámci nastavených skupin 

zaregistruje.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě má slovo paní kolegyně. 
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P.  V a c u l í k o v á : 

 Podporovali jsme zapojení co největšího spektra demografické složky. Podporovali 

jsme registraci seniorů tím způsobem, že jsme spolupracovali se seniorskými domy a s 

dalšími seniorskými službami, kde nám dobrovolníci pomáhali babičky a dědečky registrovat. 

Starší občané měli také možnost přijít se registrovat, kde byla alokovaná místa, takže 

nehrozilo, že by se během deseti minut vyčerpaly všechny rezervace tím, že se lidé rezervují 

přes webový formulář. 

 Chtěla jsem ještě reagovat na pana Bodečka, abychom si dovysvětlili, jak celý systém 

funguje. Je to v našich materiálech. Pan Votoček si to také rád poslechne. Systém funguje tak, 

že zákazník přijde do obchodu, který je označen nálepkou CORRENCY. Ví, že je ve 

správném obchodu, kde to může uplatnit, v jiném obchodu to uplatnit nemůže. Obchodník je s 

námi smluvně spojen. S obchodníkem máme podepsanou detailní smlouvu např. i na takové 

detaily, že nechceme podporovat prodej alkoholu a cigaret. Máme i vyloučené komodity, 

které zajistí, že občané nebudou využívat podporu, aby získali věci, které nechceme 

podporovat. Na místě se občané prokáží buď občanským průkazem, nebo kódem v SMS. Náš 

systém je naprosto nízkoprahový a měl by být přístupný všem. Nejedná se o mobilní aplikaci, 

ale je to tak udělané, aby to bylo velmi jednoduše vypořádané na místě. Na místě občané 

dodají obchodníkovi SMS kód a na základě tohoto kódu jim obchodník sdělí, kolik mají na 

místě doplatit v hotovosti. Peníze se nevypořádávají s občany, ale městská část to vypořádává 

prostřednictvím spolupráce s CORRENCY přímo na účet obchodníka.  

 To jen na vysvětlenou, abychom se nedostávali do nepochopitelných oblastí. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Slovo má pan zastupitel Ge. 

 

P.  G e : 

 Pane Ing. Stuchlíku, studoval jsem také marketing, mám z toho státnice, bavme se 

trochu jako kolegové. 

 Máte zcela legitimní připomínku k tomu, co jsem říkal dříve a naváži na to. Kdyby to 

byl výzkum, na kterém by se občan nepodílel finančně, nemusí mít vypovídající hodnotu. 

Proč se to v aplikaci nepodloží třeba účtenkou z toho podniku a účtenka bude sloužit jako 

legitimní hlas? Tím je vaše podmínka splněna a dělá to ten přínos, který chceme získat. Je to 

ten legitimní oprávněný hlas. 

 Jak tady říkal pan Ing. Heres, potřebujeme získat nějaký reprezentativní statistický 

vzorek, abychom mohli opravdu posoudit, které podniky jsou žádané. Nemyslím, že to 

získáme z toho, že tady bude dva tisíce občanů, kteří to možná využijí nebo nevyužijí. I kdyby 

to bylo 40 % z těch 12 tisíc lidí na Praze 1, kteří se o to zajímají a chodí k volbám, tak by to 

bylo docela dobré. Bavíme se o cca pěti tisících lidí. Kdyby se tito lidé zapojili do aplikace, že 

mohou do hlasování dát účtenku, udělá to podle mne mnohem větší přínos. Na základě těchto 

hlasů podložených účtenkou se může přerozdělovat podpora podnikatelům.  

 Co se týká podpory podnikatelů, nemusí to být označené nějakou nálepkou. Myslím, 

že toto může snížit nějaké náklady. Ti, kteří se do toho budou chtít zapojit, se zapojí a ve 

výsledku se na to může dále navázat. Pokud je tam nějaké procento pro CORRENCY – 

myslím, že tam byla 3 % jako odměna a úhrada nákladů na aplikace, tak si nemyslím, že je to 

něco hrozného. 

 Ať to CORRENCY dělá, ale myslím trochu lépe.  

 K připomínkám, které měl pan dr. Votoček, aby se toto vypořádalo. Nebude to 

omezených 2 tisíce lidí, nebudeme pochybovat o tom, kdo je legitimní, aby se toho zúčastnil.  
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 Musím nesouhlasit s tím, že jsou nějaké zakázané produkty, třeba alkohol, že se na ně 

nebude přispívat. Myslím, že i na Praze 1 je nějaká občanská vybavenost ve formě vinoték 

nebo restaurací. Jak chcete v gastru oddělit nákup alkoholu, když si dám pivo k obědu nebo 

sklenku vína k večeři? Toto je blbost. 

 Zvažte, jakým způsobem to udělat. Nemyslím si, že projekt CORRENCY je špatný, 

rád se do týmu zapojím jako konzultant, pomohu vám s tím, dám nějaké připomínky. Má to 

smysl, ale pojďme to rozšířit.  

 

P.  H e j m a : 

 První nabídka vstupu do firmy ze strany zastupitele, který navrhuje úpravu vašeho 

projektu. Každý má právo vznést nějaký návrh. Posunul bych diskusi k projektu, který je nám 

předkládán. Myslím si, že už jsme si toho řekli spoustu a diskusi můžeme vést k závěru. Jsem 

také inženýr VŠE. Nedalo mi to, abych to neřekl.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V návaznosti na to, co tady bylo řečeno, předložila bych pozměňovací návrh. Když se 

podíváte do přílohy o parametrech pilotního projektu systému CORRENCY, v bodu 4 je 

počet občanů zapojených do projektu 2 tisíce. Bylo by dobré, aby tam bylo napsáno 

minimálně 2 tisíce, aby to dávalo určitou flexibilitu a nebylo to zastropované usnesením 

zastupitelstva, aby tam byla nějaká volnost.  

 V návaznosti na proběhlou diskusi bych za ustanovení počtu občanů vložila nový bod, 

že vybraní občané odpovídají demografickému zastoupení. Jde o to, aby to bylo v rámci 

parametrů, aby byli částečně zastoupeni senioři, mladí lidé, ženy, muži – aby to odpovídalo 

závěrům, která jste říkala. Je to jeden z nových parametrů. 

 Poté, co domluví pan Bureš, prosím o přestávku na kluby. 

 Tomáš Heres měl také pozměňovací návrh, prosím, aby také zazněl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji, že jsem u tohoto bodu mohl hovořit, přestože nejsem inženýr.  

 Karel Grabein se mě ptal, jestli podpořím nebo nepodpořím projekt. Podpořím, dám 

mu šanci, přestože mám k němu nějaké výhrady. Také bych rád věděl, kde občané s trvalým 

pobytem na Praze 1 skutečně nakupují. 

 Z toho, co zaznělo od mého posledního výstupu, zaznamenal jsem jednu věc: že tento 

projekt bude obnášet ještě nějaké jiné náklady. Někdo zmínil, že budou na provozovnách 

nálepky, které někdo bude realizovat.  

 (Konstatování z pléna: Je to realizováno.) 

 To jsem chtěl slyšet. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Apeluji na paní Mgr. Počarovskou, aby nechtěla půlhodinovou přestávku na jednání 

klubů. Uvědomte si, že máme přerušený nedojednaný bod ohledně hasičů, že za chvíli začnou 

interpelace. Vůči lidem, kteří tady čekají od 15.30 hod na to, aby se dokončila diskuse, mi to 

připadá velmi nekorektní. 
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P.  H e j m a : 

 Navíc, pane kolego, už měly být dvě minuty interpelace a dotazy z řad občanů. 

Spoléhal jsem se na to, že už končíme rozpravu. Prosím, jestli ještě můžeme velmi bleskově 

dát dva příspěvky. Požádám ostatní, jestli nemají nic světoborného, co nebylo řečeno, tak 

pojďme ukončit rozpravu. Dám prostor pro dotazy a interpelace z řad občanů a po přestávce 

dokončíme projednání bodu.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.   B u r e š : 

 Nebudu raději nic říkat a dotáhněme to do konce. Také jsem dělal přijímačky, pak mě 

komunisté vyhodili, tak co se tady mezi inženýry a doktory motám.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem oznámit další pozměňovací návrh, a to vzhledem k riziku jisté 

předvolebnosti projektu by se projekt měl realizovat až po volbách. V tomto smyslu sepíší 

pozměňovací návrh. Zvlášť ve volebním roce bychom měli být uvážliví a radnice by měla být 

opatrnější, aby nedošlo k neférové soutěži.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Jediný, kdo tady pronesl něco o volbách, je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si ukončit rozpravu. Riziko předvolebnosti necháme každému na jeho konto.  

 Přerušuji projednávání tohoto bodu. Děkuji zástupcům, kteří jsou zde za projekt 

CORRENCY. Poté, co proběhnou dotazy a interpelace občanů a zastupitelů, vyhlásím 

přestávku pro jednání klubů a přejdeme k finálnímu hlasování o bodu. Potom následně 

otevřeme bod 28 k hasičské stanici. 

 Prosím otevřít bod 

dotazy a interpelace z řad občanů 

 Dámy a pánové, omlouvám se příchozím občanům za pětiminutové zdržení. Jako 

první prosím paní dr. Janu Příhodovou, aby se ujala slova. Připraví se pan Ing. Filip Dvořák. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, paní místostarostko, zastupitelé, většinou, i když nejsem 

spokojena s vyřízením interpelace, za odpověď děkuji. Dnes tomu však nebude, vážená paní 

místostarostko. 

 Nyní k vašemu textu odpovědi, kterou jste mi zaslala. Musím přiznat, že ve mně 

způsob a styl koncipované odpovědi vzbudil zvědavost a podezření, zda je u příspěvkové 

organizace Školy v přírodě Janov nad Nisou vše v pořádku, zda se tam nedějí či neděly nějaké 

špatnosti. Nevím, ale jak jsem uvedla, vzbudili jste moji zvědavost. 

 Pobavila mě vaše věta, že pana ředitele sledujete vy a příslušné – školský a finanční – 

odbory. To je snad automatické, vždyť to je jistě v popisu práce těch dvou odborů, stejně jako 

i vy z vašeho pohledu nesete za výběr ředitele této organizace a za její řádný chod politickou 

odpovědnost.  
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 Trochu nerozumím tomu, proč jste nestihla termín, do kterého vám rada MČ Praha 1 

uložila odpovědět na moji interpelaci. V usnesení rady, které tvoří přílohu č. 1, byl termín 

25.2. 2022 a vy nic. Přitom text, který jste mi zaslala, si opravdu nějaké prodloužení doby na 

zpracování nezasluhoval. Píšete, že text vám zpracoval nový ředitel Školy v přírodě pan 

Mühl. To je dost smutné. Otevřela jsem jím, resp. vámi napsanou internetovou schránku. 

Světe div se, odpověď na moji otázku tam nebyla. Jako důkazu jsem vám vytiskla onu 

inkriminovanou internetovou stránku, která tvoří přílohu č. 2 této interpelace. Tím tady 

hodnotím vaši odvedenou práci v tomto bodu jako nedostatečnou.  

 Proto využiji původní interpelaci, kde ponechám dotazy, které nebyly zodpovězeny a 

odstranila jsem dotazy, které jste nějakým způsobem odpověděli. Tento text s dotazy tvoří 

přílohu č. 2 této interpelace. Očekávám od vás přesné a vyčerpávající odpovědi, nikoli odkazy 

na internetové stránky. Odkaz na internetové stránky by totiž bylo možné použít, pokud by 

zde byly přesné odpovědi na moje dotazy, což nejsou. Očekávám, že vy jako místostarostka 

pro školství nesete odpovědnost za správnost a pravdivost odpovědi na interpelace, a proto 

tedy věřím, že se tentokrát své práci budete více věnovat a nezadáte tak podnět k tomu, že si 

jako občan budu myslet, že snad jsem vám se svými občanskými dotazy na obtíž a že nás 

občany potřebujete pouze v době konání voleb.  

 Paní místostarostko, neptala jsem se, jakou částku hradíte dohromady za celý rok jako 

příspěvek žákům z MČ Praha 1 na tuto Školu v přírodě, ale jaký je příspěvek na jednoho žáka 

u této Školy v přírodě. Jeden žák asi nespotřebuje 11 mil. Kč, viďte. 

 Pokud jsem správně pochopila slova pana ředitele, škola má 11 kmenových 

zaměstnanců a 2 pracovníky na dohodu o pracovní činnosti, což tedy je 13 zaměstnanců. 

Svoji původní interpelaci tak rozšířím o požadavek na informaci, jaká je pracovní náplň 

zaměstnanců, a to v dělení na to, kolik z nich je kuchařů, pomocníků v kuchyni, kolik lidí 

zajišťuje úklid, údržbu, případně zda jsou mezi nimi vychovatelé, zda má škola ekonoma či 

účetního a zda disponuje personalistou, či snad jaké činnosti jednotliví pracovníci dělají 

dohromady, např. zda personalista současně zvládá ekonomiku a třeba i úklid. Nechci jména, 

ale činnosti u jednotlivých lidí. Můžete např. napsat: pracovník č. 1 - ekonomika, 

personalistika, úklid atd. Snad to nebude pro vás či pro pana ředitele takový problém. Kromě 

toho žádám o sdělení, kolik pracovníků zaměstnaných ve Škole v přírodě v Janově nad Nisou 

je v příbuzenském vztahu pana ředitele Mühla a jakou pozici tito zaměstnanci zastávají. 

Věřím, že to nebude problém.  

 Na opravu a údržbu máte plánováno necelých půl mil. Kč. Pak by mě zajímal plán 

oprav, který je v této škole v přírodě na tento rok plánován a schválen radou MČ Praha 1 a 

jaké případné investice jsou v této Škole v přírodě schváleny.  

 Můj dotaz ohledně komerčních pronájmů rovněž nebyl odpovězen. Ptala jsem se na 

rozsah pronájmu. Tak tedy svůj dotaz vyspecifikuji: žádám o výpis dní plánu r. 2022, kdy je 

možno objekty této organizace pronajímat komerčně a kdy jsou dny blokovány pro využití 

školám v Praze 1 a kdy jsou objekty využívány jinými školami. Žádám o sdělení, jaká je cena 

u těchto pronájmů. Ráda bych věděla, zda se dělá rozdíl v ubytování čistě komerčním a 

ubytování škol a školských zařízení třeba z jiných městských částí Prahy.  

 Svůj poslední dotaz je ohledně nájmu pana ředitele Mühla. Prosím doplnění o 

informaci, jaký je měsíční nájem za byt, který užívá pan ředitel, zda jsou pro byt instalována 

měřící zařízení na energie, na spotřebu vody, jak je prováděna úhrada využití společných 

prostor objektů a úhrada za svoz odpadu. Pokud byt není opatřen měřícími přístroji, jakým 

způsobem se provádí odečty částek za spotřebu vody a energií pro byt pana ředitele Mühla. 

Dále zda existuje řádná nájemní smlouva na tento byt, která by tyto typy úhrad měla 

obsahovat a jak je řešena platba za svoz odpadu.  
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 Věřím, že tentokrát dodržíte termín na odpověď na interpelaci, kterou vám rada MČ 

určí a že vaše odpověď nebude koncipována tak slaboduše a nekompetentně, jako byla 

odpověď na dotazy z minulé interpelace. Moje pohnutky, které jste chtěla znát, jak jste uvedla 

v odpovědi na moji interpelaci, protože dle vašeho názoru mě odpovědi k ničemu nebudou, 

vám sdělovat nemusím a nebudu. Budete se muset spokojit s tím, jak jsem vám již v úvodu 

řekla, že stylem odpovědi jste vzbudila moji zvědavost, a to stačí, a hlavně vy tu jste v pozici 

člověka, který má řádně a zodpovědně odpovídat na dotazy, nikoli já.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude odpovězeno písemně.  

 Prosím pana Ing. Filipa Dvořáka a aby se připravil pan Vratislav Erben. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážené zastupitelstvo, vím, že pravidelně obtěžuji vaši pozornost s upozorněními 

týkajícími se nejasností souvisejícími s peripetiemi podnikatelů. Tak dnes nějakou novou? 

Nebo snad starou? Posuďte sami. 

 Místo: nebytová jednotka 611/102, Týnská ulička č. 10, Praha 1. Zúčastnění: MČ 

Praha 1 – rozehrávač a mlžič, Rea Arte – naiva a důvěřivec.  

 V r. 2013 je vyhlášeno MČ Praha 1 výběrové řízení na pronájem nebytové jednotky. 

15. 4. 2013 rada schválila uzavření nájemní smlouvy. 13. 6. 2013 je uzavřena nájemní 

smlouva starostou Lomeckým. Rea Arte se těší na to, že začne podnikat, ale na straně Prahy 1 

nenachází ochotu splnit svou povinnost Prahy 1 plynoucí z ustanovení V.A.1. nájemní 

smlouvy nebytovou jednotku do 14 dnů od podpisu předat. Ona totiž stále nebyla vyklizena. 

A tím začala mnohaletá peripetie.  

 Rea Arte se pravidelně hlásí o pozornost, žadoní, upomíná se, odvolává se na svůj 

nárok. A městská část uhýbá, vykrucuje se a neplní svou smluvní povinnost. Rea Arte toho 

má již dost a dává 15. 9. 2021 výpověď z nájemní smlouvy a navrhuje finanční vyrovnání za 

tyto peripetie. Dne 25. 10. 2921 vrací Praha 1 aspoň kauci.  

 Komise obecního majetku 11. 11. 2021 se není schopna k tomuto selhání odpovědně 

postavit a navrhuje přehodit vše na právní oddělení. 

 Praha 1 reaguje dopisem ze dne 25. 11. 2021 a vyzývá k doložení nároku do 30. 11. 

2021. Co je pět dnů proti těm stovkám, které marně uplynuly? Mezitím skončila dvě volební 

období a Praze 1 šéfuje již třetí starosta. 

 Dne 26. 11. 2021 se proto Rea Arte obrací dopisem na zastupitelstvo Prahy 1 a snaží 

se upoutat pozornost ke svému případu. Bez odpovědi. Nikoho ze zastupitelů tento prazvláštni 

případ nezaujal. Nic v tomto případu nového. A tak Real Arte přichází s tímto neuvěřitelným 

příběhem na Hospodářskou komoru. A já jsem opět zde. 

 Tedy: nepřipadá vám to vše nejméně neseriozní? Má již po třech měsících právní 

oddělení nějaký názor na tuto záležitost?  

 Prosím o poskytnutí přehledu aktivit ze strany MČ Praha 1 od 1. 7. 2013 v této 

záležitosti, tedy o kopii korespondence a přehledu jednání včetně data jednání a účastníků. 

 Děkuji za pozornost a obracím se na vás s výzvou: nenajde se tu někdo, kdo by se 

tohoto případu s očividný selháním v komunikaci důstojně zhostil a začal komunikovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o další interpelaci pana Vratislava Erbena, připraví se paní Vlasta Brtníková. 
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P.  E r b e n : 

 Dobrý podvečer, jmenuji se Vratislav Erben a bydlím na Praze 1 již 46 let. Moje 

manželka, s kterou žiji 16 let, je původem z Ukrajiny. Přišel jsem poděkovat MČ Prahy 1, 

která pomohla oběma synům mé ženy, kteří uprchli z Ukrajiny. Je to celkem 8 lidí, tři dospělí 

a pět dětí. Děkuji Praze 1 za maximálně rychlou pomoc. Poskytla byt, který jsme včera 

převzali. Zejména děkuji panu zastupiteli Karlu Ulmovi, který nám z počátku hned pomáhal, 

dále paní zastupitelce Baborákové, panu Horovitzovi, panu starostovi a všem ostatním. Ještě 

jednou moc a moc děkujeme.  

 

P. H e j m a : 

 To se rádo stalo, jsme rádi, že jsme mohli pomoci.  

 Prosím paní Vlastu Brtníkovou. 

 

P.   B r t n í k o v á : 

 Dobrý podvečer. Dámy a pánové, pane starosto, jmenuji se Vlasta Brtníková a bydlím 

v xxxxxxxxx xx. Bydlím z té strany, kde je hasičárna. Jsem tady za nájemníky, kteří v tomto 

domě bydlí 

 Chtěla bych navázat na usnesení zastupitelstva ze dne 16. 9. 2020, které se danou věci 

zabývalo. V zápise je úkol pro pana starostu Ing. Petra Hejmu dokončit jej do 3. 12. 2020. 

Protože jsme měli nadále problémy a nestalo se tak, protože bydlíme prakticky ve vojenském 

prostoru – hasiči, to je vojenský prostor, je to těžká technika, noční výjezdy, houkání aut. 

oprava aut a další, obrátili jsme se peticí nájemníků na všechny zastupitele. Petici nájemníků 

jsme doručili 9. 3. 2021 na podatelnu všem zastupitelům. V této petici uvádíme naše 

problémy v souvislosti s těmito aktivitami.  

 Podotýkám, že si vážíme hasičů, ale také podotýkám, že není možné žít v tomto 

prostoru, který je tak silně přetížen. 

 Od té doby uplynul rok, a tak opět vznášíme otázku na zastupitelstvo, proč v této věci 

není něco uděláno? Nyní se tam investují velké peníze, stavějí se tam za obrovské peníze 

nová vrata. U dobrovolných hasičů, kteří jsou příspěvkovou organizací MČ Praha 1, investice 

museli schválit zastupitelé. Pokud by měla být hasičská jednotka přemístěna, jistě by tam 

nebyly investovány tak velké finance, což pramení z poznatků nájemníků v tomto domě.  

 Naše otázka je jak dál a zda jste se touto otázkou zabývali?  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si stručně zareagovat. Máte zřejmě na mysli úkol pro radu, nikoli pro 

starostu, přijmout opatření v rámci realizace záměru vybudování nové hasičské stanice pro 

Jednotku dobrovolných hasičů. To je bod, který máme otevřený a který dnes projednáváme. 

Záměr na zřízení nové hasičské stanice tady máme už ve studii a přijmeme k tomu příslušné 

usnesení. Rada konala hned, přijala opatření. Jistě chápete, že úkol vybudovat novou 

hasičskou stanici není úkol splnitelný do konce roku, když se o záměru rozhodne na podzim 

téhož roku.  

 Určitě se v tom koná, všichni v tom děláme co můžeme. Jestli máte zájem, můžete 

vyčkat, protože za chvíli bude tento bod znovu otevřen a budeme ho tady projednávat.  

 Vaše problémy chápeme, ale o naši jednotku se musíme ze zákona postarat. Snažíme 

se vyhovět oběma požadavkům – splnit zákon řádně se postarat o naši jednotku, která slouží 

městské části, a vám zajistit pokojné bydlení. 

 Poslední je se svou druhou interpelací paní dr. Jana Příhodová. Má slovo. 
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P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, tentokrát je interpelace mířena k vám. 

 Na minulém zastupitelstvu jsem vás interpelovala ohledně rekonstrukce hotelu 

InterContinental v Praze. Rada městské části vám, stejně jako paní místostarostce, uložila 

úkol, že na moji interpelaci máte odpovědět do 25. 2. 2022. Bohužel, ke včerejšímu datu, což 

je 14. 3., jsem odpověď na moji interpelaci neobdržela, čímž mi bylo znemožněno, abych po 

prostudování vaší odpovědi mohla na vaši odpověď řádně reagovat. Své původní otázky 

doplním o další. 

 Měla jsem možnost shlédnout bezpočet snímků o způsobu nakládání s odpadem 

obsahujícím azbest. Jsem v šoku, jak se této vážné otázce MČ Praha 1 nevěnuje. Stejně tak 

jsem překvapena, že soudní znalkyně v oboru nakládání s odpadem s obsahem azbestu je 

pouze jedna v České republice a kterou si nějakým typem smlouvy zřejmě zavázal jeden z 

dodavatelů stavby. Smutný příběh. Tak jsem se rozhodla, že se na tuto záležitost budu 

dotazovat předsedy soud či ministra spravedlnosti, jak je to možné. Není reálné, aby pro takto 

závažné případy nebylo možné nezajistit dva nezávislé posudky.  

 Moje otázky o průběhu bouracích prací si nechám na příště, jak získám odpověď na 

moji původní interpelaci a obrátím vaši pozornost k likvidaci tohoto nebezpečného odpadu. 

Váš odbor, který se věnuje otázkám životního prostředí, by měl mít podrobné informace o 

tom, kolik odpadu azbestu na stavbě vzniklo a ještě vznikne. Odbor by měl mít ověřeno, že 

tento nebezpečný odpad bude uložen na místě k tomu určeném, tedy na skládce nebezpečného 

odpadu, že přeprava tohoto nebezpečného odpadu odpovídá platné legislativě. Odbor by měl 

mít dokonce k dispozici trasu, kudy bude odpad přepravován.  

 Proto se ptám, kolik odpadu s obsahem azbestu bylo odvezeno, jak a kudy, kde byl 

tento odpad uložen, a to od začátku stavby do 14. 2. 2022. Opět upozorňuji, že existuje 

dokumentace občanů o přepravě odpadu. Zaráží mě, že tyto informace nejsou k dohledání, a 

přitom by měly být známy dopředu. Mám vážnou obavu, aby tento odpad neskončil někde 

jinde než je skládka nebezpečného odpadu, aby se třeba neobjevil v některé z lesních roklí, 

což se v minulosti u některého stavebního odpadu již stalo. 

 Vážený pane starosto, velmi mě jako občana znepokojuje přístup stavební firmy 

provádějící rekonstrukci, ale i radnice Prahy 1. Žádáme profesionální přístup ke stavbě jako 

takové. Některé mediální výroky ze strany stavební společnosti či radnice Prahy 1 na mne 

působí spíše jako výhružky a snaha něco zakrýt. Minimálně to vypadá jako snaha zakrýt 

chybný způsob nakládání s nebezpečným odpadem. Proto doufám, že přesné a snadno 

kontrolované odpovědi na své otázky dostanu co nejdříve a že obě odpovědi na interpelace ve 

věci rekonstrukce InterContinentalu obdržím dříve než těsně před jednáním dalšího 

zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Krátce zareaguji. Omlouvám se, že dosud není zpracovaná celá odpověď, protože vaše 

otázky se týkají oblasti, kterou přímo neovlivňuji ani neřídím. Ve snaze zajistit vám 

maximálně erudované odpovědi to bylo zadáno třetí straně. V tomto směru včetně dalších 

dotazů dohlédnu na to, abyste co nejdříve odpovědi měla, vím, že se nespokojíte s povrchním 

přístupem a budete vyžadovat velmi podrobnou odpověď. S vědomím toho bude to takto 

uděláno.  

 Končím blok dotazů a interpelací z řad občanů a otevírám blok 

dotazy a interpelace z řad zastupitelů 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za druhou interpelaci pana Dvořáka, moje bude podobná.  
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 Vážení, interpelace má tři části. První a druhá část je informativní, ve třetí vznesu 

konkrétní dotaz. 

 Dne 14. března mi přišel e-mail, z něhož prezentuji část obsahu. 

 Chtěla bych se na vás obrátit s prosbou o radu. Zajímám se o pronájem nebytové 

jednotky na adrese Malostranské nám. 24, k němuž byl MČ Praha 1 vypsán záměr. Naše 

firma je na trhu 33 let. Nabídku Prahy 1 jsem našla nedávno a uzávěrka je již 17. 3. Nabídku 

zpracujeme, kauci složíme to není problém. Hlavně bych ji chtěla zpracovat co nejlépe, 

abychom měli šanci uspět. A to je důvod, proč vám píši. Naše podání nabídky se odkazuje na 

povinnost podepsání smlouvy – pokud bychom byli vybráni, která ale není k dispozici a ani 

nebude. Dále je v dokumentech uvedeno, že není možná prohlídka. Celé mi to připadá trochu 

zahaleno tajemstvím. Podnikáme dlouho, zkušenosti máme. Jen je nemáme se státními 

pronájmy. V tom jsme nezkušení. Proto se snažím s někým více poradit, abychom záměr 

napsali správně. Zkoušeli jsme informace zjistit přes oficiální kontakty, ale to se nám 

nepovadlo. Můžete nám prosím pomoct? 

 Odesílatelku jsem odkázal na podmínky záměru. Tímto bych však chtěl kompetentní 

osoby požádat, pokud je radou vypsán záměr bez možnosti náhledu do vzorové nájemní 

smlouvy, což nově při záměrech nelze, a bez možnosti prohlídky prostor, aby kauce, která je v 

dané záležitosti 400 tisíc Kč, byla vždy vratná. Považuji však za vhodnější nabízet - ať už v 

rámci záměru nebo výběrového řízení - obecní prostory až poté, kdy budou prázdné, to je bez 

předchozího uživatele jednotky. To je v tomto případě důvodem pro nerealizování prohlídek.  

 Dále vás chci informovat, že mě kontaktovali dva zástupci z vedení SVJ, a to z adresy 

Rybná 24 a Mostecká 3, že letos nestihli podat žádost o dotaci na opravu domovního fondu. V 

obou případech bylo vše k dispozici – realizované schůze SVJ, výkazy, nabídky, dostatečný 

obnos finančních prostředků. Nebyl však včas dodán souhlas od památkářů. Vypadá to, že 

památkáři mají dvojí metr - zatímco tolerují skleněnou vopičárnu u Petřínské rozhledny, 

kterou je vidět z různých stran, nebo ateliérová okna přes celou střechu v jednom z objektů v 

Haštalské ulici, vadí jim mrakotínská žula na jednom z dvorečků. V druhém případě, zřejmě 

díky covidu, se termín k vydání souhlasu proti předcházejícím letům nepřiměřeně protáhl. To 

je druhá, spíše informativní část interpelace než postesk.  

 Nyní k třetí části interpelace – k dotazu. 

 Na minulém zasedání zastupitelstva jsme se dozvěděli, že prostředky, které máme k 

dispozici např. pro bytovou výstavbu či rekonstrukce jednotek, jsou ve výši něco málo přes 

miliardu korun. Konkrétně by se mělo jednat o 1 mld. a 71 mil. Kč. Ptám se, jaká byla částka 

k 31. 1. 2012? 

 Druhá část dotazu: jakou částku nám za deset let z neinvestovaných finančních 

prostředků tzv. spolkla inflace? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože s další interpelací. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám krátkou interpelaci na paní místostarostku. 

 Vážená paní místostarostko, již uplynulo více než 6 měsíců od doby, kdy byl do nově 

zřízení příspěvkové organizace Škola v přírodě Janov nad Nisou jmenován staronový správce, 

tentokrát do funkce ředitele. V září loňského roku, kdy byl do funkce jmenován, jsme byli 

ubezpečováni o tom, že bude v šestiměsíční zkušební době a budeme spraveni o tom, jak se v 

tomto období nový pan ředitel osvědčil. Nepochybuji, že se osvědčil, zvláště pokud navázal 

svou činností na dobu, kdy MČ neměla pobytové zařízení vůbec pod kontrolou. Získáme od 

vás, paní místostarostko, nějakou souhrnnou zprávu, jak si pan ředitel během zkušební doby 

vedl? Děkuji.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na vás, pane starosto.  

 Vážený pane starosto, obracím se na vás opět v návaznosti na vaši snahu prodat 

pozemky projektu Maršmeloun kontroverznímu olomouckému miliardáři Pavlu Hubáčkovi, a 

to pod cenou. Už jsem několikrát zmiňoval, že v rámci tohoto prodeje chcete z obecních 

peněz proplatit tomuto miliardáři formou kupní ceny částku cca 1 mil. Kč, které prý zaplatil 

vašemu blízkému spolupracovníkovi panu Václavu Havrlantovi. Ptal jsem se opakovaně, co 

pan Havrlant měl pro developera dělat a proč by tuto částku mělo zaplatit hl. m. Praha? 

 Tázal jsem se vás rovněž, proč jste své vazby na pana Havrlanta zatajoval při odpovědi 

na interpelaci Anny Vinklárkové v r. 2020? Tázal jsem se vás, zde je to náhoda, že všechny 

projekty, v nichž pan Havrlant figuruje, např. Penta u Masarykova nádraží, nový hotel v 

Opatovické, změna územního plánu v Divadelní ulici či Maršmeloun vy tak vehementně 

podporujete?  

 Začnete vykřikovat, že pana Havrlanta vůbec neznáte, že pan Havrlant už ani 

nepoužívá adresu vašeho bytu v Havelské ulici, že vy nic, vy čestný skaut.  

 Táži se vás tedy nyní, kdy a z jakých důvodů jste přebíral od pana Václava Havrlanta 

větší částky v hotovosti, statisíce či miliony v Kč, a zda jste takové hotovostní částky přebíral 

přímo i v prostorách Úřadu MČ Praha 1 během vašeho starostování. Prosím, aspoň výjimečně 

mluvte pravdu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bratře skaute, odpovím stejně jako po několikáté, protože opakovaně dáváte tuto 

otázku. Dotyčný byl kdysi dávno před deseti lety u mne zaměstnán ve firmě, to jsem nikdy 

nezatajoval. Nemohu vědět, co dělají mí bývalí zaměstnanci následně. Znovu opakuji, že s 

ním nemám nic společného, ani s projekty, které zmiňujete. Zeptejte se jeho a veškeré dotazy 

k této transakci pokládejte na zastupitelstvu hl. města. Popletl jste si zastupitelstvo. Víc vás 

neuspokojím, a to můžeme být oba skauty na kvadrát. Prosím, buďte skaut a ptejte se na věci, 

na které můžete požadovat relevantní odpověď a nepodsouvejte jako skaut věci, které se 

podsouvat nemají, protože tím zavádíte k nepravdám a ke scestným informacím.  

 Prosím paní zastupitelku Holou jako další přihlášenou se svou interpelací. 

 

P.  H o l á : 

 Ráda bych se radního pro majetek pana Votočka zeptala na další z mnoha slev, které 

byly poskytnuty jednomu z našich nájemců. Konkrétně se jedná o Břetislavovu ulici 2, kde 

byl ještě v 90. letech pronajat celý dům na 50 let firmě Arcibmoldo s. r. o. Jedná se o hotel, 

který je diagonálně naproti americké ambasádě. 

 V červenci 2020 byl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě. Tento objekt o 634 m2 byl 

pronajat za 1400 tis. Kč ročně, což mi v r. 2020 připadá jako trochu nehorázná suma, ale v 

dodatku nebylo řešeno to, jestli je třeba tuto podle mého názoru nevýhodnou smlouvu na dobu 

50 let revidovat.  

 Následně jsem v registru smluv zjistila, že tomuto nájemci byla schválena sleva na 2. a 

3. čtvrtletí 2022. Ráda bych se zeptala, proč? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno. Prosím pana zastupitele Maříka s jeho interpelací. 
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P.  M a ř í k : 

 Děkuji za slovo. Prosím paní Valíčkovou o snímky. 

 Vážená rado, dne 17. 1. 2020 jsem upozornil Prahu 1 na sortiment, který se prodává v 

nebytovém prostoru Týnská ulička č. 10. V tomto prostoru prodávali i přes nařízení vlády a 

uzavření všech provozoven vietnamští prodejci ruské čepice a další cetky. Prosím, jaký byl 

výstup při kontrole této provozovny a zda tady nedošlo k porušení nájemní smlouvy.  

 

P.  H e j m a : 

 Také bude zodpovězeno. Prosím pana zastupitele Bodečka o interpelaci. 

 

P.   B o d e č e k : 

 Vážený pane starosto, na internetu jsem objevil Poradnu pro obce od Svazu měst a 

obcí České republiky. Provozuje ji KVB advokátní kancelář s. r. o. Nezasvěceným sděluji 

webové stránky. www.poradnaproobce.cz.  

 MČ Praha 1 je součástí uvedeného a tak ten, kdo má přístup k těmto webovým 

stránkám, si může přečíst odpovědi k více než třem tisícům dotazům týkajících se správy 

obce.  

 Na uvedených webových stránkách lze najít také právní dokumenty jako jsou např. 

obecně závazné vyhlášky. Pokud uživatel nenajde odpověď, která se týká správy obce, může 

vznést dotaz, na nějž je následně odpovězeno. Na všechny registrované e-maily jsou průběžně 

zasílány přehledy nových a aktualizovaných dotazů.  

 Pokusil jsem se do aplikace přihlásit přes registraci, a to ve spojitosti s naší městskou 

částí. Systém mi sdělil, že přístup novému uživateli může udělit pouze garant naší městské 

části. 

 Vážený pane starosto, bylo by možné přístup k uvedenému umožnit všem členům 

zastupitelstva, kteří o něj projeví zájem? Na uvedené se dotazuji přímo tebe, protože za 

Prahu1 jsi jediným garantem pro udělení dispozičního práva k uvedené aplikaci. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud tomu nebude nic bránit, velmi rád to učiním.  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Na lednovém zasedání jsem vznesla interpelaci na pana radního Bureše týkající se 

investiční akce Masná/Rybná. V odpovědi na uvedenou interpelaci jsem dostala pozvání do 

kanceláře pana radního s tím, že mě s uvedenými projekty seznámí. Byla bych ovšem ráda 

dostala tyto materiály písemně, jak je uvedeno v interpelaci.  

 Zopakuji dotazy. Co je záměrem investiční akce řešení Masná/Rybná v hodnotě půl 

milionu? Co je z tohoto v plánu realizovat tento rok? Máte představu, jaký by byl 

harmonogram této akce? Participaci jste mi v e-mailu vysvětlil. Byla případně tato investiční 

akce probrána na dopravní, případně na investiční komisi? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Také bude zodpovězeno. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Mám interpelaci na pana radního Jana Votočka ohledně počtu prázdných bytů. 

 Vážený pane radní, obracím se na vás ohledně rozporuplných údajů týkajících se počtu 

prázdných bytů.  

http://www.poradnaproobce.cz/
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Dne 18. 5. 2021 jste na zastupitelstvu prosadil dokument nazvaný Koncepce nakládání 

s bytovým fondem svěřených MČ Praha 1 pro r. 2021 a následující období. V tomto 

dokumentu je mimo jiné uvedeno, že Praha 1 disponuje v závislosti na technickém stavu  

908 až 1158 byty k realizaci bytové politiky, přičemž byty v domovech s pečovatelskou 

službou tvoří 13,7 % z tohoto počtu a místa v ubytovacím domě tvoří 5,6 % z tohoto počtu s 

tím, že se procentuální poměr se v průběhu času měnil. 

 Dne 8. 2. 2022 vydal Úřad MČ Praha 1 odpověď na žádost o poskytnutí informací dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím č. j. UMCP1 046730/2022, v němž stojí, že 

Praha1 má celkem 1084 bytů, celkem 900 obsazených bytů a 184 bytů volných, přičemž v 

těchto číslech prý nejsou uvedeny domy s pečovatelskou službou a dále prostory pro 

ubytování v tzv. bytovém domě Ve Smečkách atd.  

 Mezi oběma údaji jsou dosti zásadní rozdíly, které se mi nezdají být způsobeny 

vývojem v čase. Pokud např. v květnu 2021 bylo 13,7 % bytů v domech s pečovatelskou 

službou, muselo to být logicky podstatně více než číslo 74, což je rozdíl mezí čísly 1158 a 

1084. Nezdá se mi, že by se počet bytů v DPS tak rychle a razantně snížil. Do tohoto čísla  

74 by se muselo vejít ještě 5,6 % bytů v ubytovacím domě.  

 Proč jsou v uvedených údajích rozdíly a jaký je skutečný počet bytů Prahy 1, a to jak 

využívaných, tak i prázdných? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

  Bude též řádně odpovězeno.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážená rado, průběžně jmenuješ členy školské rady pro základní školy, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 1, a to na základě doporučení příslušné komise. Ptám se, jak 

kontroluješ tyto členy, jak s nimi spolupracuješ, jakou formou od nich dostáváš zpětnou vazbu 

a jaký je následný postup, když ředitel/ředitelka námi zřízené školy, a to přes člena školské 

rady, upozorní na nějaký nešvar, kterým bychom se jako její zřizovatel měli zabývat a škole 

pomoci? Jinak řečeno, jak se k tobě dostávají informace ze zápisů školských rad? 

 Při pohledu na webové stránky to vypadá, že ani jedna naše základní škola 

nezveřejňuje nebo na svých webových stránkách neaktualizuje zápisy z jednání školské rady. 

 Základní škola Curieových, která v uvedeném patří k těm vzornějším, má poslední 

zveřejněný zápis z 16. 10. 2019. Z více zápisů této školy vyčteme, že ředitelka školy 

opakovaně vyzvala naši městskou část, aby se zabývala tím, že do prvních tříd se hlásí čím 

dál více budoucích žáků s fiktivní adresou v Praze 1. Abych citoval správně: „trvá problém 

při zápisu žáků do prvního ročníku školy, kdy rodiče jsou ochotni zajistit dítěti adresu 

trvalého pobytu ve spádové oblasti školy fingovaným nahlášením dítěte na adresu např. ulice 

Rybná 24. Škola je povinna dítě ze spádové oblasti do školy přijmout, i když si je jista, že dítě 

na uvedené adrese nebydlí.“ 

 Ptám se: zabýval se náš úřad uvedeným a s jakým výsledkem? Podle mého názoru by 

na uvedené – tím mám na mysli zveřejňování zápisů z jednání školských rad, měl dohlížet náš 

školský odbor v spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání. 

 Dovoluji si požádat, aby byla zajištěna náprava a na webových stránkách jednotlivých 

škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 1, si veřejnost mohla co nejdříve přečíst aktuální 

informace související se školskými radami.  

  

P.  H e j m a : 

 Též bude reagováno. Prosím o poslední interpelaci paní zastupitelku Počarovskou.  
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dvě interpelace v jedné.  

 Vážený pane radní Votočku, ráda bych se vás zeptala na nebytový prostor, který má v 

pronájmu Ing. Fujáček, který je znalcem Prahy 1 co se týká majetku. Jaké jsou detaily tohoto 

nájmu a jak se vyvíjel smluvní vztah? Vzhledem k tomu, že pan Fujáček byl v rámci rámcové 

smlouvy vybrán, tak si myslím, že se jedná o střet zájmů. Tento střet zájmů přiznal v soutěži, 

které se zúčastnil? 

 Druhá interpelace. Dne 8. března poslal Daniel Kolský e-mail na všechny zastupitele 

ohledně dlouhodobě nevyužívaného prostoru na rohu Michalské a Vejvodové na Starém 

Městě. Požádal o pronájem na dobu šesti měsíců za symbolickou 1 Kč v souvislosti s 

projektem Pomáhejme Ukrajině. Ráda bych se zeptala asi starosty, jestli jste s panem 

Kolským mluvil o konkrétních možnostech a jestli to spěje k nějakému zdárnému konci? 

 Prosím o ústní odpověď.  

 

P.  H e j m a : 

 Krátce zareaguji na druhou část. Předmětný prostor byl vytipovaný jako jeden z 

možných prostor pro poskytnutí větší kapacity pro ubytování. Tento prostor spíše využijeme 

pro naši lůžkovou kapacitu pro ubytování Ukrajinců. Nebylo by asi vhodné pronajímat to 

třetímu subjektu. Můžeme nabídnout nějakou spolupráci. Určitě s tím subjektem zkusíme 

něco vymyslet. Dotčený prostor byl jeden z vytipovaných, kde by se dalo ubytovat  

cca 30 osob.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám poslední interpelaci na pana místostarostu Burgra ohledně represe vůči osobám 

bez domova.  

 Vážený pane místostarosto, je to už rok, co vaše vedení Prahy 1 nechalo 

prostřednictvím policie vytlačit protestující občany a oplotilo parčík v tzv. Anenském 

trojúhelníku. Je to také zhruba rok, co jste zřejmě v reakci na protesty občanů začal usilovat o 

vytlačení neziskových organizací, které u Hlavního nádraží poskytují služby našim 

spoluobčanům bez domova. Zatím jste s tím neměl úspěch.  

 Táži se vás, zda vám připadá křesťanské snažit se získávat politické body 

prostřednictvím represe vůči těm nejslabším – osobám bez domova? Táži si, jak byste si 

představoval situaci, kdyby se vám podařilo neziskovky od Hlavního nádraží vytlačit, když 

přitom nejsou pro jejich působení zajištěna jiná místa na jiných místech Prahy? 

 Zároveň se táži. Pokud jde o snahu více rozprostřít služby pro osoby bez domova po 

Praze, což je zcela legitimní a správné, myslíte, že toho dosáhne současné vedení Prahy 1, 

které svou největší energii věnuje podpoře výherních automatů a kontroverzních 

předzahrádek pana Petra Bauera kolem Královské cesty? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude též reagováno. Pan místostarosta chce reagovat. 

 

P.  B u r g r : 

 K občanům, kteří to sledují. Vidíte, jak je těžké odpovědět na nějakou interpelaci, ale 

já se pokusím.  
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P.  H e j m a : 

 Tím jsme skončili druhý blok interpelací – interpelace zastupitelů. Nyní vyhlašuji 

pětiminutovou přestávku pro jednání klubů, než budeme hlasovat o usnesení k bodu 24, tisku 

BJ2022/0438, který znovu vracím do projednání. 

(Jednání klubů) 

 Budeme pokračovat v projednávání bodu číslo  

24, tisk BJ2022/0438 

 Předávám slovo předsedovi Návrhového výboru panu radnímu Burešovi, aby nás 

seznámil s finální podobou usnesení.  

 

P.  B u r e š : 

 Je to diskutováno s navrhovateli, aby to bylo všechno v pořádku.  

 Začínáme od posledních návrhů.  

 Druhý pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského. Do bodu 3 se na závěr 

doplňují slova: a to tak, aby byl pilotní projekt realizován až po komunálních volbách na 

podzim 2022. Termín se mění na 31. 12. 2022. 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Prezenčně: pro 5, proti 8, zdrželo se 

5. Distančně: 1 proti. Distančně: Proti 1. Celkový výsledek: Pro 5, proti 9, zdrželo se 5, 

nehlasoval 1. Návrh nebyl schválen.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 První pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského. 

 Mění se název usnesení: Záměr ukončit dosavadní kontroverzní praxe MČ Praha 1 z 

finančního podporování vybraných podnikatelů, a to: 

 1. bere na vědomí návrh pilotního projektu participativní formy podpory podnikatelů 

ze strany MČ Praha 1, tzv. systém Corrency 

 2. konstatuje, že dosavadní praxe MČ Praha 1 při poskytování slev vybraným 

podnikatelům a nájemcům obecních prostor je netransparentní a diskriminační přinejmenším 

v tom smyslu, že tyto slevy mohou logicky dostávat pouze ti podnikatelé, kteří jsou nájemci 

obecních nebytových prostor a nikoli ostatní podnikatelé. 

 

(Pozn. dle vyjádření Mgr. Čižinského původní body navrženého usnesení 2 – 4 zůstávají, jen 

se přečíslují na 3 – 5) 

 

 6. Vyhrazuje si do doby předložení vyhodnocení pilotního projektu dle předchozího 

bodu rozhodování o všech požadavcích nájemců nebytových prostor svěřených MČ Praha 1 

vzdání se práva změny výše nájemného. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: Pro 5, proti 9, zdrželi se 4. Distančně: 1 proti. Celkem: 

pro 5, proti 10, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 V usnesení máme doupravené věci. Vždy zodpovídá rada, termín jsme měli 23. 3.  

ještě další termín 30. 9.  
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 Nyní jsme u přílohy, kde se soustředily pozměňovací návrhy. Budeme je uvádět a 

prosím předkladatele, zda se ztotožní nebo neztotožní.  

 První je maximální počet občanů zapojených do projektu. Jde o slovíčko „maximální“. 

 Předkladatel se ztotožňuje. 

 Dále je to doplnění bodu 5 o poskytovatele volnočasových aktivit pro děti a mládež na 

území MČ Praha 1. Opět prodiskutováno.  

 Předkladatel se ztotožňuje. 

 Dále je v bodu 7 návrh na vyškrtnutí slova „maximální“, takže částka na občana je 

tisíc Kč. Opět prodiskutováno. Je tam napsáno „s možností prodloužení expirace“. To je jen o 

to, že kdybychom věděli, že nám zbývají třeba dva týdny, tak předáváme toto upozornění.  

 Předkladatel souhlasí. 

 Dále je nový bod 8 – věk zapojených občanů je stanoven minimálně na 15 let za 

podmínky držení občanského průkazu.  

 Předkladatel souhlasí. 

 Tyto pozměňovací návrhy přílohy se staly původním návrhem. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Těch napsaných 140 tisíc jsou bez DPH.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat, jestli je správné datum 30. 9. 2022, když poslední zastupitelstvo v 

tomto volebním období bude 8. září?  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme ale svolat. 

 Technická přestávka pro předsedu Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 S těmito návrhy jsme se vypořádali a vzhledem k jejich osvojení máme upravený 

původní návrh usnesení, o kterém můžeme hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upraveném původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 17, proti 0, 

zdrželi se 2. Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: pro 18, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení 

bylo schváleno.  

 Děkuji za podporu projektu a budeme se těšit na jeho pozitivní dopad na občany i 

podnikatele.  

 

P. P r o c h á z k a : 

 Děkuji všem za konstruktivní diskusi k tomuto bodu a za jeho podporu.  
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P.  H e j m a : 

 Nyní otevírám znovu bod 

28, tisk BJ2022/0436 

vyhodnocení j 

vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské stanice pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 

 Prosím pokračovat v diskusi. Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych reagovat na otázku pana Mgr. Bodečka, který vyslovil domněnku, že 

varianty byly navrženy tak, aby z toho vyšla jen ta varianta, která je doporučená. Páni 

inženýři to v předkladu říkali, ale asi jste to nezaznamenali, protože jedno z posledních 

hledisek je také akčnost a reakce Hasičského záchranného sboru. Jestliže všichni bydlí v 

Praze, vyhlásí se poplach a všichni musí někam na Strahov a tam počkat, až se jich shromáždí 

dostatečný počet na to, aby mohli jako jednotka vyjet a pak jet zase zpátky do města, je 

naprosto logické, že preferujeme variantu Holbova.  

 Pokud jde o to, jestli se na tom zúčastní Pražský záchranný sbor, který si dá své 

„bunkoviště“ z Jílového, ať si ho dá klidně do Vašíčkovy ulice. To, že se nebudou podílet na 

našem projektu, je sice hezké, ale ať si to udělají sami pro sebe.  

 Pokud jde o to, že to má stát 160 mil., bude to stát samozřejmě mnohem víc, stačí 

podívat se na inflaci. Toto je odhad starý asi půl roku. Na druhou stranu se mohu zaručit tím, 

že budeme žádat o evropskou dotaci a na projekt postavení hasičské stanice určitě dostaneme 

nemalý příspěvek. 

 Pokud jde o názory obyvatel, kteří na Praze 1 nebydlí a jsou tady jen přihlášeni k 

trvalému pobytu, není nutné jejich názory brát na vědomí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Myslím si, že starosta reagoval na moji poznámku, že nebyla opozice přizvána do 

pracovní skupiny. To, že nebyla pozvána opozice neznamená, že by to neměli být zástupci 

opozice, ale aby to byl člověk jmenovaný za opozici třeba jako odborník. To jsem měl na 

mysli.  

 Předpokládám, že je to pro místní obyvatele v Revoluční 28 bohužel záležitost ještě na 

delší trať. Až se tato záležitost zrealizuje, zůstane část hasičů stále v Revoluční 28, nebo 

Revoluční 28 bude prázdná? To je dotaz, na kterých prosím o odpověď.  

 Mám protinávrh v rámci navrženého usnesení, kdy jsme upozorňoval na to, že v bodu 

3 je odpovědnost rady do 13. 9. Vzhledem k tomu, že mám obavu z toho, aby se tato 

záležitost dostala sem ještě v tomto volebním období, dovolím si navrhnout úpravu termínu, 

aby to bylo předloženo zastupitelstvu už 15. 6.  

 Ještě reakce k Pavlu Čižinskému, kdy se ptal na rozpracovanou variantu. Na to 

reagoval pan Ing. Havránek, že se nic jiného nebude zpracovávat. Vnímám to tak, že se 

skutečně nic zpracovávat nebude. Když se podíváte na to, kdo za to zodpovídá, tak je to rada 

a termín má 16. března. Jestli to není administrativní chyba, tak předpokládám, že úkol se má 

splnit do zítřka.  
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P.  H e j m a : 

 Samozřejmě je potřeba termín upravit, není reálné, aby se to do 16. března stihlo. 

Pokud projde toto usnesení, máme povinnost rozpracovat variantu A. Říkali jsme, že to 

měníme na architektonickou projektovou studii, nyní to je studie proveditelnosti, a termín 

posuneme do nějakého rozumného rámce.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jedna z interpelujících si také stěžovala na to, že všechno trvá dlouho. Pan starosta 

moc nepřesvědčil o tom, jak rychle pracuje, nejen opoziční zastupitele, ale i občany. Myslím, 

že by se měla vtesat do kamene slova starosty Hejmy, že po schválení úkolu v září 2020  

okamžitě do konce roku bude jmenovat pracovní skupinu. To by mělo nezapadnout. 

 Také by neměly zapadnout mé otázky, co se do té doby dálo. Co dělal starosta do 

prosince 2020? Také by mě zajímalo, kolik schůzek pracovní skupiny bylo do srpna 2021? 

Hlavně by mě zajímalo, jak to dnes funguje. Dozvěděli jsme se, že nějaká auta parkují v 

Novomlýnské, nějaké auto parkuje na Loretě, nějaké parkuje v Libuši – ptám se, zda toto je 

stav, který zajišťuje dobré fungování jednotky.  

 Tento projekt je na dlouhé lokte, pokud vůbec bude, tak v horizontu mnoha let. Řešme 

teď, aby tato jednotka mohla normálně fungovat. Proto předkládám dva pozměňovací návrhy, 

které přečtu. 

 Zastupitelstvo konstatuje, že stávající vedení MČ Praha 1 (ODS, TOP 09, STAN a 

spol.) bylo v dlouhodobém prodlení se splněním svého úkolu přijmout opatření s cílem 

realizovat zřízení hasičské stanice pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1, jak 

bylo uloženo usnesením ZMČ Praha 1, číslo UZ20-0167 ze dne 16. 9. 2020 s termínem do 

31.12. 2020. 

 2) Zastupitelstvo ukládá radě přijmout prozatímní opatření za účelem optimálního 

fungování Jednotky Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 do doby, než bude rozhodnuto, 

zda hasičská stanice Sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 1 bude či nebude vybudována. 

Termín 30. 4. 2022.  

 

P.  H e j m a : 

 Nechci reagovat na opakované narážky typu že se nic nedělalo apod. Znovu opakuji, 

že rada měla za úkol přijmout do konce r. 2020 opatření k zahájení přípravy realizace záměru. 

Opatření přijala svým tiskem myslím 21. 12. Znovu to opakuji. Myslím si, že kdybych to 

opakovat po sté, panu zastupiteli Čižinskému to bude úplně jedno, protože musí své dogma 

tady hlásat neustále. Místo pozitivního přístupu z jeho strany bude neustále šířit své nepravdy 

a falešné zprávy, které mají svádět úplně jinam.  

 Myslím, že není třeba, abyste nás úkoloval, aby se zajistila akceschopnost jednotky, 

protože jednotka je akceschopná, dokáže si poradit i s tím málem, co má a plní své úkoly tak, 

jak má. Chápu vaše narážky, protože kdyby bylo na vás a zůstal jste ve své pozici, kdo ví, jak 

by to s jednotkou dosud bylo.  

 V tomto směru je potřeba vyslechnout názor každého, i váš falešný názor, máte na to 

právo, i předložit protinávrh. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Uvedu to, co jsem chtěl říct před třemi hodinami. O Sboru dobrovolných hasičů na 

začátku bodu byla bezpředmětná diskuse o tom, zda vůbec ano.  
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Myslím, že je to směšné. Samozřejmě, že má být Holbova, ať si každý uvědomí, jaká 

je situace, když hasiče potřebujeme. Vzpomeňte si nejen na povodně, ale když praskla 

Brusnice nahoře když dělali Blanku. Hasiči se okamžitě zaktivovali a pomáhali. Je i spousta 

dalších příkladů. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám pozměňovací návrh – vymazat body 2 a 3. Znamená to, že zůstane jen, že bere 

na vědomí ověřovací studii, a předložit to znovu na příští jednání zastupitelstva s tím, že bude 

ještě doplněno stanovisko hl. m. Prahy, jak je uvedeno v tisku. Je to z toho důvodu, že takové 

materiály se nesmí předkládat na poslední chvíli, abychom mohli v bodu 2 rozhodnout.  

 

P.  H e j m a : 

 Návrhu rozumím. Prosím předložit písemně k rukám Návrhového výbor. 

 Ještě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Od koalice jsme slyšeli, že všechno bylo v pořádku a že všechno bude v pořádku. 

Nevíme sice co. Zeptal bych se, jak v pořádku bude vyřízen podnět od Hasičského 

záchranného sboru, který měl být o tom, jak jsou splněny zákonné podmínky. Prosím, aby to 

bylo zastupitelům nastíněno, co je tam vyčítáno a jak se na to bude reagovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Až nás velitel jednotky seznámí s tímto podnětem, tak ve spolupráci s vedením 

jednotky přijmeme opatření a v tomto směru musíme nastavit další činnost tak, abychom 

tomu vyhověli. Když má proběhnout rekategorizace z 5 na 3, musíme splnit určité parametry. 

Bez těch ke kategorizaci nemůžeme přistoupit. To zaznívá pravidelně i z úst ředitele 

Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, s kterým jsem v kontaktu. Bude to naloženo tak, 

jak má být naloženo s každým podnětem. Ve spolupráci s vedením jednotky se k tomu určitě 

nějak postavíme.  

 Po čtvrté se hlásí paní zastupitelka Počarovská. Musíme hlasovat o tom, zda může 

vystoupit. Celkový výsledek: pro 19, proti 0, zdržel se 1. Prosím o váš příspěvek. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ještě mám jeden pozměňovací návrh, v bodu A rozpracovat dále variantu A, ulice 

Holbova, a to včetně rozpracování studie proveditelnosti s předpokládanými výdaji 

147348304 Kč, jak je to uvedeno v tisku. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby 

nás provedl všemi pozměňovacími návrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 První je změna předkladatele. Změnilo se to na zpracování architektonické projektové 

studie – znamená to správné pojmenování. Je to i u bodu 3, je to úprava textu. 

 U bodu 2 „zodpovídá“ bylo nepatřičné. Pokud zastupitelstvo rozhodlo, nikdo za to 

nezodpovídá, je to ukládací část. Dostalo se to tam asi kopírováním.  
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 První návrh k hlasování je do bodu 2 doplnit: s předpokládanými výdaji  

121775458 Kč bez DPH. 

 

P.  H e j m a : 

 Neztotožňuji se. Hlasujeme o tom jako o doplňujícím návrhu. Prezenčně: pro 4, proti 

3, zdrželo se 6. Distančně: 1 proti. Celkový výsledek: pro 4, proti 4, zdrželo se 6, nehlasovalo 

6.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh paní Počarovské je vymazat body 2 a 3 a uložit znovu ZMČ Praha 1 s 

termínem 13. dubna.  

 

P.  H e j m a : 

 Neztotožňuji se. Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Prezenčně: pro 6, proti 6, 

zdrželi se 2. Distančně: 1 nehlasoval. Celkový výsledek: pro 6, proti 6, zdrželi se 2, 

nehlasovalo 6. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím další návrh.  

 

P.  B u r e š : 

 Je zde protinávrh pana zastupitele Čižinského, který četl, všichni jste ho slyšeli a je 

promítnutý. Je to návrh na celé nové usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o tom hlasovat jako o protinávrhu. Prezenčně: pro 6, proti 6, zdrželi se 2. 

Distančně: 1 nehlasoval. Celkový výsledek: pro 6, proti 6, zdrželi se 2, nehlasovalo 6. Tento 

návrh nebyl schválen.  

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Návrh pana Bodečka je na změnu termínu v bodu 3 na 15. června 2022 – předložení 

návrhu realizace. 

 

P.  H e j m a : 

 Neztotožňuji se. Prosím hlasovat jako o protinávrhu. Výsledek hlasování: pro 0, proti 

4, zdrželo se 6, nehlasovalo 10.  

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení, kde došlo k úpravě názvu studie a k 

vypuštění bodu 2.1 s nesmyslným termínem, který je tam nadbytečný. 

 Amálka Počarovská má technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o hlasování per partes.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat per partes o jednotlivých bodech. Nejdříve hlasujeme o bodu 1 – bere 

na vědomí ověřovací studii atd. Prezenčně: pro 19, proti 0, zdržel se 0. Distančně: 1 pro. 

Celkový výsledek: pro 20, proti 0, zdržel se 0. Tato část usnesení byla schválena. 
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 Můžeme hlasovat o části 2 – rozhodlo dále rozpracovat variantu A – ulice Holbova 

atd., a to včetně zpracování architektonické projektové studie. Prezenčně: pro 13, proti 2, 

zdrželi se 4. Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: Pro 14, proti 2, zdrželi se 4. I tato část 

usnesení byla schválena. 

 Prosím hlasovat o 3. ukládací části: předložit ZMČ atd. s upraveným názvem studie. 

Prezenčně: pro 14, proti 0, zdrželo se 5. Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, 

zdrželo se 5. I tato část usnesení byla schválena.  

 Tím byly schváleny všechny tři části usnesení.  

 Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Prezenčně: pro 13, proti 2, zdrželi se 4. 

Distančně: pro 1. Celkový výsledek: pro 14, proti 2, zdrželi se 4. Usnesení bylo schváleno. 

 Děkuji za výdrž při projednávání tohoto náročného tématu. Můžeme postupovat do 

další komnaty.  

 Nyní pojďme projednat bod číslo 

3, tisk BJ2022/0325 

přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 v oblasti 

kultury pro r. 2022  

 Prosím pana místostarostu Burgra, aby se ujal předkladu.  

 

P.  B u r g r : 

 Po devíti hodinách jednání jsme u bodu číslo 3. Jedná se o čtyři materiály, které sem 

jdou každý rok. Jsou to dotační tituly v oblasti kultury, sportu a v sociální oblasti. Všechny 

tyto materiály obsahují doporučení jednotlivých výběrových komisí. Předsedové jednotlivých 

klubů víte, že jste delegovali do těchto komisí své zástupce. Co se týká všech čtyř komisí, 

pracovaly velmi profesionálně a velmi dobře, za to jim děkuji.  

 U bodu 3 se jedná o oblast kultury. Tam komise posuzovala a následně rada schválila 

189 žádostí. Z důvodů, které máte uvedeny v důvodové zprávě, vyřadila 22 projektů a 

doporučila radě schválit 167 projektů. Tyto projekty máte ke schválení v celkové výši 

6160tisíc Kč. Zbývá 1340 tisíc do částky 7,5 mil., jak byla schválena v rozpočtu. Tady 

doporučujeme, aby bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na tuto částku. Je to reakce na 

to, že se zprofesionalizuje odbor kultury. Vedle toho, že zajišťuje jako řada jiných odborů ty 

aktivity, které jsou spojené s mimořádnou situací jako jsou koncerty na podporu Ukrajiny 

apod., tak je také schopna vyhlásit v dohledné době další kolo výběrového řízení. Myslím si, 

že je to také pozitivní odpověď na situaci, kterou jsme prožívali v době covidu.  

 To je vše, co vám k tomu mohu říct. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Paní vedoucí se na mne škaredě podívala. Pamatuji se, že loni jsem tady byl velmi 

přísný.  

 Mám jeden dotaz na pana předkladatele: kdy bude plánováno druhé kolo, o kterém 

budeme rozhodovat v usnesení? 

 

P.  B u r g r : 

 Mohl bych odpovědět co nejdříve. Záleží ale na tom, jak to technicky připraví odbor 

kultury. Nechám odpovědět paní vedoucí odboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní vedoucí, máte slovo. 
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P.  K l e č k o v á : 

 Cílem je vyhlásit druhé kolo co nejdříve, což znamená předložit do rady nejpozději do 

29. dubna zásady a podmínky vyhlášení druhého kola.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Pojďme hlasovat o předloženém usnesení. Prezenčně: pro 

18, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 1. Celkem: pro 19, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím projednat bod číslo 

4, tisk BJ2022/0326 

přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 na ochranu 

kulturního dědictví pro r. 2022  

 Prosím pana místostarostu, aby se opět ujal slova. 

 

P.  B u r g r : 

 Tady je návrh na rozdělení 500 tisíc Kč. Je to dotační program na ochranu kulturního 

dědictví. Je to na opravu třeba domovních znamení, obrazů na fasádě, barokních vrat apod.  

 Do tohoto projektu se přihlásilo 8 žádostí. Bohužel, jeden projekt nesplnil podmínky a 

musel být vyřazen. Proto komise posuzovala a doporučila 7 žádostí 

 Omlouvám se, že v materiálu tabulka začíná pořadovým číslem 5 a končí pořadovým 

číslem 4. Je to tam chybně sešito.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, rozpravu končím. Prosím hlasovat o 

původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 18, proti 0, zdržel se 0. Distančně: pro 1. Celkem: 

pro 19, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Toto usnesení bylo též schváleno. 

 Prosím přejít k bodu číslo 

5, tisk BJ2022/0323 

přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu v oblasti sportu pro  

r. 2022 

 Prosím pana místostarostu. 

 

P.  B u r g : 

 Odbor kultury má ve své gesci ještě oblast sportu. Tady se přihlásilo 32 projektů, 

celkově bylo rozděleno 1115 tis. Kč. Komise zhodnotila nulou projekt pod poř. č. 0, a to z 

toho důvodu, že navržené aktivity se netýkaly ani Prahy 1.  

 Tady si neodpustím jednu věc. Během posledních čtyř až pět se vždycky přihlásila 

jedna organizace, která učila naše děti např. bruslit Na Františku. Vždycky se přihlásil jeden 

zastupitel a navrhoval její vyřazení. Těšil jsem se, ale tato organizace se letos nepřihlásila a 

Petr Kučera onemocněl. To je taková smůla. Jinak navrhuji, abyste schválili, jak je to 

navrženo.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 17, 

proti 0, zdržel se 1. Distančně: 1 pro. Celkem: pro 18, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo 

schváleno. 
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 Prosím přistoupit k projednání bodu číslo 

6, tisk 284 

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

Jednička pro r. 2022 A sociální oblast a B protidrogové prevence 

 Pan místostarosta má opět slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Přistupujeme do oblasti sociální. Žádám pana vedoucího Vargu, aby se posadil.  

 Tady jsme posuzovali dvě oblasti, jednu oblast opravdu sociální, což je milion korun, 

a další oblast protidrogové prevence, což je 400 tisíc Kč.  

 Opět chválím výběrovou komisi, která se projekty probrala, zpracovala a doporučila 

jejich schválení. Nejlépe je to vidět v příloze důvodové zprávy č. 1, je to třetí list odzadu. A je 

sociální oblast a B je protidrogová prevence. Máte tam navržené jednotlivé částky. 

 V protidrogové prevenci jsme jeden projekt posuzovali nulou. Pane vedoucí, prosím  

doplnit, jaký to mělo důvod. 

 Ke třem komisím. Kdyby se mě někdo zeptal, jak bych dokázal, že komise působily 

dobře, tak vám to řeknu. Je to tím, že si vůbec nepamatuji politickou příslušnost jednotlivých 

členů. Komise to posuzovaly bez závazku, který máme tím, jak jsme členy v jednotlivých 

klubech.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Uděluji slovo panu vedoucímu Vargovi. 

 

P.  V a r g a : 

 Pokud se jedná o jednu nepodpořenou organizaci, jedná se o Centrum pro rodinu, 

které střídavě žádá a nežádá. Pro nás je limitní částka, kterou disponujeme a také to, že pokud 

se organizace hlásí k práci s dětmi a s orgánem sociálně právní ochrany dětí, dotazujeme se 

přímo našeho oddělení, které se touto činností zabývá, zda tam je nebo není nějaká 

spolupráce. V tomto případě spolupráce není, organizace u nás nesídlí, takže jsme se rozhodli 

i vzhledem k objemu prostředků podpořit jiné organizace.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za doplnění. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V této komisi jsem neseděl, v předcházejících ano. Chci ale říct něco jiného. 

 Chtěl bych pochválit a poděkovat Michalovi Kadlecovi, ale i Lindě Klečkové a 

Dorianovi Gaarovi, že během tří let zahrnuli to, s čím jsem přišel před třemi roky, že dohlížejí 

na povinnosti zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin.  

 Malá poznámka k panu místostarostovi. Toto je jediná komise, kde nebyl zástupce 

opozice.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta jako předkladatel má slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Na to, že tam nebyl zástupce opozice mohu odpovědět jen tím, že jsem oslovoval 

všechny kluby, ale chápu, že administrativním nedopatřením toto mohlo nastat.  
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 Co se týká pochvaly, hlásím se k ní s jednou poznámkou. To, že do zásad byla 

zařazena zákonná povinnost dávat účetní uzávěrky, tak tyto zásady schválila rada městské 

části. Za radu městské části vám děkuji, pane kolego. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pani zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Mám dotaz možná přímo na pana Vargu. Organizace Sananim a myslím Progres 

nedostaly žádnou dotaci na práci ve Vrchlického sadech – ta Sanitka. Je tam nějaké 

zdůvodnění?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana vedoucího Vargu. 

 

P.  V a r g a : 

 Máme dvě položky, ze kterých hradíme tuto oblast. Jedna část jsou dotace, tam je to 

400 tisíc, a potom máme financování v rámci přímé dotace, kde konkrétně na terénní 

programy máme vyčleněnou částku 105 tis. Kč. Každá ze tří organizací, která tady působí v 

rámci terénních programů, dostane 35 tisíc Kč. Vědí to, s terénními programy se hlásí. Toto 

bylo dvojí financování, které neděláme.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Končím rozpravu. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor prosím, abychom dodrželi úřad. Ukládat se může radě, tudíž 

termín 22. března, když je rada. 

 

P.  H e j m a : 

 Provedeme úpravu termínu.  

 Nyní můžeme hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení. Prezenční: pro 18, proti 0, 

zdržel se 0. Distančně: pro 1. Celkový výsledek: pro 19, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo 

všemi hlasy schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

7, tisk BJ2022/0210 

 žádost o prominutí nedoplatku za nájemné části bytové jednotky č. 122/10 v 

domě č. p. 122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím svůj podpůrný tým, aby zaujal místo u stolečku, protože teď nastupují 

majetkové body.  

 První z nich je žádost o prominutí nedoplatku za užívání bytové jednotky v 

Mikulandské ulici 4. Jedná se o to, že nájemnice této jednotky paní Puldová zemřela 9. února 

2021, dědické řízení bylo ukončeno 27. října 2021. Během týdne nám byl prostor předán a 

dvě dědičky, z nichž jedna žije v tuzemsku a druhá v zahraničí, požádaly o to, aby nemusely 

platit poplatky za nájemné v době, kdy jejich matka zemřela a kdy nebylo ještě vyřízeno 

dědické řízení.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Projednávali jsme to na Finančním výboru, který doporučil zastupitelstvu prominutí 

této částky.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tuto informaci. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nelíbí se mi to, že tu máme snad čtvrtý obdobný problém v souvislosti s úmrtím a při 

těchto příležitostech nehlasujeme stejně, resp. nehlasujeme o totožné podobě usnesení. Jednou 

se nájemné zastavuje od úmrtí, podruhé asi před rokem jsme hlasovali od předání bytu a ve 

třetím případu myslím od právního rozhodnutí dědického řízení. Pokud si pamatuji, včera 

rada dokonce schválila dodatečně ukončení nájemného s mrtvým v listopadu 2020. 

 Chtěl bych na toto upozornit a pro případ podobných případů, abychom v budoucnosti 

byli konzistentní. Máme tady podruhé případ, kdy promíjíme od úmrtí a nikoli od rozhodnutí 

dědictví.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Prosím předkladatele o závěrečné slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Snažím se zkrátit interval. Ne vždy se dozvíme, který notář to dělá. V tom, co bylo 

včera na radě, tak než se ukončilo dědické řízení, trvalo to 1 1/4 roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 17, proti 0, 

zdržel se 1. Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: pro 18, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

8, tisk BJ2022/0374 

žádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky č. 

426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal slova. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady jsem měl požadavek, aby se účastnila paní Mgr. Šibravová. 

 Toto je zamotaný případ restaurace na adrese Újezd 26. V r. 2019 nebylo nájemci, 

který byl 25 let nájemcem prostoru, pro porušení termínu nepodstatného splacení odmítnuto 

prodloužení smlouvy. Dostal výpověď. Žádal o to, aby mohl po dobu, než se zúčastní 

výběrového řízení, které bylo vyhlášeno, tam zůstat. Bylo mu to přislíbeno, pak to bylo 

odmítnuto. Mezitím se přijalo několik usnesení rady, kdy jedno popíralo druhé. Prvotní byla 

žádost o snížení nájmu po dobu, než odevzdá prostor . Po tři měsíce platil sto procent, další tři 

měsíce žádal o slevu. Rada usnesení zrušila, ale pořád se nerušila vlastní podstata.  

 Pan Kaiser žádá o prominutí částky, která je zde uvedena. Podotýkám, že nebytový 

prostor byl posléze přesoutěžen, nový nájemce ho už 1 1/4 roku upravuje a ještě nebyl uveden 

do provozu. 
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 Striktním rozhodnutím předchozího vedení radnice jsme získali značnou finanční 

ztrátu. 

 Prosím, aby mě někdo doplnil, pan Vaněk nebo pan Dětský.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyčkáme na dotazy ostatních. Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Tento bod jsme také projednávali na Finančním výboru. Jen k tomu uvedu, že nájemci 

nebyla přiznána pětiletá opce, protože měl nějaké zpoždění v platbě. Všechny ostatní platby 

uhradil do konce smluvního vztahu. Po smluvním vztahu restauraci neprovozoval, měl tam 

uskladněné věci, protože čekal na výsledek výběrového řízení, kterého se účastnil. V záměru 

navyšoval částku, ale ten, co původní částku navýšil, tak ji také navýšil. Skončil tam a 

vyklidil to.  

 Tady se jedná o to, že po dobu, co tam neprovozoval a měl tam uskladněné věci, žádá 

o slevu 50 % z dluhu, který tam vznikl. Jednalo se o tom, že ve chvíli, kdy jsme jako Finanční 

výbor doporučovali jakékoli prominutí dluhů, vždycky jsme se snažili vyžadovat, aby se 

dlužník nějakým způsobem podílel na splácení své části dluhu, ke které se tady zavazoval. 

Tady žádá o 50procentní slevu.  

 Na Finančním výboru jsme doporučili tuto slevu poskytnout, ale až za podmínky 

úhrady zbylé části dluhu ve výši 91459 Kč ze strany pana Volfganga Kaisera. Tak zní i můj 

doplňující návrh do bodu 2.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele  Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokud si vzpomínám, byl tam po tuto dobu bez právního titulu. Předkladatel ještě 

neřekl, jakou variantu bude navrhovat. I s odkazem na jeden z dalších tisků, který tady bude o 

odpouštění příslušenství, tak v tomto případě budeme odpouštět nejen příslušenství, ale 

nájemné za užívání prostoru bez právního titulu. Pokud jsem četl dobře matriál, odmítl 

podepsat dodatek nájemní smlouvy. 

 Táží se předkladatele, jakou variantu navrhuje? 

 Jestliže navrhuje variantu A, tak si dovolím navrhnout variantu B, protože nevím, jak 

si to zdůvodníme.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme jako protinávrh variantu B.  

 Sovo má pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Pane kolego, jestli jste mě dobře poslouchal, tak jsem říkal, že tam byl bez právního 

titulu z toho důvodu, že čekal na výsledek výběrového řízení, protože mu smlouva uplynula. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím přistoupit k hlasování. Nejdříve hlasujeme o variantě B. 

 

P.  H e r e s : 

 Měl jsem návrh, zda se předkladatel ztotožní při variantě A s doplněním bodu 2. 

 



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 96 
 

P.  H e j m a : 

 Ztotožní se pan radní Votoček s variantou B? 

 (P. Votoček: Nikoli.) 

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

  

P.  B u r e š : 

 Předkladatel se s variantou B neztotožňuje 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o variantě B. Prezenčně: pro 2, proti 0, zdrželi se 3. Distančně: nehlasoval. 

Celkový výsledek: pro 2, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 14. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím o další návrh.  

 

P.  B u r e š : 

 Teď je upravený bod 2 ve variantě A. Prosím o promítnutí. Ztotožňuje se 

předkladatel?  

 (P. Votoček: Rovněž ne.) 

 Musíme o tom hlasovat jako o protinávrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Prezenčně: pro 7, proti 2, zdržel se 1. Distančně: 1 pro. Celkem: 

pro 8, proti 2, zdržel se 1, nehlasovalo 8. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím přistoupit k hlasování o finálním návrhu. Prezenčně: pro 13, proti 3, zdržel 

se 1. Distančně: 1 pro. Celkový: pro 14, proti 3, zdržel se 1, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

9, tisk BJ2022/0386 

soudní smír ve věci sporu o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové 

jednotky č. 1363/104 v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod se týká prostoru na adrese Krakovská 12, kde si nájemkyně pořádně 

nepřečetla smlouvu, ve které měla sankci 5000 Kč denně za to, když neodevzdá včas prostory. 

Částka její vinou a nepozorností dosáhla značně vysoké hodnoty. Tady souhlasím, abychom jí 

slevu poskytli, tedy variantu A. Pokud je mi známo, i Finanční výbor v tomto smyslu jednal.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Potvrzuji, Finanční výbor doporučil variantu A.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jak si mám vysvětlit, že paní xxxxxxxxxxx s právním oddělením nekomunikuje? Čtu 

větu: MČ Praha 1 neobdržela do dnešní dne ze strany paní xxxxxxxxxxx žádnou písemnou 

reakci, ale došlo k částečnému snížení dlužné částky jistiny na částku 202998 Kč.  
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Vzhledem k blížícímu se konci jednoleté lhůty, ve které je možné podat návrh na 

pokračování soudního řízení, předkládáme k projednání návrh smíru atd. 

 Komunikuje, nebo nekomunikuje? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Dětský má slovo. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Toto je výsledek jednání před soudem. To, co se dnes bude schvalovat, je návrh 

soudního smíru, který odsouhlasí soud. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o variantě A. Prezenčně: pro 

14, proti 1, zdržel se 1. Distančně: 1 pro. Celkem: pro 15, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 3. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k projednávání bodu číslo 

10, materiál BJ2022/0399 

žádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytové jednotky č. 220/101 v 

domě č. p. 220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je žádost Ing. xxxxxxx, který měl pronajatou kancelář na adrese Anenská 13. 

Dostal výpověď, neplatil nájemné. Proběhl soud a až když se objevil exekutor, který ho 

kontaktoval, tak do 24 hodin doplatil dlužnou částku plus náklady soudního řízení. Teď žádá  

o prominutí příslušenství v částce, kterou vám neřeknu. Omlouvám se, jsem starý a špatně 

vidím. 

 Žádá o prominutí 390 tisíc. Nedoporučuji to, Finanční výbor to naopak doporučuje. Je 

to tedy na diskusi zde na místě.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Finanční výbor doporučil tuto částku prominout. Jedná se o to, že tento pán jako 

fyzická osobě měl pronajatou kancelář. Vznikl dluh, on byl odsouzen k tomu, aby se to mohlo 

vymáhat. Dozvěděl se to, až když nastoupil exekutor. K soudu se nedostavil. Jakmile 

nastoupila exekuce, uhradil dluh a náklady řízení a prosí nás o odpuštění příslušenství k 

dluhu, aby se mu následně snížila i odměna exekutora.  

 Finanční výbor doporučuje prominutí dle varianty A.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 To je ten tisk, o kterém jsem mluvil v případě pana Kaisera. Nerozumím tomu, že pan 

radní Votoček teď navrhuje neprominout, protože v tomto případě, jestli tomu správně 

rozumím, tady se bavíme o příslušenství. Zaplatil celou částku a jedná se pouze o úroky. V 

tomto případě navrhuji odpustit.  
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I když se jedná o nebyt, byl bych rád, kdybychom v tomto případě uvažovali  u našich 

nájemců, kteří nám dluží za nebyt, že bychom jim také odpouštěli příslušenství, pokud by 

nám zaplatili dluh. Kdybyste o tom v koalici uvažovali, líbilo by se mi to.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem zmínit, že na tomto byla na Finančním výboru shoda napříč politickým 

spektrem. Je tam analogie s „milostivým létem“, kdy jistina je uhrazena a je to na fyzickou 

osobu.  

 

P.  H e j m a : 

 V případě, že se předkladatel neztotožňuje, hlasujeme o variantě A jako o protinávrhu. 

 Pan zastupitel Brož má slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Jen poznámku k tomu, co jsem vyčetl z materiálu a která pro mne hraje určitou roli. 

Jedná se o fyzickou osobu, což znamená, že by se na něj „milostivé léto“ vztahovalo.  

V materiálu je ale uvedeno, že exekutor vydal rozhodnutí až poté, co vstoupil v účinnost 

zákon o „milostivém létu“, to znamená po 28. 10. 2021. Proto se do toho nevešel.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Táži se předkladatele, zda trvá na hlasování o variantě B jako o 

původním návrhu? 

 

P.  V o t o č e k : 

 S předsedou Finančního výboru jsme se předběžně dohadovali, že bychom mohli 

přistoupit na nějakou kompromisní variantu.  

 

P. H e j m a : 

 Technicky pan místostarosta. 

 

P.  B u r g r  : 

 Myslím si, že přestože uhradil všechno, tak nějaké náklady, které jsou obsaženy v 

úrocích, městská část vydala. Někdo to musel zpracovat atd. Co kdybychom mu odpustili 

351753 Kč a vymáhali si na něm 10 % z úroků? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předkladatel je ochoten jít na tento kompromis. 

 Prosím Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Může pan Burgr toto říci na mikrofon? 

 

P.  B u r g r  : 

 Přečetl jsem si, že náklady soudního řízení uhradil. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 
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P.  H e r e s : 

 Pochopil jsem to tak, že pan Burgr navrhuje variantu A ve výši 90 % této částky. Pak 

protinávrh stahuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Amálku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Stále trvám na stoprocentním odpuštění. V principu je to stejné jako „milostivé léto“, 

do kterého se o několik dní nevešel.  

 

P.  H e j m a : 

 Budeme hlasovat o protinávrhu a o upraveném původním návrhu usnesení. Prosím 

předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Předkladatel se ztotožnil s protinávrhem 1. místostarosty. 

 Máme jediný protinávrh, a to je sto procent. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat nejdříve o variantě A – sto procent – jako o protinávrhu. Prezenčně: 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distančně: 1 nehlasoval. Celkem: pro 7, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 13 zastupitelů. Tento návrh nebyl přijat. 

 Hlasujme o variantě A s 90procentní částkou. Prezenčně: pro 15, proti 0, zdrželi se 4. 

Distančně: pro 1. Celkem: pro 16, proti 0, zdrželi se 4. Toto usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

11, tisk BJ2022/0401 

žádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky č. 964/4 v 

domě č. p. 964, V Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, k. ú. Staré Město,, 

obec Praha  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je žádost prodané půdy V Kotcích 24, kde stavebník, který půdu koupil před 

několika lety, měl ji mít už dávno hotovou, ale správce nemovitosti a současně nájemník v 

tomto domě mu bránil v dokončení tím, že mu vypínal vodu apod.  

 Prosím paní magistru, aby přišla doplnit detaily. Máme tam dodatečný materiál, který 

byl dnes k tomu rozdán. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Dodatečně rozdaný matriál říká, že druhá část žádosti pana xxxxxxx se bere zpět. Pan 

xxxxxx jednal s naším odborem ještě o tom, jaká bude konečná výměra jednotky. Původně 

upozorňoval, že výměra bude větší. Nakonec jeho architekt všechno znovu zaměřil a poslali 

nám novou výkresovou dokumentaci, která bude podkladem pro kolaudační řízení. Výměry se 

nezměnily, zůstává zachovaná výměra, která byla uvedena ve smlouvě o výstavbě. Tím je 

druhá část žádosti pana xxxxxxx vypořádána.  
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 K první části žádosti, kdy pan xxxxxx žádá abychom umožnili přerušení běhu lhůty 

pro dostavbu jednotky, mohu potvrdit slova pana dr. Votočka, že bývalý správce 

znemožňoval stavebníkovi stavební práce tím, že mu vypínal vodu, kdy voda byla vedena 

původně přes jednotku tohoto správce a současně nájemníka. Teď si pan xxxxxx zajistil jiný 

přísun vody, má i svůj vodoměr. V tuto chvíli stavba běží tak, aby mohla být ve lhůtě 

dokončena. 

 Jaká je lhůta, to máte v původním tisku v grafu, který jsme vám připravili, je to 

poslední příloha str. 4. Výstavba trvá poměrně dlouho – od r. 2018 – a pro opakované potíže 

se tam prodlužovala. Byli jsme ale panem xxxxxxxx i na osobním jednání ujištěni, že do 

poloviny května bude požádáno o kolaudaci. Jde o prodloužení o tři měsíce, aby byla 

výstavba dokončena k 11. červnu 2022 včetně kolaudace.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím, aby nám byla doporučena 

varianta k hlasování. 

 (P. Votoček: Souhlasíme.) 

 Je to varianta A. Prosím hlasovat o této variantě. Prezenčně: pro 17, proti 0, zdržel se 

0. Distančně: 1 nehlasoval. Celkem: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Usnesení 

bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

12, tisk BJ2022/0419 

žádost o prodej nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na pozemcích 

parc. č. 756/1 a 756/2, Týnská ulička 10 vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

 Prosím pana předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tímto bodem se dostáváme na adresu Týnská ulička 10. Je to vedle prostoru, který 

tady interpeloval místopředseda Hospodářské komory. Tady jsme dostali žádost SVJ o 

odkoupení 4 m2, které tvoří samostatnou nebytovou jednotku. Doporučuji nalistovat si 

obrázek, z kterého je to jasné. 

 Pro nás tento prostor nemá význam, ovšem pro SVJ ano. Pro ně by to znamenalo, že 

mohou tento prostor přeměnit na schodiště, které by umožnilo přístup do rozsáhlého suterénu, 

kde hodlají udělat vinárnu, která by byla ve vlastnictví SVJ.  

 Po projednání v orgánech navrhujeme nesouhlasit.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení. 

Prezenčně: pro 18, proti 0, zdržel se 1. Distančně: 1 pro. Celkově: pro 19, proti 0, zdržel se 

1. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím projednat bod číslo 

13, tisk BJ2022/0421 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769 v dom č. p. 769, na pozemku parc. č. 

607, Jungmannovo nám. 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsme na adrese Jungmannovo nám. 7. Je zde žádost o prodej 8,6 m2 společných 

prostor. 

 Pan Mgr. Bulla vám řekne detaily. 
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P.  H e j m a : 

 Pane magistře, máte slovo. Prosím o stručné uvedení do tisku. 

 

P.  B u l l a : 

 V tomto případě se jedná o opakování záměru, který byl zastupitelstvem schválen již v 

r. 2019, kdy tehdejší žadatelka paní Sluková, matka stávající žadatelky paní xxxxxxxxxx, 

měla zájem o přisloučení tohoto prostoru ke své jednotce, které se nerealizovalo. Následně 

převedla jednotku na svoji dceru, která se snaží tento záměr dotáhnout. Nabízí jako její matka 

stejnou částku, která vznikla v interní soutěži v rámci SVJ, částku vysoce přesahující cenu, 

kterou určil znalec. 

 V tuto chvíli se jedná o záměr s tím, že je tam zapracována i sankce, že by jednotka 

byla užívána k jinému účelu než k trvalému bydlení, s čímž je žadatelka srozuměna.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vidím, že je to stará záležitost, protože při vypsaném záměru figuruje ještě moje 

jméno jako předkladatele. Je to z r. 2019. 

 Znalecký posudek platila ta, která to chce získat? U znaleckého posudku mě 

překvapuje, že tam nemáme cenu obvyklou, ale cenu tržní. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  B u l l a : 

 Ano, znalecký posudek si nechala zpracovat žadatelka. I v minulosti znalecký posudek 

zpracovával stejný znalec ještě v období, kdy o tento prostor žádala společnost Lybra. 

Nakonec tehdy v rámci společenství paní Sluková přeplatila tuto společnost o cca 50 tisíc. 

Paní xxxxxxxxxx se na to snaží navázat. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana místostarostu. 

 

P.  B u r g r : 

 Pane Bullo, trochu vás potrápím. Řekněte, jestli navržená částka odpovídá ceně v čase 

a v místě obvyklé. Ano, nebo ne? 

 

P. B u l l a : 

 Nejsem znalec, ale máme tam znalecký posudek, který zpracovával znalec v oboru 

oceňováno nemovitostí. V příloze č. 5 je i jeho kulaté razítko, je to na str. 13 – Milan Hasil. 

Cenu uvedl ve výši 416400 Kč, paní xxxxxxxxxx nabízí částku 1100 tis. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to zatím záměr, budeme to vidět, až budeme vyhodnocovat samotný prodej. 

 Ještě pan místostarosta. 

 

P.  B u r g r : 

 Přečetl jsem si to tam. Znamená to, že až budeme vyhodnocovat záměr, tak posudek 

bude ještě aktuální? 
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P.  B u l l a : 

 Předpokládám, že ano, že ceny nepoletí tak strmě nahoru, aby dosáhly navýšení o sto 

procent.  

 

P.  B u r g r : 

 O cenu tak nejde, jde spíše o čas, který ubíhá.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Heres má technickou poznámku. 

 

P.  H e r e s : 

 Chci si upřesnit, jestli bylo správně odpovězeno na dotaz pana Bodečka, jestli je v 

rámci posudku rozpor mezi cenou tržní a obvyklou a jestli by před vyhlášením záměru měla 

být definována cena obvyklá. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím o reakci.  

 

P.  B u l l a : 

 Obec prodává minimálně za cenu v čase a v místě obvyklou, pokud není zdůvodněna 

odchylka. Můžeme požádat znalce a žadatelku, aby posudek zpřesnili a aktualizovali. 

Posudek je z října 2021. Myslím si, že pokud by byl záměr schválen a schválení prodeje 

předkládáno na následujícím zastupitelstvu, tak je to v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci se zeptat na podmínku, která je tam vypsána v rámci záměru, že jednotka bude 

využívána výhradně k trvalému bydlení, že nebude ke krátkodobému ubytování, a to pod 

sankcí 2 mil. ve prospěch SVJ. Několikrát se nám to tady už točilo, třeba v rámci mého 

vyjadřování k jednomu záměru jsem řešila všechny konsekvence tohoto ustanovení.  

 Zajímalo by mě, jestli Broňa Baboráková řešila dál, co se stane v případě – je to dotaz 

i na pana Votočka a na pana Vaňka, že jednotku majitel prodá. Jakým způsobem tato 

podmínka přechází na nového majitele? Prosím pana Bullu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  B u l l a : 

 Podmínka váže zájemce, aby v tomto duchu byla přenesena na jeho případného 

nástupce. Bude to ošetřeno v následném smluvním dokumentu, aby se z toho zájemce nemohl 

dostat tím, že za půl roku jednotku přeprodá. Dojde tam k utvrzení povinnosti zájemce, že je 

povinen zavázat svého případného právního nástupce.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Mám dotaz k záměru. Předpokládám, že to bude neadresný záměr. Pokud se zájemce 

seznámí se zněním materiálu do zastupitelstva, tak bude vědět, kolik nabídne ta paní, která 

projevila zájem a bude zvýhodněn.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček má ještě technickou. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Těmto otázkám moc dobře nerozumím. Myslíte si, že si někdo koupí 9 metrů předsíně, 

která by měla patřit k bytu, který zůstane někomu jinému? Vidím to jako logický adresný 

záměr. Otázka, zda to bude nebo nebude přenositelné na dalšího, je dáno tím, jak bude 

uzavřena kupní smlouva a také tím, jak to bude vloženo do katastru, kde podmínka zákazu 

převodu bude zapracována. 

 

P.  B r o ž : 

 Abych to dovysvětlil. Dávalo by mi to smysl, kdyby byl adresný. Bude, nebo nebude? 

Ptal jsem se jen kvůli spekulantům, nikdo si to asi nekoupí, ale může tím uměle navyšovat 

cenu a dostat zájemce do potíží.  

 

P.  V o t o č e k : 

 V tuto chvíli máme odhad a zájemce nabízí zhruba o polovinu víc. Logicky je záměr 

adresný. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ještě vyjasnění – podmínka váže i dalšího vlastníka. Je to na určitou dobu. Chápu, že 

teď se bavíme o konkrétním případu, ale toto jsou principiální otázky všech záměrů prodeje, 

které řešíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 Na začátek bych odpověděl k tomu adresný – neadresný. V návrhu usnesení je 

uvedeno, že je záměr prodeje vlastníku bytové jednotky 769/7. Tím je určeno, komu by měl 

být prostor prodán.  

 Pokud se týká sankce, není nijak časově omezena. Od okamžiku, kdy dojde k 

přisloučení na základě smlouvy o výstavbě, bude tam závazek vlastníka takto rozšířené 

jednotky užívat ji pouze k trvalému bydlení. Pokud toto poruší, je tam sankce 2 mil. ve 

prospěch SVJ, které by poškozoval. Není to časově omezeno a bude to formulováno tak, aby 

tento závazek přešel i na jeho právního nástupce. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Bavíme se o záměru prodeje 8 m2. Byla to dobrá poznámka od Amálky. Myslím si, že 

v momentu, kdy se to zakomponuje do této smlouvy a vlastník ucelenou bytovou jednotku 

prodá, závazek 2 mil. Kč tam už být nemusí. Nikdy jsme se nebavili o tom, jak bude znít 

podmínka ve smlouvě. Podívejme se, co jsme odsouhlasili v loňském roce, jak je ve smlouvě 

tato klauzule.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda někdo bude na tento podnět reagovat. Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Také k této klauzuli. Vznikla ve chvíli, kdy jsme se bavili o záměru prodeje nějakých 

společných prostor nebo částí paní Tykač. V tu chvíli se tam dostala tato klauzule. Nezávidím 

právnímu oddělení, které to bude zakomponovávat do nějaké smlouvy. Ráda bych potom 

smlouvu viděla. Myslím, že to nejde sepsat tak, aby to přešlo na právního nástupce. 

 Ještě bych chtěla podotknout, že sankce je ve prospěch SVJ a ten, kdo to poruší, bude 

součástí SVJ. Pokud by to SVJ vymáhalo od svého člena, tak tyto 2 mil. Kč jdou SVJ. Podle 

mne klauzule nezajišťuje to, co bychom potřebovali.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně Sitár Baboráková. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Beru to tak, že jsme se snažili dát tam cokoli. Jestli máte nějaký lepší nápad, tak sem s 

ním.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Není to jen jako nápad „sem s tím“. Od toho je výbor a kvůli tomu musí zjistit 

možnosti právní oddělení. Někteří z nás jsou právníky, ale nikdo na to nemáte expertizu. Je to 

jeden z největších úkolů, který se tady děje, aby se přišlo na způsob, jak se vyvarovat 

přeprodávání za účelem krátkodobého pronájmu.  

 Do tohoto tisku to teď nedáme, ale bylo by dobré, aby se toto zpřesnilo, aby právní 

oddělení mělo přesné zadání. Myslím si, že bude případně nutné zadat nějaké velké právní 

kanceláři, aby zjistila možnosti. Myslím, že ani Úřad to nevymyslí. 

 Ještě k záměru. Teď je záměr prodeje. Kdy si myslíte, že se tady bude schvalovat 

prodej? 

 

P.  H e j m a : 

 Odpoví pan Mgr. Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Pokud to bude schváleno, záměr musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Myslím 

si, že je to dostatečný čas na to, aby to mohlo jít na příští jednání zastupitelstva ke schválení 

prodeje. Máme tady jednoznačnou nabídku ze strany paní xxxxxxxxxx. 
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 Co se týká smluvního ujednání, budou tam závazky jak společenství a vlastníkovi 

umožnit přisloučení a převést odpovídající spoluvlastnický podíl, a na druhé straně tam bude 

smluvní závazek ve smyslu způsobu užívání nově rozšířené jednotky. Bude tam 

zakomponována smluvní sankce v případě porušení, bude tam zakomponován závazek 

převést tento závazek na případného právního nástupce ze strany nabyvatele. To, že je to ve 

prospěch společenství, je tam schválně, protože tímto užíváním není poškozována městská 

část, ale obyvatelé daného domu. Proto sankce je ve prospěch daného společenství.  

 To, že ten, kdo to bude porušovat, je současně i členem daného společenství, vyplývá 

z logiky věci, ale neznamená to, že by mohl nějakým způsobem bránit přijetí rozhodnutí o 

vymáhání. Pokud se bude rozhodovat o vymáhání, k jeho hlasu se nebude přihlížet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Holou, aby se ujala slova. 

 

P.  H o l á : 

 Neměli jsme kde prodiskutovat, co se dělo na zastupitelstvu během projednávání, ale 

myslím si, že to úplně efektivně nejde, Broňo. Proto to říkám, myslím, že to nejde pořádně 

zajistit. Třeba se něco geniálního vymyslí a v kupní smlouvě to bude.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V materiálu jsem nenašla, k jakému dni byl posudek vyhotoven, ta odhadnutá cena? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu. 

 

P.  B u l l a : 

 K 12. říjnu 2021, posudek je myslím z 18. října 2021. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 V dubnu se to dostává na zastupitelstvo, půl roku je akceptovatelné. Chci upozornit na 

to, že je to přesně šest měsíců, není to šest měsíců s rezervou. Z toho důvodu navrhuji, aby se 

udělal ještě jeden znalecký posudek a maximální částka z těchto dvou posudků by se při 

konkrétním prodeji vybrala.  

 Dávám pozměňovací návrh, aby tam nebylo „uloženo v OVO“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Upřesnila bych, že jsme o tom jednali jak na výboru, tak kolem toho šly miliony mailů 

– abychom to stihli ještě zakomponovat. Určitě buď jste byla u toho, nebo vás to nějak minulo 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Myslím si, že je to záměr. Z diskusí SVJ jsem nepochopil, proč si o to nezažádali ti, 

kteří to mají na patře a vedle svého bytu, protože byt, ke kterému se to přislučuje, je o patro 

níž. SVJ asi ví, co dělá. Probírali se tam všemi možnými věcmi a logiku tam asi nikdo 

nepochopíme, zda to bude sklad nebo nějaká další věc. Budeme vyhodnocovat záměr a 

uvidíme, co nám přijde.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Ještě technická – pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Není to technická, je to závěrečné slovo. Prosím, berte v úvahu to, že rozhodujeme 

jako člen SVJ s podílem 38 %. Nemáme naprostou většinu na to, abychom mohli prosadit 

kterýkoli náš nápad.  

 

P.  B u r e š : 

 Máme pozměňovací návrh, který škrtá „uloženo v OVO“. Předkladatel se s tím 

neztotožňuje. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujme o tomto pozměňovacím návrhu. Prezenčně: pro 3, proti 0, zdrželi se 4. 

Distančně se nehlasovalo. Celkem: pro 3, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 13. Tento návrh 

nebyl přijat. 

 Hlasujme o původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 12, proti 2, zdrželo se 5. 

Distančně: 1 pro. Celkový výsledek: pro 13, proti 2, zdrželo se 5. Návrh byl schválen. 

 Prosím projednat bod číslo 

14, tisk BJ2022/0422 

prodej části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v 

k.ú. Josefov, Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Opět se zde vyjadřujeme na adrese Pařížská 28 k prodeji dvou prostor zatím 

společných. Vyjadřujeme se z pozice spoluvlastníka, který má 24 %, tedy méně než v 

předchozím případě.  

 SVJ vypsalo výběrové řízení, které se nám promítá do změny prohlášení vlastníka.  

 Prosím pana magistra, aby mě doplnil.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím, aby se hlasovalo per partes o těch dvou záležitostech. Zastupitelé si 

připomněli, o čem tady byla diskuse, když byl záměr. 

 Musím říct, že se mi nelíbí znalecký posudek. I když pan Ing. Fujáček bude vždycky 

fajn člověk, tak nebudu schvalovat tisky, u nichž bude znalecký posudek právě Ing. Fujáčka.  

 Podívejte se na znalecký posudek, a když se podíváte na porovnávací metodu 

koeficienty lokality, tak přece není možné, aby lokalita v Pařížské měla stejnou hodnotu jako 

lokalita v Dlouhé. Jsou to dva byty v Dlouhé, v Kozí, to je úplně jiná lokalita, která by měla 

být oceněna vyšším koeficientem. Je to na str. 14 posudku. Nerozumím, jak se to mohlo stát.  
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P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má kol. Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dvě poznámky. V prvním tisku není celý znalecký posudek, vyžádala jsem si ho 

předevčírem, dostali jsme ho včera. Poslala jsem ho paní Valíčkové, aby mi ho promítla, až 

budu mluvit. 

 Druhá poznámka – prosím o nějakou pauzu. 

 

P.  H e j m a : 

 Mám prosbu. Máme už jen 5 majetkových bodů a byl bych rád, abychom je odbavili. 

Chci naopak procedurálně navrhnout, abychom tři majetkové body z bodu různé předřadili, 

abychom mohli úředníky poslat domů. Po majetkových bodech můžeme vyhlásit pauzu a dát 

si večeři. Myslím si, že každá minuta, kterou tady navíc tráví, je pro ně drahá. Budeme aspoň 

motivováni k rychlému jednání.  

 Prosím dokončit projednáni tohoto bodu. Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ohrazuji se proti útokům na pana Ing. Fujáčka. Je to soudní znalec s kulatým 

razítkem. Jestli chcete nějakým způsobem toto zpochybňovat, dejte podnět na to, aby byl ze 

seznamu znalců vyškrtnut. Jinak je to jen blaf. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím aspoň o pětiminutovou přestávku. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo na přestávku pro jednání klubů. Vyhlašuji 5 minut pro jednání klubů. 

(Přestávka)  

 Pokračujeme v projednávání bodu. Slovo má paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí posudku, který jsem poslala.  

 Dostali jsme materiál, kde se realizuje prodej v Pařížské. Materiál obsahuje závěr 

posudku vypracovaného panem Fujáčkem, ale znalecký posudek není jeho součástí. Vyžádala 

jsem si znalecký posudek, který jsem včera obdržela. Je klíčový pro stanovení ceny, za kterou 

se to prodává.  

 Požádala bych, aby OTMS mohlo při tiscích prodeje, případně záměru prodeje zajistit, 

aby součástí byl celý znalecký posudek. Je to klíčové pro pochopení výsledné ceny.  

 Druhá věc je, že znalecký posudek je starší než půl roku. Dostáváme se do situace, kdy 

posudek by neměl být starší než půl roku. Cena tam také není zohledněna.  

 Posudek je vypracován tzv. porovnávací metodou. Na začátku jsou vypsané nějaké 

parametry výměry a následně je vybráno pět uskutečněných prodejů. První uskutečněný 

prodej je v Dlouhé ulici v únoru 2019 za cenu 171690 Kč za metr. Druhý prodej je v prosinci 

2019 za 166, a je to v ulici v katastru Staré Město. 

 Další byt v katastru Staré Město za cenu 136 tisíc v dubnu 2019. 

 Čtvrtá realizovaná jednotka je v srpnu 2019 za 142 tisíc.  
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 Poslední je v katastru Josefov z listopadu 2020 za 177 tisíc. Tato poslední je 

nejnovější, a přesto je 1 1/4 rok stará.  

 V porovnávací metodě se stanovují určité koeficienty, které zohledňují výsledné ceny. 

Zaměřme na koeficient 2 a 3. Koeficient 2 je koeficient lokality a po všechny uskutečněné 

prodeje je stejný jako pro záměr – žádný rozdíl. To, že je to v katastru Josefov a v katastru 

Staré Město, pro znalce nehraje roli. To je první role. V katastru Josefov a v Pařížské nemůže 

být stejná hodnota jako na konci Dlouhé v Revoluční.  

 Koeficient 3 je ještě zajímavější, je to koeficient časový. Všechny prodeje byly v r. 

2019, až na pátý v Josefově, který byl v listopadu 2020. Myslíte si, že součástí znaleckého 

posudku je stanovený vývoj cen nemovitostí daný statistickým úřadem, kde by procenta 

odpovídala koeficientu? Není. Pan Fujáček tudíž říká, že od listopadu 2020 se ceny bytů 

zhodnotily pouze o 5 %. 

 Vezměte si např. prodej „dvojky“ nebo „trojky“ – listopad 2019 – 10 %. Pan Fujáček 

se opravdu domnívá, že ceny od té doby vzrostly o 10 %. Tomu opravdu věříte? Za tuto cenu 

nemůže žádný hospodář majetek prodávat. Jestli to tak vidíte – vezměte si přestávku na klub, 

tak nejednáte jako řádní hospodáři. Uvědomte si, že posudek je starší než půl roku, je špatně 

udělaný, navíc jiný katastr. 

 Jako zastupitel žádám o oponentní znalecký posudek, ať je i dražší. I kdyby stál 20 

tisíc, tak maximalizace zisku je to, o co nám jde.  

 Doporučuji to předkladateli přerušit a nechat vypracovat nový znalecký posudek.  

 

P.  H e j m a : 

 V návaznosti na to si dovoluji položit dva dotazy. První: je posudek vadný? Je pan 

Fujáček nevěrohodným oceňovatelem? Kolegyně tady napadá vlastní posudek, který je 

podkladem pro naše rozhodnutí.  

 Za druhé. Je to také dotaz na pana dr. Dětského, který se týká i jiných tisků, a to je 

těch půl roku. To se nám tady táhne jako červená nitka. Bylo by dobré, abychom se i v tomto 

zorientovali.  

 Technická poznámka ještě paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Neříkala jsem, že pan Fujáček je nevěrohodný, říkala jsem, že znalecký posudek je 

nevěrohodný.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to stejné, protože zpracovatelem je soudem uznaný znalec, a to by mělo být 

věrohodné. Komu jinému máme věřit než znalcům? Pokud napadáme posudek, napadáme i 

znalce. Na to má každý právo, ale je potřeba to přesně pojmenovat.  

 Pan radní Votoček má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se vyjádřit jako předkladatel. Je sice pravda, že jste studovala ekonomii na 

Karlově učilišti, ale asi byste měla vrátit diplom. Jestliže je posudek stanoven z provedených 

reálných prodejů v dané oblasti, tak z toho, že se od r. 2019 prodalo pět nemovitostí,  

porovnávání vychází. Hranice Josefova a Starého Města v oblasti Pařížské je velmi tenká a 

jsou tam dva domy od sebe vzdálené 50 metrů, které mají nejen různý katastr, ale dokonce i 

stejné popisné číslo. Vezměte v úvahu, že se vyjadřujeme jako člen SVJ, který v něm má 

pouhou čtvrtinovou moc.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Souhlasím, že se tento materiál týká SVJ a že pro nás to není tak důležitá věc. 

Přiznávám se, že jsem napadl práci pana Ing. Fujáčka, řeknu to u následujících dvou tisků. 

Zatímco u následujícího tisku máme opět znalecký posudek pana Ing. Fujáčka a je zvláštní, že 

koeficient u K 2 je jiný a hodnotil realizované prodeje na Malé Straně, tak u dalšího tisku 

máme znalecký posudek pana Nýčeho. Doporučuji, abyste se podívali na oba posudky, jak 

vypadají. Pana Ing. Nýčeho musím velmi pochválit. 

 Pamatuji se, že mi pan Ing. Fujáček v r. 2017 poslal e-mail, kde napsal velmi důležitou 

větu, že se toleruje odchylka při ceně obvyklé u jednotlivých znalců až 15 %. Toto číslo je 

tolerováno. 

 Co je naším cílem? Dostat do městské části, v tomto případě do SVJ co největší 

částku. Rozumím tomu, že někteří říkají, že je zbytečné dělat druhý znalecký posudek. 

Znalecký posudek stojí 7 – 10 tisíc. Pokud bychom měli dva znalecké posudky za tuto cenu, 

tak se bavíme v dalším druhém bodu o částce 30 mil. Kč. To je pro nás velmi důležité. 

 Vůbec bych se nebál dělat dva znalecké posudky. Se znaleckým posudkem s vyšší 

částkou potom pracujme. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček chce reagovat jako předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Uvědomte si, že jednáme z pozice čtvrtinového vlastníka. Jestli chce Amálka nový 

znalecký posudek, ať si ho zadá a zaplatí. My máme dostatečný znalecký posudek od našeho 

znalce, který vyšel ze soutěže mezi znalci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Votočku, to je skandální, co říkáte. Říkáte, že si vybral asi jediné prodeje, které 

se uskutečnily. Opravdu si myslíte, že od února 2019 se v dané lokalitě nic neprodalo? 

 (P. Votoček: Jste si jistá, že prodalo?) 

 Ano, jsem, protože v jiných posudcích pana Fujáčka jsou uskutečněné prodeje i z jiné 

doby. Takové posudky jsem viděla. Nelze tudíž říct, že toto jsou adekvátní příklady prodeje, 

které se dají srovnávat.  

 Opakuji: opravdu si myslíte, že za 1 1/4 roku se zvýšily ceny nemovitostí o 5 %? Ne, 

nezvýšily. Podívejte se na výsledky statistického úřadu, který je publikuje, nebo aspoň hl. m. 

Prahy. Říkám, že pokud neuděláte aspoň oponentní posudek, který nebude starší než půl roku, 

nemůžete s klidným svědomím pro toto hlasovat.  

 Pokud budete chtít hlasovat a být trochu z obliga, tak aspoň navrhnete maximální 

jednotkovou cenu, která byla v posudku stanovena, což je 214613 Kč/m2. Myslím si, že tento 

prodej i všechny následující prodeje jsou tímto poznamenané a jako městská část i když 

podílově přicházíme o spoustu peněz.  

 Když uvidíte rozdíl s jiným posudkem, který David Bodeček uváděl, tak uvidíte, že 

rozdíly jsou diametrální.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o vyjádření pana dr. Dětského s panem Mgr. Bullou. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Zareaguji na diskusi, kterou vedla paní zastupitelka. Samozřejmě je právo obce si 

vyžádat několik posudků, aby si ověřila cenu. Upozorňuji ale na to, že zákon nikde nehovoří o 

tom, kolik posudků si má obec nechat udělat. Tam se hovoří pouze o tom, že si musí 

odůvodnit cenu, za kterou bude nemovitost prodávat. To je jedna věc. 

 Druhá věc. Nevím, kde se tady bere striktní jistota, že posudek vypracovaný znalcem 

ke konkrétní věci, platí pouze šest měsíců, ještě k tomu šest měsíců a jeden den – a musím 

vypracovávat nový posudek, protože je neplatný. V žádném předpisu není napsáno, jakou 

dobu má trvat znalost znaleckého posudku. Mohu analogicky odkázat na občanský soudní 

řád, který to jednoznačně říká. Ještě k tomu podotýkám, že do r. 2013 soudní řád stanovil 

platnost posudku jeden rok. Po r. 2013 úpravou občanského správního řádu se hovoří o tom, 

že pokud je zpracován znalecký posudek pro ohodnocení majetku, platí do té doby, pokud se 

zásadním způsobem nezmění okolnosti v době, kdy byl posudek zpracován.  

 Na to navazuje i stanovisko Ministerstva vnitra, které si dovolím ocitovat: 

 Zákon o hl. m. Praze nestanoví okamžik, k němuž se má určovat obvyklá cena. Je 

přitom zřejmé, že majetkové dispozice, typicky prodej nemovitého majetku, jsou v 

podmínkách obcí déle trvajícím postupem, který zpravidla zabírá dobu řádu měsíců. 

 Názor Ministerstva vnitra je, že proto je pro určení obvyklé ceny ve smyslu § 36 

zákona o hl. m. Praze směrodatný především okamžik rozhodnutí o právním jednání, v 

případě prodeje hmotného nemovitého majetku rozhodnutí zastupitelstva o uzavření konkrétní 

kupní smlouvy, neboť k tomuto okamžiku je určována přijetím příslušného rozhodnutí jedna z 

podstatných náležitostí kupní smlouvy, a to kupní cena.  

 Na druhou stranu je však zřejmé, že určení této ceny nelze stanovit do budoucna, resp. 

že je nutné tuto cenu zjišťovat s určitým časovým předstihem, a to proto, aby se obec vůbec 

mohla rozhodovat o tom, zda příslušnou dispozici uskuteční, aby zájemci mohli koncipovat 

své nabídky jako reakci na zveřejněný záměr a aby bylo možné připravit podklady pro jednání 

zastupitelstva i pro samotnou smlouvu.  

 Za předpokladu, že od přijetí a zveřejnění úmyslu obce uskutečnit dispozici od přijetí 

záměru neuplyne doba nepřiměřeně dlouhá – vnitro tady uvádí – uvažovat lze o době delší 

dvou let, resp. nedojde-li k takovému navýšení cenové úrovně, uvažovat lze např. o určitém 

násobku míry inflace, typicky o dvoj až trojnásobku, za obvyklou cenu určovat již ke dni 

přijetí záměru.  

 Z toho pro mne vyplývá, že půlroční doba je jen doba, která je stanovena někde 

obecně, kdy se užívalo, že půl roku může být platný znalecký posudek. Podmínka pro 

případné vypracování nového posudku je daná tím, že v čase, kdy má obec rozhodovat o 

dispozici, se změní trh. Druhá podmínka je, že se mění oceňovací předpis, který se mění 

vždycky jednou za rok. 

 V tuto chvíli argumentovat s tím, že tady máme neplatný posudek, protože přesáhl dva 

dny po uplynutí šesti měsíců, podle mne je neopodstatněné. Znalecký posudek v tuto chvíli je 

reálný k tomu, aby byl podkladem pro vaše rozhodnutí.  

 Pokud se týká vaší nedůvěřivosti vůči znaleckému posudku, tak za zpracování 

znaleckého posudku je odpovědný znalec. Má kulaté razítko a řídí se svými právními 

předpisy, které mu umožňují oceňování různými způsoby. Kdybyste si řekli, že do budoucna 

budete vždycky požadovat dva různé posudky, je to jen o vytažení z klobouku takového 

znalce, který použije takovou metodu, která vyběhne v rozmezí těch 15 %. Teď je otázka, co 

když ten druhý znalecký posudek bude o 15 % nižší proti tomu, který už máte zpracovaný?  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu o vyjádření, zda je vše předložené v souladu s právem. 

 

P.  B u l l a : 

 Nedovolil bych si předložit cokoli, co by bylo v rozporu s právními předpisy. Rád 

bych upozornil, že záměr prodeje byl loni v květnu schválen, následně byl zveřejněn po cca tři 

čtvrtě roční diskusi, kdy se stanovovaly nově a zcela bezprecedentně podmínky právě pro 

prodej společných prostor v tomto domě. Městská část tady na rozdíl od ostatních členů 

společenství, kteří souhlasili s klasickým prodejem zájemci, kterého si vybrali, si vymínila, že 

prodej proběhne transparentním výběrovým řízením a že tam bude stanovena sankce. Tady 

byla stanovena sankce dvou milionů a byl tam pouze účel užívání k trvalému bydlení. To je 

další, co snižuje hodnotu, protože tato sankce nad budoucím vlastníkem visí. 

 Městská část si vymínila, že výsledná nabídka, která z výběrového řízení vzejde, 

nesmí být nižší než cena, kterou určí znalec, kterého si ovšem určí městská část a kterého 

zaplatí dané společenství. Společenství toto všechno splnilo. 

 V červenci loňského roku byl městskou částí zveřejněn záměr, následně byl zpracován 

znalecký posudek, poté toto společenství vypsalo interní výběrové řízení na realizátora 

vlastního výběrového řízení, aby to byla renomovaná realitní kancelář a ne někdo, koho 

potkali zrovna na ulici. Poté, co výběrové řízení proběhlo a bylo realizováno, zabere to nějaký 

čas, protože to nechtěli uspíšit, aby na to zájemci měli 14 dní, abychom se vešli do půl roku. 

Po výběrovém řízení, kdy zájemci přistoupili na podmínky, které si městská část, následně 

společenství, stanovila, je tady předkládána vítězná nabídka, kterou členové společenství 

schválili.  

 Na vás jako zastupitelstvu je, zda se k tomu připojíme nebo nepřipojíme, protože bez 

souhlasu všech vlastníků nelze prodej realizovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Ještě chce reagovat Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Navrhuji, aby se hlasovalo o úpravě ceny na 214613 Kč/m2. Prosím to mezitím 

vypočítat, není v mé moci to vypočítat. Aby na OTMS  vzali posudek a pronásobili správná 

čísla. Potom budu považovat pět minut na klub.  

 Dále navrhuji škrtnout schvaluje, souhlasí a ukládá vypracovat nový posudek. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Domníval jsem se, že byla ukončena diskuse, ale vidím, že se znovu rozproudila. 

 

P.  H e j m a : 

 Byla ukončena s tím, že jsme ještě měli vysvětlení od právníků. 

 

P.  B u r e š : 

 To bylo pro hlasování velmi důležité, děkuji za to, že padl tento dotaz. Málokdo si 

všiml, že máme 24 %. Děkuji za zopakování, že provedli výběrové řízení nejen na realizátora. 

Znamená to, že to jsou ceny vzešlé z výběrového řízení. Proto nechápu, co budeme v cenách z 

výběrového řízení měnit.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dovolil bych si závěrečné slovo. Samozřejmě podporuji materiál, který zpracovalo 

odděleni, které mám ve své gesci. Podporuji to, co bylo řečeno panem dr. Dětským. Je tady 

jednoznačně řečeno, že rozhodujeme z pozice 24 %. 

 K protinávrhům se vyjadřuji nevraživě, opozice bude stejně hlasovat proti. Podívejte 

se na Pavla Čižinského, ten si tady odříkal své blekotání a šel domů, protože ho jednání 

zastupitelstva nebaví. Se žádným z protinávrhů se neztotožňuji a trvám na tom, aby materiál 

byl hlasován tak, jak je předložen.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky prosím, aby byl pan zastupitel Čižinský odhlášen. Je řádně omluven a 

opustil jednací sál z rodinných důvodů. Omlouval se na OVO. 

 

P.  B u r e š : 

 Jménem Návrhového výboru žádám o prominutí zdržení, tady se formuluje 

pozměňovací návrh, který naprosto mění metodiku toho, co se v tomto domě stalo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom respektovali jednací řád. Už je pokročilá hodina a ve vší úctě ke 

kolegyni nemůžeme takovým způsobem tady tvořit protinávrhy. Snažíme se být vůči vaší 

kolegyni shovívaví, protože se snaží dát do toho něco ze sebe, ale kdybychom tímto 

způsobem postupovali u všech, tak tady budeme do rána. 

 

P.  B u r e š : 

 Návrh to vrací do bodu nula před vyhlášením záměru. Bojím se, že tím bychom jednali 

v rozporu s vyhlášeným záměrem, ale ať si s tím každý poradí podle svého.  

 Prosím o promítnutí. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Je to stejné až na konec, kde je za kupní cenu 214613 Kč/m2. Konkrétní částka je tam 

vypočítaná.  

 

P.  B u r e š : 

 Máte to promítnuté, u každé jednotky je tam doplněna odlišná cena, než jak dopadlo 

výběrové řízení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Výsledek hlasování: pro 0, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 15. 

(pozn. distančně přítomný Scholz nehlasoval). Tento návrh nebyl schválen. 

 Dále zde máme hlasování o vypuštění „uloženo v OVO“. Pro 7, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 13. (pozn, Distančně přítomný Scholz nehlasoval). 

 

P.  B u r e š : 

 Pan předseda Kontrolního výboru chtěl hlasovat per partes u bodu č. 3. 

 Dále byl návrh Amálky na body 1 a 2 nechat, zbytek škrtnout a uvést bod 3: 

vypracovat nový oponentní znalecký posudek. Zodpovídá rada. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto návrhu. Pro 4, proti 0, zdrželi se 2. nehlasovalo 14. (pozn. 

distačně přítomný Scholz nehlasoval) Návrh nebyl přijat.  

 Nyní prosím hlasovat per partes o bodu 3. Prosím hlasovat o první odrážce – prodej 

části společných prostor atd. 

 Technická – pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevím, o čem se hlasuje, kdy je všechno rozsvícené, na tabuli nevidím.  

 

P.  H e j m a : 

 Byla žádost o hlasování par partes u bodu 3, abychom o jednotlivých odrážkách, to 

znamená o prodeji 37,2 m2 a o prodeji 4 m2 hlasovali odděleně.  

 Hlasujeme nejdříve o první odrážce, potom o druhé odrážce a podle výsledku 

hlasujeme o usnesení jako celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o první odrážce. Pro 14, proti 2, zdrželi se 4. (pozn. distančně 

přítomný Scholz hlasoval pro). Tato dílčí část usnesení byla schválena. 

 Prosím hlasovat o druhé odrážce – prodej části společných prostor 4 m2. Pro 13, proti 

2, zdrželo se 5. I tato část byla schválena. 

 Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Pro 13, proti 2, zdrželi se 4, nehlasoval 1. 

(pozn, distančně přítomný Scholz hlasoval pro). Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

15, tisk BJ2022/0336 

záměr prodeje pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, obec Praha  

(U Lužického semináře 114/46, Praha 1) 

 Prosím předkladatele. 

 Ještě technická – Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych do stenozáznamu a do zápisu uvést, že byli přítomni všichni členové 

koalice, až na pana Scholze, který byl distančně.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady máme záměr prodeje pozemku, je to dvoreček na adrese U Lužického  

semináře 46. Navrhuje se varianta A.  

 Prosím paní magistru, aby to rozvedla. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tady jsem si označil srovnání bodů 15 a 16. Zatím tady hlasujeme o záměru. 

Předpokládám, že když nám bude tisk znovu předložen, budeme se už opírat o cenu 

stanovenou znaleckým posudkem pana Ing. Fujáčka. Myslím si, že cena je opravdu nízká. 

Když si srovnáte cenu s Ing. Nýčem, když jsem to propočítával, dostal jsem se na částku 

11275 tisíc. Má to ale kulaté razítko. 
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P.  H e j m a : 

 Co to máme za znalce, že jim nevěříte? Pokud má někdo kulaté razítko, musíme se na 

to spoléhat, nebo pokud je to tak špatně, tak sem tisky nedávejme.  

 Slovo má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Chtěl bych se zeptat: když dochází k prodeji dvorků, dochází k tomu vždycky na 

základě žádosti SVJ, případně většinového vlastníka, nebo máme přehled o tom, co s nimi 

budeme dělat, jaké jsou možnosti odprodat je SVJ nebo jiným majitelům, jaké si budeme chtít 

ponechat apod.? V případě, že tento přehled existuje, rád bych ho viděl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 Nevšiml jsem si, pan radní Votoček má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Asi před rokem tady byl předložen seznam návrhů prodejů dvorečků, který byl opozicí 

tvrdě kritizován a strhán. Na základě toho se zrušila pravidla z r. 2010, podle kterého byl 

udělán. Od té doby se jedná s jednotlivými SVJ. Někteří volí výpůjčku jako pro ně 

komfortnější způsob užívání, někteří chtějí skutečně vlastnit. Tento i následující bod jsou 

výsledkem žádosti SVJ. 

 Není připraven žádný seznam, kdo všechno by měl žádat, ale čeká se na vyjádření 

jednotlivých SVJ.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Paní zastupitelka Počarovská má slovo. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Zajímavé je, že v tomto tisku je celý znalecký posudek. Všimněte si rozdílu – při 

prodeji není, při záměru je. Zase tady byla porovnávací hodnota, tentokrát 4 uskutečněné 

prodeje. Prosím paní Valíčkovou, aby v dokumentu, který projednáváme, na str. 15 mohla 

promítnout. 

 Jsou tady zajímavé koeficienty. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky: omlouvám se, na chvíli předávám řízení panu místostarostovi. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Tady je charakteristika prodeje. Pod tím je první uskutečněný prodej na Malé Straně v  

listopadu 2018. Níže v katastru Hradčany je listopad 2019, pod tím je březen 2019, potom je 

tam červen 2019 – Bubeneč. 

 Když se podíváte na koeficienty, tak koeficient 3 je časový, a vidíte, že je tam 15 % 

přes konkrétní měsíce. Procenta neodpovídají posudku, který jsme tady měli, což trochu 

značí, že pan Fujáček je nekonzistentní. 

 Znovu vás na to upozorňuji. Maximální jednotková cena je tady 26600 Kč, a 

stanovená je 20400 Kč, což je podstatný rozdíl. Spočítejte si, když je rozdíl 600 Kč/m2, kolik 

je to při 274 m2. Na toto bych chtěla znovu upozornit, abyste si toho byli vědomi.  

 Pak mám ještě pozměňovací návrh na „uloženo v OVO“. 
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P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsem dalek toho, abych rozporoval práci soudního znalce. Říkám, že má kulaté razítko 

a posuzuje to, co posuzuje. Tady jde spíše o to, jestli jsou zde lidé, kteří si uvědomují, o čem 

jednáme a znají nějakou historii. Musím podotknout, že dvorky řešíme proto, že jeden 

nejmenovaný bývalý starosta měl velký pozemek pod svým domem a oddělil to. Jinak 

bychom tyto záležitosti tady neřešili a jako jiné městské části bychom to prodávali rovnou s 

pozemky. Musíme to ale řešit.  

 V souvislosti s Lužickým seminářem si historicky pamatuji jméno pana Gregora. Chtěl 

to koupit. Jde o dvoreček mezi pavlačemi a plotem nebo zdí do zahrady a hned zatím je 

výdech z metra, který se nachází v našem parku Cihelná. Lidé o to hned žádali, protože 

nesouhlasili s tím, že se oddělovaly všechny dvorečky. Je to ten malý, na který není odjinud 

přístup než z jejich bytů a pavlačí.  

 K Davidu Bodečkovi. Chápu rozdíly v cenách, není to o tom, jestli to dělal pan X nebo 

pan Y, ale ten druhý pozemek je i z mého tupého pohledu pitomce výrazně dražší, i za metr. 

To tak je.  

 Když se dívám na ceny v posudku, tak když si myslíme, že je něco špatně, tak máme 

podat někam stížnost a nechat soudnímu znalci sebrat jeho kulaté razítko. Neznám tento 

proces, jak se to rozporuje. Jestli se nemýlím, jsou namátkově pod kontrolou posudků. 

Posuzuji to ale z historie, pozemek jsem viděl, byl jsem se tam podívat, řešili jsme tam i jiné 

věci s pavlačemi atd. Laickým pohledem mi to připadá jako řádně stanovená cena. Jde ale o 

záměr a uvidíme, co se v záměru objeví. Myslím si, že je to cena, kterou nabídnou.  

 David říkal, že u druhého je jiný posudek. Kdybych měl možnost ho psát, tak bych ho 

psal také mnohem dražší z toho důvodu, že na obou dvorech jsem byl a vidím rozdíl. Za toto 

bych i já nedal nic, tam ten podle mne hodnotu má.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Holá. 

 

P.  H o l á : 

 V důvodové zprávě čtu, že 11. 6. 2021 požádali o koupi, pronájem nebo o výpůjčku 

předmětného pozemku. Chci se zeptat, proč není zvolen pronájem nebo výpůjčka, proč se 

prodává? 

 

P.  B u r g r : 

 Je přihlášen pan Votoček, jako předkladatel může odpovědět. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych upozornit, že jsem na začátku žádal, aby slovo dostala paní Mgr. Dubská. 

 Ještě jde o to, jaký máme podíl v tomto SVJ.  

 Myslím, že odpověď řekne paní magistra jako výsledek jednání, které proběhlo a které 

přecházelo přes ni. Proto bych nerad do toho vnášel nějakou faleš.  

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má paní Mgr. Dubská. 
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P.  D u b s k á : 

 V samotném společenství žádný podíl nemáme. Zůstal nám jen dvoreček, na který se 

nedá jinak dostat než před dům. 

 Pokud mluvíme o výpůjčce, o pronájmu nebo o prodeji, společenství nechtělo 

výpůjčku. je to malý dům, preferují prodej. Než bude ukončen prodej, rada jim schválila 

pronájem části pozemku, protože společenství plánuje výstavbu výtahu na části našeho 

pozemku. K tomu dostalo od městské části požehnání tím, že se uzavře smlouva o pronájmu 

na dobu do případného prodeje. Výstavba výtahu je tam nezbytná. Vlastníci upozorňují na to, 

že populace o oni stárnou a nemají možnost dostat se do domu jinak. Podle jejich vyjádření 

není možné dát výtah dovnitř, pouze na fasádu domu a potřebují na to část našeho pozemku, 

která se v momentu, kdy se to staví, stane tzv. přestavkem. I z toho důvodu žádají o odprodej 

pozemku, který městská část nijak nevyužívá. Nemohu říci, že se o to nestará, ale z 90 % se o 

to starají uživatelé domu U Lužického semináře 46. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na Richarda Bureše. Samozřejmě, že nemůžeme srovnávat tento 

pozemek s pozemkem, který je u následujícího tisku. Tady se bavíme o cca 20 tisících Kč za 

m2 a u dalšího tisku je to snad přes 200 tisíc. Je to proto, že tam jsou stavby, je tam 6 garáží. 

Když se podíváte do znaleckého posudku pana Nýčeho, je tam cena pozemku bez garáží pro 

Nové Město pro r. 2021 necelých 50 tisíc Kč. Zaráží mě, že pro Malou Stranu je 20 tisíc. 

 

P.  B u r g r : 

 Přihlášena je paní Počarovská. Panu Bodečkovi bych doporučil, aby si těch 200 tisíc 

přepočítal. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Přesto je to 2,5násobný rozdíl. Připojuji se k tomu, co říkal David. 

 O jaké variantě se bude hlasovat? 

 

P.  B u r g r : 

 Zaslechl jsem, že pan předkladatel navrhuje hlasovat o variantě A. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám protinávrh – hlasovat o variantě B. V případě, že varianta B neprojde a bude se 

hlasovat o variantě A, mám návrh doplnit o ukládací část radě MČ vypracovat oponentní 

znalecký posudek. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za vysvětlení, proč o dvorek žádají. Ze znalosti místních poměrů doporučuji 

hlasovat pro variantu A.  

 

P.  B u r g r : 

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

 Omlouvám se, u dalšího tisku jsem neudělal součet, takže to  není 200 tisíc, je to 

částka nižší.  

 

P.  B u r g r : 

 Končím rozpravu a předávám slovo Návrhovému výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Byl návrh hlasovat o variantě B. Pak tady zaznělo, kdyby to náhodou neprošlo, tak to 

zase měnit a žádat oponentní posudky. Chápu to dobře, že je to oponentní posudek mezi 

záměrem a jeho vyhodnocením? 

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská doplňuje svůj protinávrh. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Je tam doplnění: ukládá vypracovat oponentní znalecký posudek. Ukládací část pro 

radu MČ s termínem do 30. dubna. 

 

P.  B u r g r : 

 Ví Návrhový výbor, o jakém protinávrhu budeme hlasovat? 

 

P.  B u r e š : 

 Už si začíná zvykat, že máme vždycky nějaký návrh a pro jistotu zrušení toho 

předchozího, takže to už chápu. 

 První hlasujeme o návrhu paní zastupitelky Počarovské na variantu B. 

 

P.  B u r g r : 

 První protinávrh byl hlasovat o variantě B. Dávám hlasovat. Pro 2, proti 0, zdrželi se 

4, nehlasovalo 14. (pozn. distančně Scholz nehlasoval). Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní hlasujeme o upravené variantě A. Je tam návrh vyškrtnout bod 2 a bod 3 a uložit 

zpracovat nový posudek.  

 Upravená varianta je, že bere na vědomí žádost a zbylo by, že ukládá zpracovat nový 

posudek. 

 

P.  B u r g r : 

 Dávám hlasovat o protinávrhu paní Počarovské. Pro 5, proti 0, zdrželi se 3, 

nehlasovalo 12. . (pozn. distančně Scholz nehlasoval). Protinávrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Budeme hlasovat o návrhu předkladatele ve variantě A. 

 

P.  B u r g r : 

 Prosím hlasovat. Pro 14, proti 4, zdrželi se 2. (pozn. distančně Scholz hlasoval 

pro) Usnesení bylo přijato. 

 Předávám řízení panu starostovi. 
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P.  H e j m a : 

 Pojďme k bodu číslo 

16, tisk BJ2022/0354 

záměr prodeje pozemků parc. č. 101/2 a 101/4 v k. ú. Nové Město, obec Praha 

(U Půjčovny 953/4, Praha 1) včetně všech staveb a příslušenství  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážený pane starosto, pan 1. místostarosta sliboval, že vám něco vyřídí. Prosím v 

tomto složitém bodě, aby opět dostala na úvod slovo paní Mgr. Dubská a ne až na konci 

diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru, aby se ujala slova. 

 

P.  D u b s k á : 

 Tento tisk je připraven po dlouhých jednáních se SJV, kterých se účastnil pan radní 

Votoček, pan Bureš i pan vedoucí odboru. Městská část má opět dvoreček. Slovo dvoreček je 

poněkud hanlivé pro tento pozemek, protože je to velký vnitřní prostor uvnitř domu, kde je 

dokonce prostor pro zaparkování vozidel a pro 6 garáží. Městská část garáže v tuto chvíli 

pronajímá, ale rekonstrukci tohoto dvora městskou částí najatá firma neprovedla správně a do 

domu dlouhodobě zatéká.  

 Je zapotřebí využít dvora z několika úhlů. Jednak je to nezbytná oprava povrchu 

dvora, protože podzemní prostory jsou stále vlhké a při dešti se tam objevují místa, kde je to i 

hodně mokré. Jednak je to otázka toho, jak bude městská část dvůr využívat, protože využití 

je spíše pro společenství. Proto byla vedena jednání se zástupci společenství, kteří s městskou 

části hledali cestu, jak si vzájemně pomoci. Městská část má opět pozemek, který zůstal v 

době, kdy se privatizovaly domy bez dvorních pozemků a SVJ má potíže s tím, že jim teče do 

domu. Přemýšleli o tom, že by nám recipročně nabídli půdní prostory. To jsme odmítli, 

protože stavět další půdní bytové jednotky v dnešní době není po naší linii žádoucí. Nakonec 

byli seznámeni s cenou za pozemek, která je v příloze ve znaleckém posudku pana Ing. Nýče. 

Proti této ceně je započten rozpočet na potřebnou opravu dvora, který je necelý milion korun. 

Samozřejmě čísla stárnou, protože v dnešní době ceny stavebních prací stoupaly. Museli jsme 

ale vyjít z nějakých čísel v době jednání a obě strany s nimi souhlasily.  

 Proto máte před sebou variantní tisk, kdy společenství preferuje nabytí pozemku do 

vlastnictví. Není to preference předkladatele nebo zpracovatele, tisk máte variantně. Varianta 

A je, že se rozhodujete schválit záměr přímého prodeje za částku 30473475 Kč a ve variantě 

B žádost společenství zamítáte.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za podrobné uvedení do tisku. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele 

Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Nechci dělat tanečky kolem znaleckých posudků, ale abych si ověřil, že tomu 

rozumím správně. Předchozí tisk jednal o ceně dvora o cca 240 m2 za 5,5 mil.. Tento dvůr má 

550 metrů a mluvíme zde o necelých 31 mil. Rozdíl se vysvětluji tak, že se tam dá vjet autem 

a je tam nějaká využitelnost garáží. Je to tak?  
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P.  D u b s k á : 

 Ano, dá se tam vjet autem, ale základní jsou stavby těch šesti garáží a povrch dvora. Je 

to přístup, možnost parkování, možnost garážového stání. 

 

P.  B r o ž : 

 Na garážích je možná další výstavba? 

 

P.  D u b s k á : 

 To bych neřekla, jsou to garáže umístěné uprostřed dvora. Myslím, že v posudku jsou i 

fotky. Nemyslím si, že by bylo možné garáže navýšit, zamezilo by se osvětlení bytových 

jednotek, které mají ze všech čtyř stran okna do dvora.  

 

P.  B r o ž : 

 Kulaté razítko nemám, ale překvapilo mě šestinásobné navýšení u dvojnásobné plochy 

proti předchozímu dvorku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nebudu tady kritizovat znalecký posudek. Myslím, že v důvodové zprávě je písařská 

chyba, protože je tam uvedeno, že návrh projednala rada 15. 2.. Podle mne to bylo o týden 

později. 

 Všiml jsem si i u předcházejícího tisku a máme to i u tohoto tisku, že v momentu,  

když odsouhlasíme prodej, žádají o možnost část kupní ceny postupně splácet.  

U předcházejícího tisku máme odprodej předmětného pozemku s možností bezúročných 

splátek.  

 Chci se zeptat, kdy tuto záležitost budeme řešit? Předpokládám, že teď je vypsaný 

záměr na nějakou částku s tím, že tuto částku dostaneme hned po odsouhlasení. V momentu, 

kdy SVJ budou chtít splácet částku po etapách, tak kdy se budeme bavit o tom, jestli to bude 

úročené nebo neúročené?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, bude na to reagováno?  

 

P.  V o t o č e k : 

 Předpokládaly se bezúročné splátky.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Stejně jako u předchozího pozemku, tak i tady jsem věděl, o co jde. Opět si pamatuji, 

že lidé to chtěli už dávno koupit, kdy podle starých pravidel měli zaplatit nějakých 1,8 mil. Kč 

a měli našetřeno 3 miliony. Byla to ta nejvyšší částka. Vleklo se to dlouho. Je to v zájmu věci, 

protože jsme tam už dvakrát opravovali podlahu, ale pořád teče do domu. Už by se o to rádi 

starali sami, aby nemuseli pořád volat na městskou část, že jim zatéká do domu, protože dvůr 

má špatnou izolaci. 
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 Nebýt tam výtahu, je to tam bez hodnoty, máte tam zeď, přes kterou se díváte do 

parku. Toto tu hodnotu má, už jenom těmi stavbami. Také jsem uvažoval o tom, jestli 

náhodou by na tom šlo postavit stavbu. Bylo potvrzeno, že to nejde, což je důležité.  

 Bude předložena určitá nabídka a podle toho budeme zvažovat splátky, kolik a na jak 

dlouho, jako třeba na Praze 5 nebo na Praze 2, nám budou bezúročně splácet peníze. Myslím, 

že máme kde z těchto věcí opisovat, abychom se dostali z těchto dvorů. Někde nás to stojí 

náklady, někde si to SVJ vypůjčují. Mezi tím je velká nerovnost. Je to hřích minulosti, kdy se 

to prodalo bez pozemků.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě chce reagovat paní Mgr. Dubská. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pokud by došlo k bezúročným splátkám, tak i kdybych vzala za model zrušené zásady 

na prodej dvorů, byly tam povoleny splátky maximálně na pět let od uzavření kupní smlouvy. 

Minimálně 25 % muselo společenství uhradit ihned a po dobu splácení bylo sjednáno zástavní 

právo na nezaplacenou část kupní ceny.  

 Pokud dojde ke schválení, budeme se SVJ jednat, než budeme nabídku posílat 

oficiální cestou, jak nám budou usnesení ukládat.  

 Jestli vám to pomůže v rozhodování, tento model jsme realizovali a fungovalo to.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.   B o d e č e k : 

 Jsme pečlivě sledováni, protože mi naskočila zpráva: Dobrý den, Davide, neměli jsme 

vůbec možnost splácení, i když jsme to chtěli. Museli jsme si vzít hypotéku na dvoreček. 

ODS tehdy o splácení nechtěla ani slyšet. To mě pěkně štve, protože my ho budeme splácet 

20 let a úroky z částky dělají hodně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Byla bych ráda, aby to zaznělo na mikrofon. Vzhledem k pochybnostem nebo k 

rozdílným přístupům k dvorečkům – zase jsem ztratila nit.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Dubská chce reagovat. 

 

P.  D u b s k á : 

 Za dobu, co jsou platné zásady prodeje dvorů společenstvím, jsme žádnou výjimku 

nad pět let neudělali - společenstvím dvory, podotýkám dvory jako funkční celky s pozemky 

pod domy. Pokud šlo o zahradu nebo nějaký jiný velký pozemek, nemohu to vyloučit, ale 

nevybavuji si to, ale pokud šlo o to, že byl pozemek pod domem 970/1 a dvůr měl 970/2, tak 

šlo o případ, kdy se v minulosti dvory oddělovaly, aby to privatizanti neměli tak drahé. Na 

tyto případy se  vztahovaly staré zásady a tam všichni měli model 25 % hned a zbytek po pět 

let měli v 19 pravidelných bezúročných splátkách. Všechno se to počítalo na začátku. Po dobu 

splácení měli zástavní právo v katastru, a zástavní práva jsme postupně vymazávali. Jestli má 

tady někdo splátku 20 let, tak bych chtěla vědět adresu, abych se na to mohla podívat.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Slovo má Amálka Počarovská. 

 

P. P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se zeptat, jak to, že u materiálu 16 je celý posudek a v předchozích 

materiálech byla jen část? Podle čeho se to dává dohromady? Jak to probíhá a jak je to 

možné? Jak je možné, že v bodu 14, kde je faktický prodej, celý posudek není? 

 

P.  D u b s k á : 

 Musíte se zeptat zpracovatele materiálu. Je to i o tom, že se snažíme dávat tam celé 

znalecké posudky, pokud nejsou obsáhlé. Někdy zpracovatel vyhodnotí, že je důležité dát tam 

třeba jen část. Snažím se, abychom dávali posudky celé, případně dáváme OVO označené 

stránky, které není třeba kopírovat. Jako OTMS dáváme převážně celé posudky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem jen říct, že to vítám a myslím si, že by to mělo být praxí celý rok, aby se 

mohlo zastupitelstvo rozhodovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Přeje si předkladatel závěrečné slovo? 

 (P. Votoček: Bude to varianta A.) 

 Prosím radního Bureše, předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké protinávrhy. 

Nikoli. Můžeme rovnou hlasovat o variantě A. Prezenčně i distančně: pro 14, proti 2, 

zdrželi se 2, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Nyní mi dovolte dva procedurální návrhy. Především dám hlasovat, že zastupitelstvo 

souhlasí s pokračováním jednání po 22. hodině, jak nám ukládá jednací řád. Pro 16, proti 0, 

zdrželi se 2, nehlasovali 2. (pozn. pan Scholz distančně hlasoval pro). Tento procedurální 

návrh byl přijat, můžeme pokračovat po 22. hodině.  

 

 Zároveň prosím, abyste hlasováním schválili předsunutí zbylých čtyř majetkových 

bodů, a to bodu číslo 25, 26, 27 a 29 před bod 17, abychom mohli po jejich projednání 

úředníky pustit domů. Zbylé body nebudou vyžadovat účast úředníků. Prosím hlasovat o 

tomto návrhu. Pro 19, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. (pozn. pan Scholz distančně hlasoval 

pro). Tento návrh byl přijat. Děkuji vám. 

 Hlásí se pan radí Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Plně s tím souhlasím, ale potřebuji technickou pauzu. 

  

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji dvouminutovou pauzu. 

 

(Přestávka)  
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Přistoupíme k projednávání bodu číslo 

25, tisk BJ2022/0404 

žádost o prominutí příslušenství dluhu – ANONA a. s., Rybná 7, Praha 1, Staré Město 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká hotelu Centrál, který nás žádá, abychom mu odpustili 

177344,16 Kč sankčních poplatků. Je to částka vyšší než 100 tisíc, čili rozhodnutí o odpuštění 

náleží zastupitelstvu. Když si přečtete důvodovou zprávu, tak vidíte, jak už moc jsme tomuto 

hotelu pomohli, jaké všechny možné slevy jsme jim dali. Myslím si, že už toho dostali dost, 

takže navrhuji variantu B.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. 

Pro 14, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 1. (pozn. distančně Scholz hlasoval pro). Návrh 

byl přijat. 

 

 Můžeme přejít k bodu číslo 

26, tisk BJ2022/0398 

  žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES:N-03/0407 ve 

znění dodatku – COPA, s. r. o., Panská 5/891, Praha 1, Staré Město 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bod 26 je žádost společnosti COPA  o poskytnutí slevy a prominutí. Mezitím ovšem 

dnes došel mail od pana Pawlowskiho určený panu starostovi. Prosím paní Mgr. Dubskou, 

aby ho přečetla. Na základě tohoto textu materiál budeme stahovat. 

 

P.  H e j n a : 

 Prosím, paní magistro. 

 

P.  D u b s k á : 

 Zpět vzetí žádosti o odložení ze dne 30. 11. 2021. 

 Vážený pane starosto, obracím se na vás ještě jednou ve věci smlouvy o rekonstrukci a 

nájmu objektu Panská 5. Děkuji za možnost osobního setkání z 13. ledna 2022, ve kterém 

jsem vám mohl osobně popsat dopad covidové krize na podnikání společnosti COPA s. r. o. 

Vzhledem k částečnému návratu cestovního ruchu do Prahy, i když v mnohem menším 

rozsahu než před covidovou krizí, se situace  pro naši společnost uvolnila a nadcházející 

měsíce lze opět lépe plánovat.  

 Z tohoto důvodu stahujeme ze dne 30. listopadu 2021 naši žádost o odložení nájmu za 

4. čtvrtletí 2021. Nájem bude v nejbližších dnech uhrazen.  

 Díky a s pozdravem Sebastian Pawlovski.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím pádem je staženo.  
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Prosím projednat bod číslo  

27, tisk Bj2022/0397 

žádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES:M99022 ve znění 

dodatků – Immovision Praha s. r. o., Panská 7/890, Praha 1, Staré Město  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Opět je to žádost pana Pawlowskiho, tentokrát pod firmou Immovision, který má  

v pronájmu Hergetovu cihelnu. Opět žádá prominutí a posunutí splatnosti dluhu, který má 

celkem 3173 tisíc a nějaké drobné. 

 Toto je jedna z nejhorších smluv, které kdysi podepsal bývalý starosta Bürgermeister, 

který nevím jestli v nějakém pohnutí mysli nebo ve slabé chvilce podepsal smlouvu o 

pronájmu a rekonstrukci Hergetovy cihelny pod adresou Cihelná 2. Tato smlouva je na 60 let 

s automatickým prodloužením o dalších 30 let, čili smlouva na 90 let, za podmínky, že pan 

Pavlovský provede rekonstrukci a vloží do této rekonstrukce 222 mil. Kč.  

 Zda k tomu došlo nebo jestli to bylo přesně vyúčtováno nevím, ale rozhodně v 

podmínkách je, že pokud dostane výpověď z důvodu neplnění nějakých podmínek, tak mu 

máme peníze vrátit.  

 Podle odhadu je odbydlena asi třetina. Nemohu si pomoct, ale podle takto špatné 

smlouvy, zvlášť když jsme tady citováni jako špatní hospodáři, prominout 3,5 mil. jen tak, mi 

jde silně proti srsti. 

 Prosím paní magistru, aby mě doplnila. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte slovo, paní magistro. 

 

P.  D u b s k á : 

 Společnost Immovision žádá o posunutí splatnosti nájemného za 3. a 4. čtvrtletí 2021. 

O posunutí splatnosti požádala až v momentu, kdy se stala dlužníkem, kdy obě splátky 

nájemného už byly splatné, nejen 3. čtvrtletí, ale i 4. čtvrtletí. V ten moment nastupuje institut 

§ 89 a pokud by se splatnost posunula, městská část se vzdává práva na příslušenství dluhu, 

kterým je poplatek z prodlení ke včerejšímu dni vyčíslený částkou 90479 Kč, což je v 

pravomoci zastupitelstva.  

 Proto je tady předložen tisk, ve kterém vás žádáme o rozhodnutí, zda souhlasit či 

nesouhlasit s odsunutím splatnosti.  

 Rada doporučila projednat tisk tak, jak máte předložen. Samozřejmě je vaším právem 

to také změnit. Na druhou stranu potřebujeme rozhodnutí, abychom dál mohli činit kroky ve 

vztahu k této společnosti.  

 Jak řekl pan dr. Votoček, v době uzavření nájemní smlouvy byla podmínkou jejího 

uzavření revitalizace celého areálu v minimální hodnotě 222 mil. Kč. Pokud bychom z 

nějakých důvodů smlouvu ukončovali předčasně, umím si představit jako smírné řešení 

obdobný postup, jako v tom případě, když společnost Immovision ukončovala spolupráci s 

městskou částí U Lužického semináře. Tehdy se ta „neodbydlená“ část investice vyplácela.  

V současné době by to ve vztahu k této společnosti bylo cca 160 mil. Kč. Když proti tomu 

postavíme 3 mil. nezaplaceného nájemného, je asi vhodnější cestou vypořádat se v současné 

době s nedoplatky, vyzvat společnost, aby uhradila poplatky z prodlení, případně vymáhat 

tyto dluhy, ale nájemní smlouvu neukončovat. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Mám dotaz. Oni chtějí odklad splatnosti za 3. a 4. čtvrtletí r. 2021 o 18 měsíců. 

Znamená to v případě 3. čtvrtletí, když nájemné bylo splatné k 15. srpnu 2021, tak od toho 

počítáme 18 měsíců? Znamená to, že by to chtěli zaplatit k 31. 12. 2022? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Splatnost nájemného za 3. čtvrtletí je 15. srpna 2021, a 18 měsíců není konec letošního 

roku, je to únor 2023. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Podstatné na tom je to, že je tady dluh, který je vymahatelný. Pokud posuneme a 

budeme souhlasit s odsunem, vzdáváme se možnosti jak dluhu za 3 1/4 milionu, tak i 

příslušenství. Proto navrhujeme jednocestné usnesení, že s tím nesouhlasíme, ale rozhodně 

nehodláme z tohoto důvodu rušit smlouvu jako takovou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H  o l á : 

 Nepochopila jsem důvod, proč ne výpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Protože bychom jim museli vyplatit cca 160 mil.. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím přistoupit k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

Prezenčně: pro 18, proti 0, zdržel se 1. Distančně: pro 1. Celkem: pro 19, proti 0, zdržel 

se 1, hlasovali všichni. Návrh byl přijat. 

 Nyní projednejme bod číslo 

29, tisk BJ2022/0450 

záměr prodeje jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky kč. 1403/13,  

Revoluční 18, k. ú. Nové Město, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tímto materiálem se vracíme do oblíbeného domu Revoluční 28, který už tady byl 

řešen jednak v souvislosti s hasiči, jednak v souvislosti s interpelací, kterou tady měla paní 

xxxxxxxxx. 

 V tomto domě je v 1. patře administrativně rozdělený byt, který byl při rozdělení 

domu na jednotky rozdělen na tři části. Jednu z těch částí získala paní xxxxxxxxxx, druhou 

část si koupil pan xxxx. Když jsme se snažili prodat třetí část, tak pan xxxx vystoupil s 

cedulemi, že nikomu nedovolí připojit se na své rozvody vody a odpadu.  
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 Problém je v tom, že je tam jeden společný záchod, který je jak pro jednotku pana 

xxxxx, tak pro jednotku, která zůstává. Zvažovali jsme, že by se z toho udělal jednopokojový 

sociální byt, ovšem pořád by tam zůstal společný záchod. Pan xxxx bojuje o to, aby  

v 21. století společné záchody nebyly a navrhl nám tři varianty řešení.  

 Zaprvé že od nás odkoupí tuto jednotku, že by to odkoupil za 150 tisíc za m2.  

 Další návrh byl, že nám prodá svou bytovou jednotku opět za 150 tisíc za m2. 

 Třetí návrh. Má bytovou jednotku o rozměrech zhruba 62 m2, takže bychom mu 

poskytli jinou jednotku na Praze 1 přibližně ve stejné výměře s tím, že rozdíl mezi výměrami 

by byl vyrovnán částkou za 150 tisíc. 

 Po dvojím projednání v majetkové komisi a v radě předkládáme nyní zastupitelstvu 

záměr prodat panu xxxxxxx tuto jednotku. I když jsme investovali něco do projektu, 

nebudeme nuceni investovat do rekonstrukce jednotky, která by byla problematická i pro 

sociální byt.  

 Další varianta je, že tam na čas umístíme uprchlíky z Ukrajiny. 

 V tuto chvíli předkládám návrh na záměr, abychom odprodali panu xxxxxxx tuto 

jednotku za 150 tisíc Kč. Předpokládáme, že znalecký posudek by byl v nižší hodnotě.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kvituji, že se tato záležitost konečně vyřeší. Zopakuji to, co jsem říkal na majetkové 

komisi. Vzhledem k tomu, že máme finanční prostředky – zhruba miliardu, upřednostnil bych 

spíše variantu odkupu jeho podílu, abychom měli ucelenou jednotku. Pokud by toto nebylo 

realizovatelné, byl bych spíše pro variantu výměny. Když toto odsouhlasíme, budeme mít 

peníze, které stejně máme, a nebudeme mít bytové zázemí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Musím v tomto souhlasit s Davidem Bodečkem. Je škoda v tuto chvíli prodávat byť v 

tuto chvíli nevyužitelnou bytovou jednotku. Pokud bychom od něho odkoupili jeho část, bylo 

by to ku prospěchu věci, aby městská část získávala zpátky bytový fond, byť za 

mnohonásobně vyšší cenu, než byl byt svého času privatizován. Dává mi smysl jednat spíše o 

odkoupení bytové jednotky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Bavíme se o administrativně rozděleném bytu. Jsou to tři jednotky, které mají tři 

vlastníky. I kdybychom to vykoupili, pořád tam zůstává jedna jednotka, která zůstává jinému 

vlastníkovi. V současné době vynakládat 150 tisíc za m2 plus další náklady za rekonstrukci 

mi nepřipadá efektivní. V případě, že máme nabídku na naši jednotku, která je před 

rekonstrukcí, za 150 tisíc za m2, tak to jen vítám.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Chtěla jsem říci totéž co kolega Brož. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Když se podíváme na současnou inflaci, uvědomíme si, že peníze, které máme na účtu, 

inflací se znehodnocují. Předpokládáme, že inflace půjde dál nahoru. Proto si myslím, že 

odkoupení bytu a převedení našich peněz do majetku je mnohem výhodnější než je mít na 

účtech. Přikláněl bych se k odkoupení, i když je to za vyšší cenu než to bylo dříve.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Určitě by se obhájila vyšší cena. Slyším tady poprvé, že se jedná o administrativně 

rozdělený byt na tři jednotky. Mám zato, že dvě části jsou schopny vytvořit legitimní byt. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Původně to kdysi byl jeden byt. V době před privatizací to už bylo užíváno jako tři 

jednotky. Jedna jednotka je dnes odkoupena, má vlastní sociální zázemí a všechno je v 

pořádku, ale patřila do tohoto velkého bytu přes sto metrů. 

 Druhá část je v současné době ve vlastnictví pana xxxxx, který koupil tuto jednotku 

myslím od pana xxxxxx, který ji privatizoval a s naší jednotkou má společnou toaletu. Obě 

jednotky mají ideální spoluvlastnický podíl ve výši 50 % k toaletě, takže je tady patová 

situace. Pokud pan xxxx bude blokovat rekonstrukci a napojení na kanalizaci, tak to je 

opravdu neřešitelné, řešitelné je to jen rozhodnutím soudu, který by musel dát příkaz. Proto se 

tato jednotka ani neprojevila ve výběrovém řízení, protože pan Beer tam vyvěsil cedule, že 

nikdy nedá souhlas s napojením společné toalety pro rozvody.  

 Podle prohlášení vlastníka to má tři samostatná čísla tří samostatných jednotek, které 

mají relativně společnou chodbu. Je to zvláštní, protože tam jsou dveře, pak máte vstup do tří 

jednotek, kde každá má vstupní dveře. Je to tam složité.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Votoček má reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jako závěrečné slovo bych chtěl doplnit, že tato jednotka byla od 50. let užívána jako 

ateliér malíře, který zemřel a byla asi 15 let volná. Z ekonomického hlediska a z hlediska péče 

řádného hospodáře je nejrychlejší a nejefektivnější prodat jednotku panu xxxxxxx. Proto tady 

navrhujeme vyhlášení záměru s tím, že peníze, které máme na účtech i peníze, které získáme 

tímto a dalšími prodeji, využijeme k tomu, abychom jednorázově v krátké době uvedli do 

obyvatelného stavu všechny volné bytové jednotky. Volné bytové jednotky jsou k dispozici v 

počtu 15 – 20, všechny ostatní vyžadují buď kompletní rekonstrukci, nebo malé opravy.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz. Když dojde ke spojení naší části bytové jednotky s části bytové jednotky 

pana xxxxx, jaká je výsledná výměra? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bude to ke sto metrům, šedesát a čtyřicet. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vracím se k ceně. V předchozích záměrech prodeje nebylo ustanovení, že to bude 

minimálně za cenu 150 tisíc Kč za metr, případně vyšší. Je dobře, že se to tady dává, ale 

nerozumím tomu, proč se to předtím nedávalo. Je to tak, že to jsou různí zpracovatelé, a různě 

se to tam dává? Chtěla jsem se zeptat, v čem je rozdíl? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Jak jsem již jednou říkal, tady byla nabídka od pana xxxxx – buď za 150.000/m2 Kč 

odkoupíme jeho nemovitost, nebo ať mu za 150.000 Kč za m2 odprodáme naši jednotku, 

která je tam před rekonstrukcí se společným záchodem. Proto se to odvíjí za minimální cenu 

150.000 Kč/m2 v případě, že nebude cena obvyklá vyšší. Nebylo by to možné z toho hlediska, 

jak byt vypadá, jak je společný záchod, jak je to v současné době před rekonstrukcí, která se 

ze strany OTMS plánovala.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Netvrdím, že bude vyšší, nechápu, proč v ostatních záměrech prodeje je minimum 

stanovené, a v tomto případě, kdy byt je poznamenaný, se to promítne v ceně a podíl by nebyl 

normálně prodejný. Nerozumím, proč se to tady uvádí? Pořád tomu nerozumím. Paní Dubská 

mi to lépe vysvětlí. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 V tomto případě se to uvádí právě proto, že je to nabídka pana xxxxx a také proto, že 

je to doporučení komise obecního majetku.  
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Pokud tady existuje možnost prodat za 150 tisíc Kč m2, je to podle mne i mimo to, co 

stanoví znalecký posudek. Proto se to tam uvádí. V případech předchozích dvou tisků, kde 

byly záměry prodeje pozemků, také máte posudek. Nevím, jak jste to jinak myslela.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Možná se zeptám špatně, pak mi to prosím vysvětlete. V tom domě o patro výš nebo 

níž jsou stejné tři byty a jeden z nich je na krátkodobé ubytování. Vedle bydlí stará babička a 

dělá to tam velké problémy. Ta paní je chudák, bylo jí vyhrožováno atd. Bude ve smlouvě ta 

obligátní věta, o které nevíme, zda funguje nebo nefunguje, to znamená, že to nemůže být 

využíváno ke krátkodobému ubytování, pouze k trvalému bydlení, a v případě, že by to bylo 

porušeno, zda může mít městská část předkupní právo to zpátky odkoupit? Je to blbost? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru. 

 

P.  D u b s k á : 

 Není to blbost. Předkupní právo ale znamená, že to budeme muset koupit za cenu v 

čase a v místě obvyklou, zatímco právo zpětné koupě by bylo v tomto případě za cenu, za 

kterou to prodáme. Je otázka, co je pro nás výhodnější. Pokud cena 150 tisíc za m2 

neodpovídá současným tržním cenám a je vyšší, tak třeba i za pět let může být vyšší. Pokud 

by tam docházelo k porušování a využívali bychom právo zpětné koupě, nebudeme se chovat 

jako dobrý hospodář. Pokud bychom využili předkupní právo, bude to lepší. Toto je velmi 

složité. Není to ale blbost, jde to.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme po čtvrté přihlášenou Amálku Počarovskou. Prosím hlasovat o tom, zda může 

vystoupit. Pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. (pozn. distančně Scholz hlasoval pro). 

Prosím o vaše vystoupení. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Znamená to, že to tam nemůžeme zakomponovat s tím, že zpětná koupě bude 

aplikovatelná? Myslím si, že za pět nebo deset let bude cena stále vyšší.  

 Jen upozornění. Toto je jen o 20 % nižší než za co to bylo prodáno v Pařížské –  

za 180 tisíc. Když poměříte závazky, které u tohoto jsou, tak mi to přijde neporovnatelné.  

 Prodiskutuji s paní Dubskou, jestli mohu podat takový pozměňovací návrh a tuto 

klauzuli tam doplnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Nevím, jestli je historická znalost plusem nebo mínusem. Jestli se nemýlím, v r. 2016 

se přišlo podívat cca 180 lidí na tento byt ve dvou prohlídkách. Následně 11 z nich si vybralo 

variabilní symboly. Pak se doma většinou pohádali, že je to blbost a neprodalo se to. 

Posudková cena v té době byla asi 50 tisíc za metr. Lidé nebyli ochotni nabídnout nic moc 

přes 20 tisíc za byt poté, co se jich z těch 180 přišlo prohlídnout. Tady se už vyzkoušelo, 

jakou hodnotu tento byt má. Ani realitní kancelář nemá tolik návštěv, když prodává byt. 
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Jestliže vám někdo nabízí a řekne – dejte mi 150 tisíc za metr, nebo já jsem ochoten to koupit 

za 150 tisíc na metr, tak je to záměr. Tyto věci se budou muset logicky dolaďovat. 

 Jak tady říkal Tomáš Heres, s péčí řádného hospodáře si toto nechávat nebo vyplácet 

150 tisíc? Je to tam položené: buď mi dejte 150 tisíc za moji část, nebo já vám dám 150 tisíc 

za vaši část. Vyplatí se to, opravit několik bytů a vrátit je do užívání za to stojí.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Kolega už asi řekl všechno, co by tady mělo zaznít. Jestliže zde máme nabídku, která 

byla nějakým způsobem prodiskutována a na základě toho se vytvořil tento materiál, a 

následně upravovat podmínky, tak říkám, že nabídka je natolik pro MČ Praha 1 lukrativní a 

zajímavá, že by ji měla využít tak, jak je v materiálu uvedeno. Já ho takto podpořím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Nabídka je pro městskou část lukrativní, ale peníze budou a byty nebudou. Toto je 

jedna z možností, jak přijít k normálnímu bytu. To je jediná argumentační linie, kterou se 

snažíme vysvětlit. Chápu, že vás úplně nepřesvědčíme, ale je škoda zbavovat se tímto 

způsobem majetku, když se může uvést do stavu, že by se dal pronajmout. Když se to sloučí s 

naším bytem, tak to asi jde.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček se hlásí po čtvrté. Prosím hlasovat o možnosti jeho vystoupení. 

Pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. (pozn. distančně Scholz hlasoval pro). Prosím, 

máte slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pamatuji se, jak to bylo v r. 2016. Lidé se nepřihlásili proto, že tam byla ta cedule. To 

byl ten důvod. 

 Dovolím si navrhnout protinávrh usnesení, protože si také myslím, že je škoda přijít o 

stometrový byt, zvláště když nám pan xxxx navrhuje odkup. Proto navrhuji usnesení, že 

zastupitelstvo ukládá radě revokovat usnesení rady UR22_0289 ze dne 8. 3. 2022 a učinit 

kroky vedoucí k získání té druhé části bytu, bytová jednotka č. 13. Odpovídá rada. Termín  

30. dubna 2022.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhové komise, aby nás provedl došlými 

pozměňovacími návrhy či protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Jediný návrh je všechno vyškrtnout a místo toho ukládá revokovat usnesení Rady MČ 

Praha 1, číslo UR22_0289 ze dne 8. 3. 2022 a učinit tak kroky vedoucí k získání bytové 

jednotky 1403/13. Zodpovídá rada. Termín do 30. 4. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě o závěrečné slovo předkladatele. 
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P.  V o t o č e k : 

 Jsem mile překvapen tím, co navrhla Amálka asi před deseti minutami, že bychom 

měli byt po xxxxxxx koupit a získat krásný stometrový byt, který bychom mohli prodat. 

Vidím v tom úžasný posun v myšlení společenství Praha 1 sobě. 

 S návrhem pana Bodečka ani s jiným se neztotožňuji. Pro nás je s péčí řádného 

hospodáře a s nejmenším úsilím vhodný materiál v té podobě, ve které byl předložen.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 

 

P.  B u r e š : 

 Hlasujeme o souhrnném pozměňovacím návrhu pana Bodečka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 5, proti 1, zdrželi se 4, nehlasovalo 10. (pozn. distančně p. 

Scholz nehlasoval). Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 To je vše, můžeme hlasovat o původním návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 3, zdrželi se 4, 

hlasovali všichni. Usnesení bylo schváleno. 

 Tím máme všechny majetkové body vypořádány. Děkujeme všem úředníkům za jejich 

přítomnost, i panu tajemníkovi. Přejeme vám šťastný návrat domů. 

 Pokračujeme s posledními čtyřmi tisky.  

 Prosím přistoupit k bodu číslo 

17, tisk BJ2022/0010 

 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 Prosím pana předsedu Kontrolního výboru Davida Bodečka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Předkládám body 17, 18 a 19. Budu mít pro vás příjemnou informaci, i když to některé 

lidi zarmoutí, že stahuji bod č. 19.  

 Bod číslo 17. V tomto materiálu vás Kontrolní výbor seznamuje se dvěma 

pravomocnými rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to k veřejné zakázce 

zajištění průzkumu pro projektovou dokumentaci rekonstrukce veřejných prostor lokality 

Anenský trojúhelník – část rekonstrukce prostoru ohraničeného ulicemi Karolíny Světlé a 

Smetanova nábřeží. 

 Obě tato rozhodnutí nabyla právní moci. Tyto dokumenty by zastupitelstvo mělo vzít 

na vědomí. Stejně tak by zastupitelstvo mělo vzít na vědomí doporučení Kontrolního výboru 

sjednotit postup při zadávání veřejných zakázek a zajistit kontrolu jeho plnění – s termínem 

pro radu k 30. 6. 2022. 

 V důvodové zprávě jste byli seznámeni také s informací od pana dr. Dětského, který je 

vedoucí právního oddělení, který na posledním jednání Kontrolního výboru sdělil, že rada 

údajně odsouhlasila pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že ostatní 

se řídí podle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

 Také nás pan dr. Dětský informoval, že byla spuštěna nová aplikace na krycí lišty 

zakázek.  
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 Poslední informaci, kterou nám sdělil – že u každé veřejné zakázky se hlídají všechny 

předpoklady pro to, aby nedocházelo např. k dělení zakázek a aby zakázka malého rozsahu 

splňovala veškerá pravidla a zakázky nad limit malého rozsahu byly v souladu se zákonem.  

 I přestože toto pan doktor sdělil, Kontrolní výbor odsouhlasil usnesení, které je 

zakomponované v návrhu usnesení pro zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Myslím, že současná rada si k tomuto rozhodnutí naběhla, i když něco asi spadá do 

doby předchozí, ale doběhlo to za fungování současné rady. Naběhla si tím, že zrušila 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která jsme přijali ještě my myslím na konci prosince 

2019. Současné vedení to během jednoho až dvou měsíců přeměnilo na poměrně refundovaný 

dokument v jednu stránku pokynů a pak to takto dopadá. Není v tom přehled, nikdo neví, kdo 

co dělá. Možná je to i záměr, nevím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dost dobře nechápu, o čem materiál je. ÚHOS nám dal dvě pokuty za záležitost starou 

asi deset let. Mezitím se změnila pravidla, takže se to stalo vymahatelným. My jsme se proti 

tomu odvolali. Nechápu, co nám Kontrolní výbor chce naznačit nebo sdělit. Dostali jsme 

pokutu, zaplatili jsme ji a vzali jsme si z toho ponaučení. Vůbec nechápu, o čem materiál je.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Jako předkladatel zareaguji. Pane doktore, zastupitelé nemají tento materiál, máte ho 

vy jako členové rady a zastupitelé by měli být seznámeni o těchto věcech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem dát protinávrh. Vzhledem k tomu že Úřad má svá interní pravidla a že to 

bylo již schváleno, zaslal jsem paní Valíčkové protinávrh, který v bodu 3-ukládá říká, že 

zastupitelstvo konstatuje, že postup při zadávání veřejných zakázek se kromě zákona o 

zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 řídí i interními pravidly schválenými Radou MČ 

Praha 1, usnesení č. UR20_1213 ze dne 20. října 2020, využívá elektronický systém pro 

kontrolu a vystavování krycích listů a další kroky pro jednotný postup a plnou evidenci. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Bude předáno Návrhovému výboru.  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohu se zeptat, zda se s tím bude předkladatel ztotožňovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. 
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P.  B o d e č e k : 

 Nemohu se s tím ztotožnit, protože předkládám tisk jménem Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě paní kolegyni. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pan Votoček říkal, že jsme se poučili. Jak jsme se poučili? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude panem radním odpovězeno? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Již to takto dále neděláme. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme návrh, který místo bodu 3 ukládá sjednotit postup při zadávání veřejných 

zakázek – za výčet toho, kde byl již postup sjednocený a zajištěna kontrola plnění. Vlaďka to 

promítne.  

 Konstatuje, že postup při zadávání veřejných zakázek se kromě zákona o zadávání 

veřejných zakázek č. 134/2016 řídí i interními pravidly schválenými Radou MČ Praha 1, 

usnesení č. UR20_1213 ze dne 20. 10. 2020, je využíván elektronický systém pro kontrolu a 

vystavování krycích listů a další kroky pro jednotný postup a plnou evidenci. 

 Z toho, co ukládá konstatuje, co je již hotové. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Nevím, jestli se veřejné zakázky mohou zadávat jinak než podle zákona. Pokud 

mluvíme o veřejných zakázkách malého rozsahu, tak ty ano, ale jestli se řídí i interními 

pravidly i něčím jiným, tak to už nevím čím.  

 

P.  B u r e š : 

 Ano, je známo usnesení, že rada MČ nad rámec zákona ještě přitvrdila některé 

podmínky a zavedla interní postup. Proto je tam uvedeno pro to, co už běžně funguje – krycí 

list elektronicky, plná evidence pro jakýkoli budoucí audit. Pravidla jsou asi uvedena 

schválně. Kromě zákona má Praha 1 ještě přitvrzený postup nad rámec zákona.  

 

P.  B r o ž : 

 Abych tomu rozuměl. Toto se týká veřejných zakázek nad 2 mil. a nad 6 mil., netýká 

se to zakázek malého rozsahu.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě bude odpovězeno. 
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P.  B u r e š : 

 Týká se to i zakázek malého rozsahu, potvrzujeme každou věc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, připravme se k hlasování s tím, že byl požadavek od paní kolegyně 

Počarovské, abychom hlasovali per partes.  

 Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Prosím o hlasování. Pro 13, proti 4, zdrželi 

se 2, nehlasoval 1. (pozn, distančně Scholz hlasoval pro). Tento návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní prosím hlasovat samostatně o bodu 1 a 2, protože bod 3 jsme si teď schválili. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o bodu 1 – bere na vědomí pravomocná rozhodnutí atd. Pro 18, proti 

0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl schválen. 

 Můžeme hlasovat o bodu 2 – o doporučení Kontrolního výboru. Pro 18, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasovali 2. Návrh byl schválen. 

 Nyní můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Pro 14, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasoval 1. (pozn. distančně Scholz hlasoval pro). Usnesení bylo přijato. 

 Můžeme přejít k předposlednímu bodu dnešního zastupitelstva pod číslem 

18, tisk BJ2022/0146 

Etický kodex člena ZMČ Praha 1  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Pokud si vzpomenete, zastupitelstvo loňského roku usnesením zrušilo 

usnesením ke dni 30. 9. 2022 etický kodex člena zastupitelstva, který byl schválen r. 2012. 

Kontrolní výbor navrhl zrušení k tomuto datu v souvislosti s tímto volebním obdobím.  

 Zároveň zastupitelstvo schválilo nový návrh etického kodexu s účinností od 

následujícího dne, tedy do 1. října 2022 a zároveň uložilo Kontrolnímu výboru, aby do  

31. března letošního roku předložil stejný dokument, který zastupitelstvo schválilo, jen ho 

doplnilo o to, že se bude týkat všech zastupitelů, nikoli pouze veřejných funkcionářů. 

Připomínám, že veřejný funkcionář je ten, který je uvolněný zastupitel, případně neuvolněný 

člen rady a místostarosta. 

 Kontrolní výbor upravil tento dokument a 17. ledna letošního roku schválil doplněný 

návrh a uložil mně, abych zastupitelstvu předložil zpět výsledek, a to nejen pro variantu všech 

zastupitelů. Máte tady dvě varianty, přičemž varianta A je ta, kterou vám musím navrhovat, 

protože zastupitelstvo nás jako Kontrolní výbor pověřilo. Znamená to, že je to varianta určená 

pro všechny členy zastupitelstva. Varianta B je ta, kterou jste měli předloženou v listopadu, 

která je určena pouze pro veřejné funkcionáře.  

 Stručně k textu a k přílohám, protože jsem během přestávky zaznamenal, že je tam 

moc tabulek. Je to sjetina, která je vyjetá z webových stránek, to znamená to, co veřejný 

funkcionář normálně plní jednak při vstupu do funkce, jednak při výstupu a v průběhu funkce. 

Není tam nic navíc. Tento formulář je pouze sjetinou z webu. Znamená, že každý uvolněný 

člen zastupitelstva toto vyplňuje na on-line formuláři. Výsledek vyplnění se vygeneruje a byl 

by součástí dokumentu, který by se odevzdával na patřičné místo, v tomto případě do OVO.  

  

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. První se v rámci on-line hlásil pan zastupitel Scholz. 
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P.  S c h o l z : 

 Dávám protinávrh hlasovat o variantě B. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to blábol. Není možné mě přinutit, abych plnil etický kodex, když nechci.  

V současnosti spadám pod vyšší jurisdikci. Myslím si, Davide, že by ses měl starat o to, aby 

to plnili ti, kteří to mají dělat teď. Odpoledne jste je vyjmenoval, a ne tady vydávat plamenné 

projevy pro to, co tady bude až tady nebudete.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem říct něco podobného. Je hezké, že se tady zabýváme tím, co bude nebo 

nebude platit, když jsme dnes slyšeli, že se tím stejně někteří nezabývají a za dva roky nebo 

déle to neodevzdali. Variantu A chápu, že to je asi to, co jsem udělal v loňském roce, že jsem 

vytiskl to, co složitě vyplňuji a přiznávám se k tomu, kolik mám čeho. Musel jsem vyplnit 

první stránku. Jestli jsem to dobře pochopil, je to varianta A. Vypíši znovu první stránku a 

vytisknu si to, co odevzdávám a mám vyplněno. Toto jsem udělal už loni. 

 Varianta B je, že to ruší a schvaluje pouze pro veřejné funkcionáře, což jsme my, a 

tamto je pro všechny členy zastupitelstva. V tom se to asi liší – jedno je pro všechny, co stejně 

nikdo nedodržuje, jen ti, co jsou uvolnění, to dodržují pořád, a to B je rezignace na ty, co to 

neodevzdávají, aby pan předseda tady pořád nemusel vyčítat seznam jmen. To je to, co navrhl 

Petr Scholz.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Že se pan radní Votoček neřídí podle etického kodexu, všímáme si toho už čtyři roky 

při zasedání zastupitelstva. To, co navrhl kolega Scholz, který vstal z mrtvých, aby navrhl 

nesmysl, že se to bude vztahovat pouze na ty, na které se vztahuje zákonná povinnost, je 

vrchol nesmyslu. I když to někteří z našich kolegů nedokázali odevzdat, tak si myslím, že 

měli mít povinnost nejen ti, na které se to vztahuje ze zákona, ale toto je norma, která 

doplňuje zákon a trochu ho v něčem předčívá. Byl bych pro tu variantu, aby se to vztahovalo 

na všechny členy zastupitelstva, tedy pro variantu A. Pochopil jsem, že to tak David 

navrhoval.  

 Jinak jsem pochopil, že tam není žádná zvláštní změna proti původnímu znění, kromě 

toho, že to neodevzdáváme panu tajemníkovi, ale paní Valíčkové. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Rozumím tomu, že pan Bureš upozorňuje na to, že někteří zastupitelé přílohu 

nevyplnili. Je to horší než člověk, který vůbec etický kodex nepodepsal, že bude jednat 

čestně. Jen aby to tady zaznělo, je to úplná blbost. Člověk, který nepodepsal etický kodex, že 

bude jednat čestně, byl v mnohem lepší situaci na rozdíl od člověka, který podepsal, že bude 

jednat čestně, ale neodevzdal formulář. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jak se to sem dostalo. Byl to pan tajemník, který nás požádal, abychom zrevidovali 

etický kodex, protože etický kodex z r. 2012 byl schválen po velkém tlaku z médií, ale i 

určitých institucí, že Praha 1 – vzhledem k tomu, jaké zde byly kauzy – by potřebovala etický 

kodex. V r. 2012 se stalo to, že se etický kodex překopíroval z hl. m. Prahy. Jestli si 

vzpomínáte, tak tady pan tajemník říkal, že podle etického kodexu mým úkolem je, že kdo mi 

neodevzdáte čestné prohlášení, platí pro mne povinnost, že to musím zveřejnit na webových 

stránkách hl. m. Prahy. Je to proto, že se to nepřizpůsobilo městské části. To je jeden z 

příkladů.  

 Pokyn přišel ke Kontrolnímu výboru a k zastupitelstvu od pana tajemníka.  

 To není moje záležitost, pane doktore. Jde jen o to, že jsme se snažili napravit to, co se 

stalo v r. 2012. 

 Vladan se ptal ještě na to, k jaké změně tam došlo. Došlo tam k podstatné změně, což 

nakonec Kontrolní výbor akceptoval, že čestná majetková prohlášení se nebudou týkat našich 

manželů, manželek, partnerů, ale jen nás zastupitelů. To je asi ta nejdůležitější změna, která 

tam nastala. 

 Když to bylo předloženo zastupitelstvu, s textem se ztotožnilo. Jen z nějakých důvodů 

došlo k tomu, že zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor, aby to nebylo určeno pouze pro 

veřejné funkcionáře, ale pro všechny zastupitele. Kontrolní výbor splnil úkol uložený 

zastupitelstvem v listopadu a předložil to, co většina chtěla.  

 Teď bude velice zajímavé, zda ty dva roky, po které se tím Kontrolní výbor zabýval, 

byla jen komedie, zda je cílem to, aby Praha 1 neměla etický kodex. Myslím si, že toto teď 

nastane. Věřím tomu, že novináři toto sledují. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Uzemnil bych tento emotivní projev pana Mgr. Bodečka. Hlavně bych reagoval na 

paní Počarovskou a na pana Brože. Co to tady říkáte? Mluvíte o nějakých filozofických 

směrech etického kodexu, a máte lídra, který ho veřejně porušuje, řekl, že ho nebude 

dodržovat a je mu to úplně jedno. Na co si to hrajete?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Karle, v tom se pleteš, vždyť Pavel Čižinský byl potrestán etickým kodexem. Byli 

potrestáni pouze opoziční zastupitelé. Myslím si, že etický kodex byl od toho, aby potrestal 

opoziční zastupitele na základě rozhodnutí zastupitelstva.  
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Byly tu dva nebo tři podněty směrem ke koaličním zastupitelům, a etický kodex tyto 

zastupitele nepotrestal. Myslím si, že byl komfortní směrem ke koalici a naopak svým 

způsobem poškozoval opozici, a je paradoxní, že opozice chce ten etický kodex a koalice 

nikoli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 David nám vsouvá do úst, že nechceme etický kodex. Ptám se, jaký je rozdíl mezi A a 

B, protože materiál není schopen to normálně popsat. 

 Amálka mi vsouvá, že tady říkám něco o panu Votočkovi. Votočka si do úst neberu, 

nepodepsal etický kodex, takže se jím neřídí. O tom jsem neřekl ani slovo. Říkal jsem, že se 

chci jen zeptat, zda je to jen na nás, kteří to jako pitomci vyplňujeme od začátku, nebo je to 

pro všechny, aby pak předseda Kontrolního výboru zase říkal, kdo to nedodržuje. Hledal jsem 

ten rozdíl. Všichni něco slibujeme, máme zákon, kterým se řídíme a etický kodex je jednou z 

těch věcí, které jsou povinností a jsou uloženy v zákonu. Tady vůbec nejde o ten papír – o 

etický kodex, ale jde o přílohu, kterou někdo vyplňuje, někdo nevyplňuje, někomu se chce, 

někomu se nechce. Vyplnil jsem ji vždycky, nikdy jsem s tím žádný problém neměl. 

 Nechápu diskuse o etickém kodexu. Myslel jsem, že se to někde domluvilo a že bude 

nějaký ucelený návrh. Zase jsou dva, a  zastupitelé – vyberte si. Jak si mají zastupitelé vybrat? 

Buď to budou jedni, nebo to budou všichni. Je to dvojí přístup. Čekal jsem, že to bude nějaký 

ucelený návrh, že Kontrolní výbor řekne, že to všechno posoudil, že se příloha vyplní a že se 

něco odevzdá. Je v tom zmatek.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou prosím pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Kolegové, bylo toho řečeno snad dost v těchto pozdních večerních hodinách. Bojím 

se, aby nám z toho nezačalo „hrabat“. Prosím o ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o ukončení diskuse. Pro 17, proti 0, zdrželi se 3. (pozn distančně 

Scholz hlasoval pro). Návrh byl přijat, diskusi dokončíme podle přihlášených. Prosím pana 

zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vůbec nevím, co to tady zkoušíte, Richarde. Nejprve jste říkal, že tam není něco 

jednou větou. Opakuji: zastupitelstvo něco schválilo v listopadu a uložilo úkol. Schvalovalo 

se to pro veřejné funkcionáře. Změňte to a dejte to pro všechny zastupitele. To je varianta A.  

 Kdyby se náhodou stalo to, co se stalo, tak pro jistotu je tam varianta B.  

 Jinak řečeno, zastupitelstvo chtělo předložit variantu A. Varianty B si vůbec 

nevšímejte. To je jen v případě, že by někdo přišel, jako třeba Petr Scholz, že by chtěl to 

původní, co bylo v listopadu. To tam máte. Není na tom nic složitého. Chápu, že z toho teď 

chcete udělat složitou věc, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o slovo pana radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Davide, jste mimo dobu, vůbec nesledujete trendy, nemělo by se to dávat Valíčkové, 

ale Horovitzovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chce to koalice, nebo nechce? Trochu jsem se v tom ztratila. Jak to David předložil, 

tak to znamená, že etický kodex bude platit pouze pro veřejné funkcionáře – tedy opačně, a co 

navrhuje Petr bude znamenat, že etický kodex jako takový bude platit jen pro veřejné 

funkcionáře a pro ostatní zastupitele žádný etický kodex nebude. Teď to trochu směšujete s 

přílohou, kdyby příloha č. 1 byla pro veřejné funkcionáře a jiná pro zastupitele, tak OK, ale 

tak to není. Davide, můžeš to vyjasnit? 

 Druhá věc je, že zastupitelstvo už jednou nějak rozhodlo. Davide, prosím vysvětli, co 

bude platit pro řadové zastupitele, pokud to bude schváleno ve variantě, kterou navrhl Petr 

Scholz?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě jednou. Varianta A platí pro všechny zastupitele, varianta B platí pouze pro 

veřejné funkcionáře v souvislosti s čestným prohlášením.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Máme ještě zvláštní kategorii, a to je pan Votoček. Nejlepší je žádný etický kodex na 

začátku volebního období nepodepsat a pak nemůžeme být posuzováni podle toho, jestli jsme 

jednali v rozporu s etickým kodexem nebo nejednali. Panu Votočkovi se několikrát stalo, že 

se pokoušel na cti utrhat naše kolegy, případně někoho z občanů, a bohužel ho z toho 

nemůžeme žádným způsobem obvinit, protože nejednal v rozporu s etickým kodexem, který 

nikdy nepodepsal. To je trochu nešťastné. 

 Myslím si, že bychom měli jít příkladem, zavázat se, že budeme jednat eticky a tak, 

abychom byli pro občany dobrým vzorem. To děláme dobrovolně, nemůže nás k tomu donutit 

zákon a ani bůh. 

 K poznámce kolegy Ulma. Není pravda, že by zde nepřítomný Pavel Čižinský 

prohlašoval, že se nebude etickým kodexem řídit, to prohlásil váš vedle sedící radní Votoček. 

Naopak Pavel Čižinský stejně jako Tomáš Vích byli potrestáni za údajné chováno v rozporu s 

etickým kodexem. Když jsme chtěli, aby stejným metrem bylo měřeno i v případě pana 

Bureše, že veřejně lhal, tak se to nestalo. Tady není měřeno stejným metrem ani v případě, že 

všichni etický kodex podepíšeme.  

 Divím se tomu, že se pan Bureš překvapeně díval na to, že máme schvalovat etický 

kodex s odevzdáním prohlášení, která mají platit pro všechny členy zastupitelstva. 

Prohlašoval, že mu připadá smysluplnější, když jeho stranický kolega navrhoval opak. Už 

tomu nerozumím a celá debata mi připadá komická.  
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P.  H e j m a : 

 Mám tady dvě technické poznámky. Paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Je tam napsáno etický kodex člena zastupitelstva, ale je to na veřejné funkcionáře, 

takže to není pro všechny členy zastupitelstva. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček jako předkladatel. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Máme tady etický kodex a čestné prohlášení. Největší problém bylo majetkové 

přiznání. Etický kodex jako takový by platil pro všechny, ale bavíme se o majetkovém 

přiznání, jestli majetkové přiznání každoročně budou odevzdávat pouze veřejní funkcionáři, 

nebo všichni zastupitelé jako teď. Dosud to předávají všichni zastupitelé. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Svůj návrh stahuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme stažený návrh pana zastupitele Scholze, zůstává původní návrh. 

 Slovo má pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Obrátil bych se na slova pana zastupitele Brože být vzorem pro druhé. Jestli si někdo 

myslí, že pan Čižinský je vzorem, tak se tomu veřejně divím. 

 K porušení etického kodexu jak panem zastupitelem Víchem, tak panem zastupitelem 

Čižinským. K panu zastupiteli Čižinskému. Pane Broži, vy jste zapomněl, že pan zastupitel 

Čižinský řekl, že nedodržoval mlčenlivost a že je mu to úplně jedno. Zcela v právu byl nařčen 

z toho, že nedodržuje etický kodex. Proto to bylo předloženo výboru, který to nějak zhodnotil. 

Nemohu souhlasit, že je to nějakým nástrojem, jak tady jednat s opozicí. Myslím si, že 

prohřešky pana Vícha a ani pana Čižinského nejsou srovnatelné s ostatními. 

 Schvalujeme něco, co podepíší příští zastupitelé tento rok někdy po volbách. Každému 

novému zastupiteli bych doporučoval, aby to hned nepodepisoval. Podepsal jsem to v den 

slibu zastupitele. Byla moje chyba, že jsem si dostatečně nepřečetl ten dlouhý text, měl jsem 

to podepsat třeba až za týden potom. Nalezl jsem tam věty, na které upozorňoval pan Bodeček 

– rodinní příslušníci atd. S tím nesouhlasím. Kdybych si to řádně přečetl, tak bych to 

nepodepsal. Podepsal bych to až ve chvíli, kdyby to bylo opraveno. 

 Apeluji na všechny ostatní budoucí kolegy, aby si to přečetli. Nepodepisujte to hned, 

ale později.  

 

P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Etický kodex nám přišel s pozvánkou na první zasedání zastupitelstva. Pane kolego, 

měl jste týden nebo dva čas na prostudování.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele pana Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Na Kontrolním výboru právě tato záležitost byla vypořádána. V novém předkladu je, 

že se to nebude podepisovat hned, ale do 30 dnů. Toto všechno bylo vypořádáno. Proto máte 

předložen naprosto geniální materiál. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsem rád, že máme geniální materiál, že nás všichni novináři sledují. 

 Jsem pro variantu A. Jako pitomec jsem to vždycky vyplňoval, vyplňovala mi to 

manželka, nechápala to. Jsem pro variantu A s vědomím, že je tady spousta lidí, kteří na to 

budou kašlat, ale to nezměníme. Já to budu odevzdávat. 

 Chci se zeptat. V bodu 3 je zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení. Není to nesmysl? 

Co to znamená? Zajistit realizaci toho, že zastupitelstvo něco zrušilo je nonsens. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předkladatel bude reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zajistit realizaci bodu 1) znamená zrušit. Už minule jsme zrušili a musíme to zrušit 

znovu. Ruší zastupitelstvo.  

 

P.  B u r e š : 

 Nemá tam být zajistit realizaci bodu 1), ale zajistit realizaci bodu 2) – bez té jedničky.  

 To je k tomuto bodu všechno. Nebude tady napsáno ve znění přílohy tohoto usnesení. 

 David řekl, že ruší bod 19, to bychom tady byli další tři hodiny, ale to mě mrzí. Když 

máte narozeniny, toho robota jsem vám přinesl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím po proběhlé diskusi vypořádat usnesení.  

 Dotaz na předsedu Návrhového výboru: protinávrh je stažen, hlasujeme o původním 

návrhu ve variantě A. Je to tak? Upravené o odstranění chyby. 

 Prosím hlasovat. Pro 18, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1 (pozn. distančně Scholz 

hlasoval pro). Usnesení bylo schváleno. Je to dárek k narozeninám.  

 

 Bod 19 tisk BJ2022/0385 -  Problematika budoucí robotické automatizace 

procesů na Úřadě MČ Praha 1 - byl k velké lítosti předkladatelem stažen. 

 

 Máme před sebou poslední bod večera, bod 

23, tisk BJ2022/0403 

dopad pandemie Covid 19 na nájemce nebytových prostor MČ Praha 1  

 Prosím předsedu Finančního výboru Tomáše Herese, aby se ujal slova. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, jsem už trochu unavený, pokusím se bod zkrátit. Jedná se o technický 

bod. 
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 V rámci pandemie Covid 19 je zde výčet většiny důležitých opatření, která jsme dělali 

na podporu našich nájemců. Těm, kterým jsme mohli nějak pomoct si myslím, že jsme dosud 

pomohli. Předpokládám, že ostatní záležitosti se budou řešit individuálně. U některých 

nájemců však zůstaly dluhy. Neřeší se standardním nástrojem, který by se pokusil reflektovat 

všechny možnosti, jak přistupovat k jednotlivým dluhům. Z tohoto důvodu je předkládán 

tento materiál, který by uložil, aby rada připravila jasný postup včetně časového 

harmonogramu týkajícího se řešení vymáhání dlužných částek a ukončení smluvních vztahů 

nájemcům nebytových prostor, kteří jsou v prodlení s platbami nájemného.  

  

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 19, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. (pozn. Scholz hlasoval distančně pro). Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstatuji, že program dnešního zasedání je vyčerpán. Končím zasedání. 

Všem děkuji za výdrž a přeji krásný zbytek dnešního večera. 


