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P.  H e j m a : 

 Milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, zahajuji 36. zasedání zastupitelstva naší 

městské části. Konstatuji, že omluvený pozdní příchod evidujeme od paní Mgr. Holé, 

nahlásila 14.30 hod., na cestě je naše kolegyně Sitár Baboráková, které by měla přijít během 

asi pěti minut, částečnou neúčast máme hlášenou u paní zastupitelky Počarovské mezi 15.15 – 

16.15. Videokonferenčně máme účast pana zastupitele Petra Scholze, který splňuje podmínky 

pro videokonferenční účast.  

 K ověřování zápisu z minulého 35. zasedání – ověřovateli byli pan zastupitel Petr 

Kučera a pan radní Richard Bureš: máte nějaké připomínky nebo námitky? Nejsou evidovány, 

prohlašuji zápis z 35. jednání našeho zastupitelstva ze dne 17. 5. za ověřený. 

 Ověřovateli dnešního zápisu si dovolím navrhnout paní kolegyni Sitár Baborákovou – 

přijímá, jejím náhradníkem pana zastupitele Filipa Kračmana – přijímá, druhým ověřovatelem 

navrhuji pana zastupitele Davida Bodečka – přijímá, jeho náhradníkem Tomáše Vícha – 

přijímá. Děkuji. 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat pro dnešní zasedání v obligátním složení: 

pan radní Caban, paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz, který bude přítomen 

videokonferenčně. 

 Návrhový výbor pod předsedováním pana radního Bureše za účasti pana zastupitele 

Brože a pana zastupitele Kračmana.  

 V souladu s jednacím řádem vám byla v úterý 7.6. zaslána pozvánka na dnešní 

zasedání společně s podkladovými materiály, které byly buď v písemné podobě rozdány do 

kanceláří a schránek v Informačním centru MČ, nebo v elektronické podobě vloženy na 

extranet. Ve čtvrtek 9. 6. vám byly do kanceláří a schránek a zároveň v elektronické podobě 

na extranet doručeny materiály do bodu „Různé“, které jsou následující:  

 Pod bodem 15 připomínky MČ Praha 1 k návrhu územního plánu hl. m. Prahy pro 

veřejné projednání, které předkládám já, pod poř. č. 16 revokace usnesení UZ21_0287 ze dne 

14.9.2021 ve věci žádosti společnosti CAMBAG o uzavření dohody o splátkách dluhu 

vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 350/106 na citované adrese – 

předkládá pan radní Votoček, pod poř. č. 17 vyjádření ke svěření pozemku parc. č. 648 – 

předkládá pan radní Votoček, pod poř. 31 záměr prodeje pozemku 66/4 na adrese  

Jindřišská 18 – předkládá pan radní Votoček.  

 S omluvou 13. 6. vám byl do kanceláří a schránek a v písemné podobě rozdán materiál 

do bodu „Různé“ a v elektronické podobě vložen na extranet, a to pod poř. č. 18 - k 

problematice parkování na území MČ Praha 1 – předkládá pan radní Richard Bureš, dále bod 

19 – koncepce rozvoje Nemocnice Na Františku. Tento tisk byl vám v pátek rozdán e-mailem 

a vložen zároveň na extranet v elektronické podobě. Pod poř. č. 30 – další nakládání s 

bytovým fondem MČ Praha 1, předkladatelem je pan radní Votoček. E-mailem byla zaslána 

právní stanoviska k tomuto tisku v pátek 10. 6. a zároveň vložena na extranet v elektronické 

podobě.  

 Dále byla v pondělí 13. 6. rozdána a vložena na extranet písemná informace pro členy 

zastupitelstva k usnesení UZ22_0350 ze dne 15. 3. k humanitární pomoci na Ukrajině a dnes 

na stůl vám byla rozdána písemná informace od předsedy Kontrolního výboru Davida 

Bodečka pro vás jako zastupitele MČ Praha 1.  

 Otevírám rozpravu k návrhu programu. Prosím pana zastupitele Kučeru, aby se ujal 

slova.  
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P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, nejprve bych ocitoval oblíbenou pasáž z jednacího řádu: 

 V návrhu programu lze uvést i body, k nimž není připojen písemný či elektronicky 

zpracovaný materiál, avšak pouze do bodu různé a s uvedením informace, kdy bude materiál 

rozdán nebo kdy bude zpřístupněn v elektronické podobě, vyjma den před zasedáním 

zastupitelstva. Takovýto materiál nesmí být obsáhlý a vyžadovat hlubší přípravu. 

 Z důvodu rozsáhlosti a hlubší přípravy navrhuji vyřadit materiály 18, 19 a 30. Jedná se 

o koncepční materiály, které rozhodně nesplňují pravidlo, že by nesnesly odkladu, jsou 

obsáhlé a vyžadují hlubší přípravu. Nedostaly jsme je včas jako řádné materiály, proto je 

navrhuji vyřadit. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude o tom hlasováno. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pokud nebude vyřazen bod 15 – připomínky MČ k návrhu územního plánu, 

(metropolitní plán) pro veřejné projednání, tak prosím o zařazení na 16. hodinu.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude o tom hlasováno. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pozastavím se trochu nad tím, proč tady předsedající, který by měl být neutrální, 

zmiňuje jen pozdě dodané tisky od koaličních zastupitelů – tisk pana Bureše, svůj tisk a pana 

Votočka, a nezmiňuje tisky mé, které jsou rovněž v bodu „Různé“ a které byly – jak je to 

obvyklé – přejmenovány, aby názvy nerušily. Své body 20 – 29 navrhuji, potom ještě přečtu 

jejich správné názvy, aby tady zaznělo, jak byly nazvány a nikoli jak je rada záměrně a někdy 

nesmyslně přejmenovala.  

 Neodpustím si podiv nad tím, proč připomínky Prahy 1 k metropolitnímu plánu, k 

našemu nejdůležitějšímu tisku, který v tomto období probíráme, nebyly předloženy včas. 

Komise to už schválila před velkou dobou. Proč nebyl starosta Hejma schopen dodržet 

sedmidenní lhůtu, aby nám to dal, abychom si mohli tento důležitý a složitý tisk načíst? To 

považuji za důkaz naprostého rozkladu. 

 Myslím, že rozklad je přebit ještě dalším tiskem pana Votočka č. 30 – další nakládání 

s bytovým fondem. Psal jsem e-mail, kde jsem žádal, když Jan Votoček trvá na projednání, 

aby k tomuto tisku, který se týká pokračování privatizace, což znamená majetkové změny v 

řádu miliard korun, dal všechny informace, které k tomu jsou, zejména znalecké posudky, 

které se už vyskytly a byly z toho i skandály, že dva znalecké posudky byly stejné. Pokud to 

Jan Votoček hodlá tlačit na program, žádám, aby všechny materiály včetně zápisu jednání 

komise obecního majetku z 9. 6. 2022 nám byly dány k dispozici.  

 Ze zvědavosti bych se zeptal. Když se podívám na první stranu tisku – tzv. košilku, tak 

tady je zřejmé, že tady bylo ještě jedno jméno, které bylo vygumováno. Které jméno z tisku 

bylo následně odstraněno? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dotaz: je to pouze v rámci připomínek k programu? Z toho, co jste říkal, nevyplýval 

žádný procedurální návrh na hlasování.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Řekl jsem, že navrhuji zařadit na program všechny své tisky. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsou zařazeny do bodu „Různé“. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vyřazení bodů bylo navrženo. 

 

P.  H e j m a : 

 Nevyplývá z toho žádný další návrh.  

 Dámy a pánové, v rámci svého vystoupení v diskusi budu mít několik návrhů na 

vyřazení na základě koaliční dohody. 

 Navrhuji vyřadit bod č. 12, tisk BJ2022/0820, z důvodu duplicity. Tento bod je 

zařazen řádně na dnešní zasedání zastupitelstva. Proto není důvod, aby tisk č. 12 byl paralelně 

projednáván, protože je to stejné meritum. Bod 12 bude řešen v rámci bodu č. 2. 

 Další návrh je vyřadit body 20, 21, 22, 24. Nebudu číst jejích názvy, jen vysvětlím 

důvod k jejich vyřazení. U všech bodů, které jsou tady předkládány, se dotknu jejich témat.  

 Anenský trojúhelník je řešen, je připraven plán sanace tohoto místa. Je to dlouhodobě 

dojednáno a je to v realizaci. Kdyby se pan zastupitel Čižinský zajímal o dění v naší městské 

části, přišel na radnici a získal informace, dozvěděl by se, že se stavební firmou, s Technickou 

správou komunikací je připravena sanace tohoto místa, aby ohrada zmizela, aby se místo 

upravilo a aby se projekt jako takový realizoval jako celek v následujícím období, jak jsme se 

domluvili při zachování tohoto stromu. Když pan kolega chodí pouze jednou měsíčně na toto 

zastupitelstvo, aby se nějakým způsobem ukázal před kamerou, je nám nesmírně líto, že 

nepřijde, jako zastupitel se o dění nezajímá a nezíská si patřičné informace. Tisk je 

nadbytečný. Znovu opakuji, že kdykoli pan zastupitel napíše, zavolá nebo přijde, tak všechny 

informace dostane. Věc je vyřešena. 

 Problém elektrokoloběžek je totéž. Je to řešeno ze strany gesčního radního Richarda 

Bureše. Chtělo by to projevit zájem o dění v městské části. I opozice může konstruktivně 

pomáhat a nemusí v tomto směru jen předkládat exhibiční tisky, které mají vyvolat dojem, že 

se něco řeší, ale účastí jednou měsíčně na zastupitelstvu se nikdy nic nevyřeší.  

 Totéž zpomalovací pruhy a dopravní řešení v ulici Pařížská. To pan radní Bureš řeší, 

dokonce i v interakci s panem náměstkem primátora Scheinherrem, s kterým řeší i podobu 

Pařížské ulice při jejím vyústění, instalaci pro kola apod.  

 Pane kolego, o věci se zajímejte a ušetříte si spoustu času předkládáním tisků, které 

mají vyvolat zdání, že něco děláte. To je důvod k vyřazení tisků 20, 21, 22, 24. 

 Dále navrhuji vyřazení tisku pod poř. č. 23, což je evergreen. Je opět odsouván tisk, 

který byl už několikrát vyřazen. Je to předmětem nějakého řízení. Určitě není vhodné opět 

před volbami v rámci nějaké exhibice takový druh tisku tady projednávat. Navrhuji proto 

vyřadit tisk pod poř. č. 23. 

 Dále navrhuji vyřadit tisk pod poř. č. 25, kde je nám opět podsouváno, že utajujeme 

nějaké právní posudky. Ty byly vloženy na extranet, e-mailem rozeslány a v rámci 

zmiňovaného bodu 30 budou součástí předkladu pana radního Votočka.  

 Další bod pod poř. č. 28, který se týká návrhu mimosoudní dohody v citované kauze, 

opět navrhujeme vyřadit. Pochopili jsme, že zastupitelstvo nemělo vůli se tím zabývat.  

S čistým svědomím jsme se návrh pokusili předložit. V rámci toho, že opět probíhá soudní 

řízení, které s touto společností probíhá, nepokládáme za vhodné tento tisk tady projednávat. 

 O těchto návrzích budu žádat hlasovat. 

 S technickou poznámkou prosím pana kolegu Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 V rámci technické poznámky chci vás, pane starosto, upozornit, že jste porušil jednací 

řád a udělal jste přesně to, co jsem udělal já minule. Tehdy jste mi řekl, že tady předvádím 

divadlo. Máte dvakrát dvě minuty. 

 

P.  H e j m a : 

 Bylo toho víc, tak se omlouvám za mé představení.  

 Pan zastupitel Bodeček je řádně přihlášen. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve k programu obecně. Jak říkali mí předřečníci, body 18, 19 a 30 nebyly 

předloženy ani v dodatečném termínu, přičemž bod 30 k uzávěrce nebyl  v systému ani 

zaregistrován. Jedná se o další porušení jednacího řádu. Toto je čistě mé konstatování. 

Myslím, že by bylo fér, kdybychom se ke všem chovali stejně. Nebudu hlasovat pro vyřazení 

žádného bodu, i když jsem přesvědčen, že u bodu 30 je tam několik důvodů pro vyřazení. 

Jednak je to obsáhlost materiálu – na to jsem upozorňoval i na majetkové komisi 9. 6. Podle 

jednacího řádu měl být materiál odevzdán už 3. 6. do OVO, aby mohl být 7. 6. rozeslán 

zastupitelům. 

 Co je důležité, je název bodu. Jak má vědět veřejnost, která má právo vystupovat k 

bodu, že se jedná o privatizaci? Jsem zvědav, jak u otevření tohoto bodu budou prezentovány 

ty případy, kdy by se lidé ohlásili, že by chtěli privatizovat, a jak k tomu budou přistupovat 

ostatní, kteří o tom nevěděli? 

 Pan starosta navrhl vyřadit bod č. 12 – počet zastupitelů a chce, aby byl jeho bod č. 2, 

což je téměř totožná věc. Tento předklad předkládám již potřetí a myslím, že by bylo fér, aby 

tyto dva body byly spojeny, protože se jedná o taktickou záležitost, počet výstupů a délka 

výstupů u vstupu. Nerozumím tomu, proč najednou pan starosta nekorektně přichází s tímto 

návrhem a proč se nepostupuje jako při minulém zasedání zastupitelstva, kdy tady byly dva 

podobné body, které se spojily. 

 

P.  H e j m a : 

 Předkládáme to proto, protože jsem asi před třemi měsíci avizoval, že to budeme 

předkládat. 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Krátce k navrženému programu a k odůvodnění pana starosty vyřazení některých 

bodů, které předkládají především opoziční zastupitelé. Odůvodnil to tím, že je to na základě 

koaliční dohody. Připadá mi to skandální, že v rozporu s jednacím řádem předkládáte obsáhlé 

koncepční materiály, které mají nadlouho určit podobu městské části - myslím především 

materiál 30, který přiznává další privatizaci bytového fondu – den před jednáním 

zastupitelstva, a body navržené do různého navrhujete vyřadit z toho důvodu, že se dohodnete 

v koalici. Je to výsměch dodržování jednacího řádu. 

 K bodu, který byl navržen jako „Anenský trojúhelník, vraťme tam konečně zeleň“. 

Připadá mi absurdní, kdy po 1,5 roce kdy místo hyzdí nevzhledná ohrada, jste, pane starosto, 

tvrdil, že je asanace připravena a bude provedena. Je to výsměch tomu, co tady děláte.  

1,5 roku je místo rozbagrované, nic se tam neděje, nakonec vám dá stavební firma výpověď, 

protože je to z finančního hlediska neudržitelné. Svou neschopností přispíváte k tomu, aby se 

tady proinvestovávaly další peníze jen tím, že tam stavební firma udržuje stavbu v 

rozestavěnosti, a teď říkáte, že je to připraveno k asanaci. Myslím, že je to bod, který by se 

projednat měl.  
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 Říkal jste, že účastí jednou měsíčně na zastupitelstvu se nic nevyřeší. Co nám zbývá, 

když nás nechcete jmenovat do komisí a do jiných volených orgánů? Myslím, že byste nás 

neměl pokrytecky kritizovat za to, že pouze jednou měsíčně chodíme na zastupitelstvo. 

 U bodu 23 uvádíte, že je tady podsouván. Je tady podsouván tisk, který byl už 

několikrát vyřazen. Nedivte se, že když jste ho už několikrát vyřadili, snažíme se opět 

předkládat tentýž tisk. Kdyby byl řádně projednán, tak se to třeba nestane.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, doplnil bych vaše návrhy na vyřazení, a to bodu 26, kdy pan kol. 

Čižinský stále opakuje stejné nepravdy v nějaké mantře. Myslím, že už jsme to probírali 

tolikrát, že už není třeba o tom hlasovat. Proto navrhuji vyřazení bodu č. 26. 

 Potvrdím, že na základě koaliční dohody, kdy byly diskutovány jednotlivé věci, jde o 

koaliční návrh na vyřazení bodů. Bylo tady řečeno, že kdo není v komisi, nemůže pracovat. 

Hodně z nás bylo v opozici a myslím, že prostor pro práci na úřadu a podílení se na činnosti 

našli bez ohledu na to, zda byli nebo nebyly členy nějakých komisí. 

 U bodů týkajících se dopravních záležitostí jsem rád, že tady vidím předsedu dopravní 

komise, protože i on potvrdí, že za účasti všech členů komise, to znamená i opozičních, byly 

všechny záležitosti probírány.  

 Je to jen podpora toho, že pan starosta říkal pravdu, že jde o koaliční návrh na 

vyřazení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Nemohu jinak než se připojit k tomu, co před chvílí říkal Vladan  Brož a  podpořit bod 

20 na Anenský trojúhelník. Je to vleklé téma, je tam cca šest tisíc podpisů našich 

spoluobčanů, obyvatel Prahy 1 i celé Prahy, kterým na tomto trojúhelníku záleží. Dnes ráno 

jsem na ohradě viděl nové vizualizace úprav, které ale neprošly projednáváním na Národním 

památkovém ústavu, nemají vyjádření, stejně jako má nesouhlas předchozí návrh. Trvá to, že 

nedošlo ke změně regulačního plánu, kde je stále park celý zelený, nejen polovina kolem 

stromu. Myslím si, že je to velice urgentní. Jestliže před volbami hodláte nechat vydláždit 

polovinu parku, budete mít z toho hezkou popularitu, ale nabijete kanóny opozici, která si vás 

na tom hezky uvaří. Myslím, že je dobré si na toto téma popovídat. Pane starosto, chtěl bych 

vás varovat snažit se před volbami tento projekt jakýmkoli způsobem realizovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Chtěl bych se vyjádřit k bodu pod poř. č. 29. Jedná se o nebytový prostor v Pařížské 

ulici 18. Rozumím tomu, že bod byl tady zařazen. Včera rada na svém jednání rozhodla o 

tom, jakým způsobem bude nakládat s lukrativnějšími nebytovými prostorami. Byly 

schváleny dva postupy pro tyto nebytové prostory, kterými by měly být do budoucna 

využívány, resp. jak by měla vypadat výběrová řízení.  
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 V případě, že se jedná o dobrého nájemníka, kde by měla městská část zájem, aby 

případně nájemník pokračoval, ale aby to bylo za podmínek obvyklých v místě a v čase, rada 

uložila odboru majetku a příslušným radním, aby připravili návrh, jak tyto prostory 

transparentně a pro městskou část efektivně využívat. Zhruba do 14 dnů by měl být připraven 

tento koncept a podle toho by bylo nakládáno jako s prostorem v Pařížské ul. 18. V této době 

má tento prostor prodlouženou smlouvu myslím do 29. 7., do konce července, a do té doby by 

mělo být vypsáno výběrové řízení.  

 Vzhledem k tomu, že může být přijat tento prostor jako transparentní a výhodný pro 

městskou část, navrhuji tento bod vyřadit z dnešního jednání.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám poznámku k tomu, proč Petře navrhuješ vyřadit body Pavla Čižinského. Na 

všechno je: řeší se, toto řeším, toto řeší kolega, toto už jednáme. To jsou důvody, proč by se 

tisky měly projednat a pak třeba neschválit usnesení. Taktika všechny tisky automaticky 

vyřazovat podle mne není dobrá a občany to jen polarizuje. Pokud to nebylo 

ultrapolarizované, tak tím to jen umocňuješ. Taktika: řeší se, on to řeší, my s ním jednáme, 

všechno se řeší nastokrát.  

 K přejmenování tisků, ke kterým dochází. V předložených fyzických tiscích názvy 

zůstávají, ale v návrhu programu, který visí na webových stránkách MČ Praha 1 a jak to 

dostáváme, to mi přijde „přes čáru“, zvlášť když si vezmeme, že tady jsou tisky, které mají 

dlouhé názvy jako např. revokace usnesení UZ ze dne, ve věci, společnosti, uzavření dohody, 

jednotky v domě – má to několik řádků, ale tisky kolegy Pavla jsou všechny zkrácené na 

několik slov. 

 Nevím, zda je to dotaz na oddělení volených orgánů nebo jinam, ale toto se nemá 

dělat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Rychlá odpověď. Je to právo rady. Pokud je název tisku hanlivý, zavádějící nebo jinak 

poškozující toho, kterého se to týká, máme právo změnit název. Je to jednoznačné právo rady, 

která schvaluje návrh programu. Je to v jednacím řádu, který jsme tak schválili. 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nevím, je už 10.43 hod. a z jednacího řádu koalice dělá trhací kalendář a řádně 

označené a podané tisky starosta označil za exhibici, zatímco tisky na zcela stejné téma 

podané v rozporu s jednacím řádem považuje za legitimní práci svých kolegů, za nějakou 

dohodu koalice. Dnes tady asi budeme dlouho, protože komedie se už rozjíždí 3/4 hodiny po 

začátku a čeká nás hodně práce. 

 Jestli chcete, abychom se tady dohadovali o způsobu, jakým vy přistupujete k vládnutí 

na Praze 1, tak tady můžeme být do 3 hodin v noci. Měli byste se zamyslet nad tím, jakým 

způsobem chcete pracovat a zapojovat opozici. 

 Co se týká Anenského trojúhelníků, přišel vám e-mail od občanů ve věci sanace tohoto 

prostoru, na který jste absolutně nereagoval. Vy nám budete říkat, že se máme jít zeptat na 

radnici? To jste se snad zbláznil. Jste starosta, tak nám dávejte informace o zásadních věcech 

aktivně a ne že my budeme klepat, prosit a čekat, až se vrátíte odněkud a říkat: pane starosto, 

dejte nám informace. Je to nesmysl. Městská část má komunikovat. 
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 Navrhuji, aby u bodů, které jsou tématicky spojené, byla sloučena rozprava a 

projednávání těchto bodů. Konkrétně se to týká bodu 2 – stanovení počtu členů zastupitelstva, 

který navrhuji sloučit s bodem 12. 

 Dále se jedná o bod 18 – sloučit ho s body 22 a 21. 

 Dále se jedná o bod 25 – prosím sloučit s bodem 30. 

 Nemusíme nic vyřazovat, témata tady jsou a z jednacího řádu si nemusíme dělat 

legraci. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Rychlá odpověď. Přímo na čapadle Hollar bylo několik setkání s občany, kteří tam 

přišli. 

 To, že si zastupitel má získávat informace, než předloží nějaký tisk, je přímo 

povinnost zastupitele. 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu reagovat obecně. Myslím, že občané chápou, že tady ODS, TOP 09, STAN a 

spol. nechtějí projednávat své kšeftíky a už vůbec nechtějí projednávat to, že nic nedělají pro 

občany. Všechnu svou energii investují jinam než do zájmů Prahy 1. Tomu rozumím. Je 

úsměvné, aby to bylo zdůvodňováno tím, že se na tomto nepodílíme. My se nemůžeme 

podílet na tom, jak třeba zkoušíte potlačovat pro paní Tykačovou, jak snažíte utajovat 

posudky atd. nebo jak tady zkoušíte tlačit výherní automaty. Na tom se podílet nemůžeme a 

ani nechceme. Bohužel, agendy jsou zcela jiné, které máte vy a které máme my a co chceme 

dělat pro občany. Hlasy máte, teď jste tady vládci, je vás 13 a můžete si dělat, co se vám zlíbí, 

ale je absurdní to zdůvodňovat naším nepodílením se na něčem, navíc když komise vůbec 

nefungují a ve většině ani nejsme, protože jste nás vylučovali nebo nejmenovali atd.  

 Konkrétně připomenu Janu Votočkovi, že se neobtěžoval odpovědět na můj dotaz, kdo 

tam byl z košilky vymazán. Předpokládám, že to někdo měl podepsat, ale nepodepsal, nebo to 

podepsal a pak si to rozmyslel. Zajímalo by mě to. Když formálně vidíme, že tam bylo 

gumováno a jsou tam nějaké tečky, působí to extrémně nevěrohodně a nedůstojně.  

 Pokud jde o Anenský trojúhelník, vím, co starosta Hejma sliboval, když na Hollar 

přišli občané a žádali, aby tam byla konečně zeleň. Řekl, že ji tam vrátí někdy v polovině 

června. Pak mu občané psali e-mail, kdy to bude. Nevím, zda na to bylo reagováno. Zajímalo 

by mě, kdy tam tráva bude, kdy konečně zmizí to příšerné oplocení, nikdo tam ani nevidí. 

Chci to projednat. Pokud mi ani v rámci diskuse o vyřazení tohoto tisku z programu nebude 

nic sděleno, je to naprostý výsměch občanům, kteří na to čekají a kteří to tady nepochybně i 

sledují.  

 Pokud jde o utajování posudků, je tady pravdou, že jsme to dostali. Zajímá mě ale, 

proč jsme je nedostali dříve. Posudek z Advokátní kanceláře Havel and partners Amálka 

Počarovská 13. dubna 2022 v interpelaci požadovala po starostovi Hejmovi. Starosta Hejma 

se neobtěžoval odpovědět na interpelaci, posudek nezpřístupnil. Poté, kdy už jsem ho také 

chtěl a předložil jsem i tisk, aby se to projednalo tady, je pravda, že minulý týden to znamená 

s prodlením nejméně 20 dnů, nám tento zásadní posudek dán byl. Proč byl posudek utajován? 

 Také bych chtěl projednat, proč obsah posudku nebyl sdělen ani občanům, kteří 

starostu Hejmu interpelovali s tím, že je už dvacet let vodí za nos, a kdy to konečně bude? 

Neobtěžuje se odpovědět, ale hlavně občanům zatajuje posudek, který říká, jestli vůbec nějaké 

prodeje budou, tak budou za tržní cenu. Dál lidem lžete, dál zkoušíte před volbami 

manipulovat, aby doufali, že jim dáte nějaký velký majetek, a přitom dobře víte, že to není ani 

možné udělat. To chci projednat.  
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Proč dál lžete a lidem neříkáte, že máme všichni v ruce právní posudek, že 

rozprodávání bytů pod cenou už dál opravdu není možné. To bych zde rád projednal. 

 Podobně je to s 29 mil. pro paní Tykačovou. Nepléduji pro žádné projednávání smíru, 

ptám se, proč nám předkladatel Jan Votoček nesdělil smluvní ustanovení, které na první 

pohled dost závažným způsobem zpochybňuje celý nárok paní Tykačové? Proč nám tady 

říkal, že smír dává nějaký smysl a na tuto smlouvu, ze které spor vychází, nás neupozornil? 

To je závažné a opět trvám na tom, aby to tady bylo projednáno.  

 Poslední je reakce na Karla Grabeina Procházku. Chci zde tématizovat, že  

v Pařížské 18, ve velmi významném lukrativním nebytovém prostoru, končí nájemní smlouva 

30. 6. 2022. Karel Grabein Procházka, gesční radní, oznámí: už včera jsme to projednávali, 

záměr jsme nevyhlásili a už se rozhodujeme. 

 Prosím radu, aby sdělila občanům, proč u takto důležitého prostoru to řešíte 16 dnů 

dopředu, když záměr musí viset nejméně 15 dnů? Proč to neřešíte dříve? Proč u Žofína, kde 

nájemní smlouva končí v r. 2024, to řešíte už šest let dopředu? Už v r. 2018 jste to řešili na 

radě, jestli to prodloužíte od r. 2025 do r. 2035, ale tady u jiného prostoru na to máte čas  

až 16 dnů dopředu. Je to absurdní 

 (P. Hejma: Prosím, dodržujte čas.) 

 Trvám na tom, že my jako opoziční zastupitelé i jako občané máme právo, abychom se 

toto dozvěděli. Jinak si musíme myslet, že je to špatné.  

 

P.  H e j m a :  

 Bylo to hodně přes limit, ale jsme k sobě slušní, nechali jsme domluvit.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám několik postřehů k vyřazovaným dojmům. Působí to na mne dojmem ze strany 

pana starosty, že je to obratná manipulace ve smyslu, že jsme si tak jednací řád schválili. To 

působí tak, že my jsme si ho také schválili jako opozice, ale to není pravda. Jednací řád jste si 

schválili vy, současná koalice, takže nepovažuji za fér argumentovat vůči opozici schváleným 

jednacím řádem. Jestli si pamatujete, schvalování poslední verze bylo poměrně bouřlivé a v 

opozičních řadách to vyvolalo dost rozhořčených reakcí. 

 Velmi mě pobavil příspěvek pana zastupitele Bodečka, když říkal, že nechce vyřadit 

žádný bod. Znamená to, že podporuje i zařazení bodu 31 o privatizaci. Nedokáži říct názor na 

to, zda ho zařadit nebo nezařadit, ale nevím, proč to radní Votoček na poslední chvíli dělá a 

co se tím sleduje. Nejlepší by bylo projednat to, shodit to se stolu s tím, že se nic privatizovat 

nebude. Jestli jste koaličně dohodnuti, že to zprivatizujete, tak to stejně protlačíte ať s panem 

Bodečkem nebo bez něho. 

 Líbilo se mi, jak jste se koaličně dohodli na vyřazení bodů a těší mě, že jste se 

podrobně dohodli, kdo z vás navrhne vyřazení kterého bodu. To je krásná týmová spolupráce. 

Škoda, že týmová spolupráce není napřena jiným směrem. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Když se mě před několika dny ptal jeden ze zastupitelů, co to mám v Pirátských 

listech, že Praha 1 si zaslouží slušnou politiku, která nikým neopovrhuje – tak to je ono.  

 Připadá mi velmi zvláštní, když kolega Pavel Čižinský předkládá tisk o výherních 

automatech. Též mám k tisku výhrady, zvláště když v usnesení figuruje mé jméno.  
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Zastupitel ale předkládá po šesté na zastupitelstvu materiál, který není zastupitelstvem 

zařazen, resp. je vyřazen z programu. Nevím, k čemu mají zejména opoziční zastupitelé tady 

sloužit, ale je to nějaká vizitka bohužel současné koalice. 

 K starostovi Petru Hejmovi, když tady říkal, že bude zařazen počet obyvatel. Mám 

tady stenozáznamy. Řekl jste, že to bude až v momentu, kdy budeš mít materiál od Českého 

statistického úřadu. Já jsem řekl, že materiál letos nebude, mám to potvrzeno od statistického 

úřadu. Připadá mi nekorektní, že zrovna můj materiál by měl být vyřazen. 

 Chtěl bych reagovat na kol. Nazarského. Ano, jsem pro zařazení bodu privatizace, 

protože lidé by se měli dozvědět, na čem pracovala současná koalice 2,5 roku. Navíc je tady 

usnesení zastupitelstva, že tento materiál má být zastupitelstvu předložen k 30. září 2021. 

Neříkám, jak se k tomu budu klonit, řekl jsem toho dost už na majetkové komisi, ale myslím 

si, že veřejnost i my máme právo zjistit výsledek 2,5leté práce současné koalice. 

 Poslední dvě poznámky. Jsem pro zařazení Pařížské 18 z toho důvodu, že tam figuruje 

i mé jméno. V důvodové zprávě je uvedeno, že v této záležitosti nekonám. Také bych chtěl 

říct veřejnosti i zastupitelům, že to není pravda a že jsem to byl já, kdo navrhoval určitý 

postup v souvislosti s nájmem tohoto nebytového prostoru. 

 Poslední věc – výherní automaty. Jsem pro zařazení všech bodů, ale neodpustím si 

jednu věc, která není pro mne příjemná, ale řekl jsem si, že se na ni zeptám. Je to celkem  

11 lidí, kteří za mnou přišli a ptali se mne, zda je pravda, že kolega Pavel Čižinský na mne 

podal trestní oznámení v souvislosti s přijetím úplatku 3 mil. Kč. Chci se zeptat Pavla, zda to 

tomu tak je nebo není, protože tato informace velmi koluje na radnici. Pak jsem se dozvěděl, 

že jsem úplatek nepřijal, ale že jsem zpochybnil v tom, že jsem to nenahlásil. Není to pravda. 

Protože toto koluje na radnici, rád bych věděl, jestli trestní oznámení v této záležitosti na mne 

bylo podáno. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 K bodu 20 – Anenský trojúhelník. Je nepřijatelné říct něco malé skupině občanů na 

nějakém setkání a potom o tom nechtít mluvit na zastupitelstvu před občany a naznačit, že 

máme za tebou, Petře, jít na úřad, abychom se věci dozvěděli.  

 K Pařížské ulici. Rádi bychom se dozvěděli, co se v tomto směru koná. Když máme 

např. schůzi komise, řeknu předsedovi, že mám tento bod do bodu různé a poprosím o 

zařazení a on mi vyhoví. Od pana radního se dozvídáme, jak se věcí mají. Měl by dostat 

příležitost říct to během debaty v tomto bodu a ne během debaty k programu, kdy je to velmi 

nepřehledné. Občané by se rádi dozvěděli, co se podniká a co se děje, nemohou to tak snadno 

dohledat ve stenozáznamu atd. Tyto věci si zaslouží být body programu. Nebude to trvat 

dlouho.  

 

P.  H e j m a : 

 Nyní musíme procedurálně hlasovat o možnosti třetího vystoupení Amálky 

Počarovské. Prezenčně: pro 17, proti 0, zdržel se 0, distančně pro 1, celkem pro 18, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovalo 5. Prosím, máte slovo paní kolegyně. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dala bych procedurální návrhy na změny názvů bodů v programu. Navazuji na svůj 

minulý příspěvek a na to, jak reagoval starosta Hejma.  

 K bodu 20, Anenský trojúhelník, procedurální návrh na Anenský trojúhelník – vraťme 

tam už konečně zeleň. 
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 U bodu 21 – změna názvu: Řešení problému elektrokoloběžek. 

 U bodu 22 – Už dva roky obstrukcí parkovací karty pro rezidenty. 

 Dále bych nechala přejmenovat: Trestní stíhán radní za ODS a TOP 09: podnět 

Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k vydání předběžného opatření dle § 881 trestního řádu 

zakazujícímu výkon funkce radních. Myslím, že je to s ohledem na bod 30 důležité 

přejmenovat.  

 Bod 25 - Utajování právního posudku o legálnosti privatizačních cen. Důvody také 

zazněly.  

 U výherních automatů: Nechme ODS a spol. znovu zavést – pardon, „Nenechme“ - už 

se tady snažím o ironii, ale jak by to všechny zajímalo, skoro si říkám, jestli tam nenechat 

„Nechme“ – Nenechme ODS a spol. znovu zavést výherní automaty do centra Prahy. 

 Ještě aby bylo jasné, že společnost Meltex souvisí se jménem paní Tykačové, tak 

„Zatajování informací v kauze 29 milionů pro paní Ivanu Tykač – finanční vyrovnání 

Meltex“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Když tady hrneme už několikáté zastupitelstvo opoziční návrhy před sebou, konečně 

je projednejme. Vím, že už zastupitelstev moc nebude, ale kdybychom to dělali konsistentně, 

tak to jednou vyřešíme, nemusíme to řešit příště a čas a energii, můžeme věnovat na jiné věci.

 Přikláněl bych se také k tomu, aby body 2 a 12 byly sloučeny v jeden bod. Na 

minulém zastupitelstvu se to také udělalo na zastupitelstvu ohledně projednávání nočního 

klidu. Považoval bych to za zcela korektní. 

 Dále můj jeden poznatek. Při předkládání materiálů v elektronické podobě, když jsou 

tady některé tabulky, je něco v tabulkách naprosto nečitelné. V rozsáhlém dokumentu k bodu 

30, který není v lidských silách si tak rychle prostudovat, je cca 130 stran papíru. Když je to 

naskenované v elektronické podobě, je tady nějaká blecha – naprosto nečitelné. Pokud bych to 

neměl v papíru a jen elektronicky, tak mohu říct, že ani z papíru to není čitelné. Třeba na  

str. 125, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vidím tady nějaké drobné blechy, a že se tady jedná o nějaké 

privatizaci pro pana Karla Ulma. Ať by tam byl kdokoli, je to zvláštní a přimlouval bych se, 

aby to bylo příště čitelnější.  

 Prosím o zařazení těch bodů, které hrneme před sebou a které předkládá Pavel 

Čižinský. Současně bych byl rád, aby se vyřadily body, na které nebyl čas k prostudování.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Děkuji kolegovi Ge na připomenutí grafické úpravy a kvality reprografie, kterou 

dostáváme na stůl. Už jsem to vytýkal panu dr. Votočkovi, když nám dával černobílé fotky 

prostor, o kterých chtěl jednat a kde nebylo poznat, zda je to dům nebo krajina. S těmito 

tabulkami je to podobné. Když písmenka mají rozměr necelý milimetr, nepoznáte, co 

písmenka znamenají. Bylo by dobré se na to soustředit. Je to opakovaná připomínka, že 

kvalita podkladů není dobrá a ve 21. století, kdy máme skvělou reprografii, je dobré ji 

používat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Připojuji se k žádosti předřečníků. Se stejným jsem se potýkal při předkládání tisků k 

solné jeskyni v Řásnovce. Z mapových podkladů, které byly poskytnuty v rámci tisku, byly 

nedostatečné. Nakonec jsem je musel tady promítat, protože v podkladu to bylo nečitelné, 

nepřehledné. Přimlouvám se, abychom dostávali originály a ne přefocené. Je to nesmysl, 

nevím, proč to někdo fotografuje, proč nám rovnou neposkytne PDF. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o možnosti vystoupit panu zastupiteli Pavlu Čižinskému. Prezenčně: 

pro 12, proti 0, zdržel se 0, distančně nehlasoval 1. Návrh neprošel. 

 Končím rozpravu a prosím přistoupit k jednotlivým procedurálním návrhům.  

 Nejdříve hlasujeme o návrhu pana zastupitele Kučery, který navrhuje vyřadit bod  

č. 18. Prosím hlasovat. Prezenčně pro 8, proti 4, zdrželo se 5, distančně se 1 zdržel, celkový 

výsledek: pro 8, proti 4, zdrželo se 6, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl schválen. 

 Prosím hlasovat o druhém návrhu pana zastupitele Kučery – vyřadit bod s poř. č. 19. 

Prezenčně: pro 9, proti 4, zdrželo se 5, distančně se 1 zdržel. Celkem pro 9, proti 4, zdrželo se 

6, nehlasovali 4. Tento návrh též neprošel. 

 Prosím hlasovat o třetím návrhu pana zastupitele Kučery – vyřadit bod s poř. č. 30. 

Celkový prezenční i distanční výsledek: pro 9, proti 4, zdrželo se 5, nehlasovalo 5. Tento 

návrh též nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o návrzích paní zastupitelky Počarovské. Navrhuje určit pevný čas 

pro projednání bodu č. 15 na 16. hodinu. Celkový výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasovali 4. Tento návrh byl přijat.  

 Nyní k mým návrhům. Navrhuji vyřadit bod s poř. č. 12. Mám informaci, že panu 

radnímu Votočkovi nefungovalo hlasovací zařízení, protože nehlasoval. 

 Prosím opakovat hlasování o návrhu na vyřazení bodu poř. č. 12. Výsledek hlasování: 

pro 13, proti 9, zdržel se 1, hlasovali všichni. Tento návrh byl schválen.  

 Dále dávám hlasovat o návrhu na vyřazení bodu s poř. č. 20. Pro 13, proti 9, zdržel se 

1, hlasovali všichni. Tento návrh byl též přijat. 

 Hlasujme o návrhu na vyřazení bodu s poř. č. 21. Pro 13, proti 9, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen. 

 Dále dávám hlasovat o návrhu na vyřazení bodu poř. č. 22. Pro 13, proti 10, zdržel se 

0, všichni hlasovali. Tento návrh byl schválen.  

 Můžeme hlasovat o návrhu na vyřazení bodu s poř. č. 23. Pro 13, proti 9, zdržel se 1, 

hlasovali všichni. Tento návrh byl též přijat. 

 Můžeme hlasovat o návrhu na vyřazení bodu č. 24. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, 

hlasovali všichni. Návrh byl přijat. 

 Můžeme hlasovat o návrhu vyřadit bod s poř. č. 25. Pro 13, proti 9, zdržel se 1, 

hlasovali všichni. Tento návrh byl též přijat. 

 Poslední návrh je vyřadit bod s poř. č. 28. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, hlasovali 

všichni. Tento návrh byl též přijat. 

 Nyní dávám hlasovat o návrhu pana radního Richarda Bureše, který navrhuje vyřadit 

bod s poř. č. 26. Pro 13, proti 10, zdržel se 0, hlasovali všichni.  

 Nyní dávám hlasovat o návrhu pana Grabeina Procházky vyřadit bod s poř. č. 29. Pro 

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

 Následovaly návrhy ze strany pana zastupitele Kučery, který chtěl sloučit nyní již 

vyřazené body programu, takže návrh je bezpředmětný. 

 Zároveň paní zastupitelka Počarovská chtěla změnit názvy projednávaných tisků, které 

jsou též vyřazené. Tento návrh je též bezpředmětný.  
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 Nyní dávám hlasovat o návrhu jako celku po provedených změnách procedurálním 

hlasováním. Pro 13, proti 7, zdrželi se 3, hlasovali všichni. Program byl schválen, můžeme 

začít podle něho jednat. 

 Můžeme přistoupit k bodu číslo 

1, tisk BJ2022/1039 

účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za r. 2021, zejména 

rozpočtu na r. 2022  

 Prosím předkladatele pana radního Jana Votočka, aby se ujal svého tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, předkládám vám zásadní materiál, to je závěrečný účet MČ Praha 1 

za r. 2021, který je jednak předložen fakticky, jednak je k němu předložen výsledek 

přezkoumání auditorem a je tam i úprava dalších záležitostí.  

 Prosím zástupce tajemníka Ing. Zdeňka Kováříka, aby vás tímto obsáhlým materiálem 

provedl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane inženýre, máte slovo.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dámy a pánové, nebudu vás dlouho zdržovat. Víte, že tento materiál je poměrně 

obsáhlý, shrnul bych některá nejpodstatnější fakta.  

 Městská část v r. 2021, pokud se týká rozpočtu, skončila přebytkem, který je řízen 

mechanismem fungování městské části, ve výši necelých 5 mil. Kč. Zároveň se nám podařilo 

dosáhnout i toho, což není tak pozitivní záležitost, že ekonomická činnost, do které jsme z 

letošního rozpočtu zapojili již 352 mil. Kč, skončila v kladných číslech, s lepším číslem nad 

tento zapojený výsledek, což není tak pozitivní záležitost. Je to dáno tím, že se nám v loňském 

roce kvůli velmi nepříznivým vnějším podmínkám spojených s pandemií nepodařilo naplnit 

opravy v předpokládané výši. Tam přeplnění bylo dáno spíše tím, co se bohužel nepodařilo.  

 Podařilo se dosáhnout toho, že MČ Praha 1 již není na štíru z hlediska přezkumu 

hospodaření, že po deseti letech, kdy se na tom podílely různé politické reprezentace a úřad, 

se podařilo dosáhnout toho, že zpráva o výsledku hospodaření je výrazně kratší a obsahuje 

pouze tři nedostatky, které máte v materiálu zároveň s cestou k jejich odstranění. Jeden je 

setrvávající problém, který řešíme z minulosti a který se týká řešení účtu 378, kde se nám 

postupně daří odbourat záporné položky, které jsme zdědily z r. 2009 a 2010. 

 Druhé dvě se stávají v průběhu času v rámci nemocnosti v zimních měsících. V době, 

kdy probíhala pandemie, došlo k tomu, že v jedné z našich příspěvkových organizací nebyla 

inventarizace odpovídající standardu kontroly. To se napravilo až poté, co byla vydána 

závěrečná zpráva. Bylo to způsobeno tím, že zaměstnankyně, která to dělá každý rok, byla 

nemocná a ti, kteří ji zaskočili, nebyli schopni zařídit standard, kterým probíhala 

inventarizace. 

 Třetí věc je podobný problém se zaúčtováním některých položek týkajících se fondů, 

kde měníme postupně standard tak, aby odpovídal městu. Došlo tam k tomu, že tam zůstalo 

několik položek, které tomu neodpovídaly. 

 To jsou základní fakta k loňskému roku. Nechci vás dále zdržovat, zodpovím dotazy. 

Řeknu ještě jednu věc, že 4938 tisíc je navrženo zapojit do rozpočtu letošního a rozdělit tak, 

že větší část prostředků bude spojena s potřebami, které jsou na Praze 1 vyšší na pořádání 

komunálních voleb na podzim letošního roku.  
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Další část jde na kofinancování programu, který Praha 1 získává z peněz Evropské 

unie přes operační program hl. m. Prahy, což je optimalizace dopravní obsluhy. Poslední část 

jde na posílení mzdových prostředků.  

 Možná jste zaznamenali, že rada již významně posílila mzdové prostředky v 

souvislosti se změnou cenové hladiny zejména v oblasti energií. Toto je poslední posílení, 

které jde z prostředků, které jsou z loňského výsledku ve výši 1588 tisíc. Ostatní prostředky, 

které rada již učinila, dohromady tvoří cca 23 mil. Celkem by to mělo být 25 mil. na mzdové 

prostředky. 

 Tolik bych si dovolil doplnit k úvodnímu slovu pana předkladatele. Jsem připraven 

zodpovědět dotazy. Nemá cenu, abych komentoval každý řádek zprávy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za doplnění předkladu. Otevírám rozpravu. Prosím pana předsedu Herese.  

 

P.   H e r e s : 

 Dámy a pánové, chtěl jsem jen sdělit, že toto prošlo Finančním výborem, který 

doporučil schválení.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za zprávu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za předklad. Nejprve se chci zeptat, zda do položky řešení optimalizace a  

dopravní obslužnosti v rámci MČ Praha 1 patří známý „kruháč“ před Prašnou bránou? 

 Dále bych se chtěl zeptat na částku 1,5 mil. na odměny komisařů. Bude to pro všechny 

komisaře, nebo jen pro ty, kteří budou dosaženi z naší radnice? 

 Další otázku mám ke mzdovým prostředkům na platy zaměstnanců. Toto podporuji. 

Když by tady byla vyšší částka, tak ji také podpořím. Je tato částka určena pro všechny 

zaměstnance, nebo jen pro některé a jak bude rozdělována? Aby se to netýkalo jen toho, že 

nám končí volební období třeba „zlatým padákem“. Bude tato částka, o které teď 

rozhodujeme, zařazena mezi všechny zaměstnance rovnoměrně, buď podle procent, nebo 

podle nějaké konkrétní částky?  

 Děkuji za odpovědi na všechny otázky.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno? Pan Ing. Kovářík je připraven k reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 V rozpočtu určujeme peníze na mzdové prostředky. Říkal jsem, že jich rada navýšila  

více než 23 mil., teď to navýší na celkem 25 mil. V rozpočtu se nerozhoduje o tom, jakým 

způsobem jsou prostředky rozděleny. Něco jde na navýšení osobního ohodnocení, něco jde na 

jednotlivé konkrétní odměny v průběhu roku, to ale nerozhoduje rozpočet. To jsou prostředky, 

které jsou k dispozici pro ty, kteří s těmito prostředky následně pracují. Z hlediska úřadu je k 

tomu kompetentní pan tajemník, máme také odborovou organizaci – je to na základě 

projednání. 

 Pokud se týká prostředků na volby, jsou to prostředky pro zapisovatele, což musí 

zajistit úřad, a pro členy komise. Je to zase v rozpočtu, není to rozhodnutí o tom, komu se dá 

kolik, jsou to prostředky, které jsou k dispozici k tomu, abychom s nimi mohli přidat 

zapisovatelům za jejich činnost a pokud bude rozhodnuto, členům komisí. Členem komise 

může být kdokoli. 
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 Ptal jste se na kofinancování. Je to kofinancování projektů, není to kofinancování 

něčeho, co před projektem někde máme. Otázka byla trochu bezpředmětná, protože toto je 

projekt Evropské unie. Chápu, že byla spíše určitým šťouchem, ale rozpočtově to takto nejde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Doplnil bych to jen tím, že zatímco většina materiálu se obrací k budoucnosti, 

rozpočtová úprava týkající se mzdových prostředků je záležitost do budoucna. Ač to pan  

Mgr. Bodeček dobře ví, tak tady pokládá záludnou otázku, jestli dostanou všichni stejně. 

Nedostanou všichni stejně, protože mzdové prostředky pro některé zaměstnance jsou hrazeny 

z hlavní činnosti, zatímco pro zaměstnance z ekonomické činnosti – z OTMS a z hospodářské 

správy – jsou hrazeny z výdajů ekonomické činnosti. O tom, kolik kdo dostane, bude 

rozhodovat vedoucí odboru nebo oddělení podle toho, jakým způsobem bude posuzovat jejich 

práci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za připravený materiál. Mám několik dotazů. Mohl byste nám detailně říct, jak 

byl posílen systém finanční kontroly pro případy záskoků? 

 Druhý dotaz se týká záležitosti, která byla auditory také zmíněna, a sice proplácení 

faktur fyzickým osobám na IČO, za opakované zednické, elektrikářské a další práce. Protože 

částky převýšily 2 mil. Kč s DPH, je soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek? Ptám 

se proto, že to už není první věc, která se objevila, že se sčítají menší zakázky, až zasáhnou do 

zákona. Bylo mi opakovaně říkáno a řešili jsme to i na Kontrolním výboru, že byla učiněna 

opatření, aby se to nedělo. Ptám se na tuto záležitost. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka o reakci. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Vezmu to od konce. Nebyl tady shledán nedostatek, pouze upozornění auditorů,  

nedošlo v žádném případě k překročení částek. Bylo to pouze upozornění, že by se nám  

mohlo stát, že by došlo k překročení zákonných částek. Reakce úřadu je uzavírání a soutěžení 

rámcových smluv, které toto řeší. Týká se to dalších okruhů, kde rámcové smlouvy zatím 

nebyly. Nebylo to ale nikde překročeno. Také to není v negativech kontrolní zprávy, ale je to 

pouze upozornění, že by se nám to mohlo stát. Reagovali jsme průběžně. 

 Pokud se týká finanční kontroly, je zaveden mechanismus pro tyto typy inventarizací, 

že tam, kde to musí učinit někdo, kdo zaskakuje za toho, kdo to dělá pravidelně, že to projde 

ještě do budoucna vždy kontrolou dalšího orgánu, aby ten, který zaskakuje a dělá to poprvé 

nebo bez zkušenosti, nebyl vystaven situaci, která se výjimečně stala v jedné naší příspěvkové 

organizaci. U odborů to zajišťuje hlavní inventarizační komise. Toto jsme si již ošetřili. 

 Přiznám se, že nás to překvapilo, vždycky tam byly tyto věci v pořádku a netušili 

jsme, že při nemocnosti dotyčné se tak nestane. Jsme poučeni pro příště.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 
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P.  B  u r e š : 

 Naváži na otázku pana předsedy Kontrolního výboru, který se dobře vyspal nebo měl 

veselou noc, a to se promítá i do jeho projevů. Částka týkající se financování v rámci 

operačního programu Praha-pól růstu, přímo v bodu 18 v problematice parkování, druhá část 

mluvící o tom, přesně popisuje, čeho se to týká, co je předmětem. Informace je zahrnuta v 

tomto tisku jako návod.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám dvě krátké poznámky k tomuto bodu, z nichž vyplývá, že je nedostatečná míra 

rychlosti a efektivity rekonstrukce bytového fondu na Praze 1. Ani po 2,5 letech vlády této 

koalice se situace nezlepšila, byty se nedostatečně rychle opravují, je tam častá výmluva na 

pandemii. Úplně tomu nevěřím. Na druhé straně nás koalice neustále přesvědčuje o tom, že je 

potřeba prodávat bytový fond, že je potřeba prodávat jiný majetek jako např. pozemky pod 

budovami v lukrativních lokalitách, na nám. Republiky atd., ale přitom peníze leží na účtech, 

denně ztrácejí hodnotu a tato koalice je nedokáže efektivně proinvestovat do oprav bytového 

fondu. To považuji za chybu a potvrzuje to i tento bod. 

 Druhá poznámka se týká toho, co zmiňoval Petr Kučera – poukázání na nedostatečný 

systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jsou to fakturace na řemeslníky, absence 

nějakých rámcových smluv. Není to výtka, která by byla většího rozměru, ale chci upozornit 

na to, že po našem odchodu byly zrušeny zásady pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. Byly nahrazeny jedním A4 papírem, byly rozparcelovány gesce, aby si všichni radní 

mohli svobodně ve svých gescích zadávat zakázky tak, jak oni chtějí, což nepovažuji za 

dobré. Může to způsobit to, co se už stalo v minulosti, že za vlády této koalice byl úřad 

pokutován Úřadem pro hospodářskou soutěž za zadávání zakázek malého rozsahu, za dělení 

zakázek malého rozsahu. S touto chybou se tato zpráva rovněž potýká, částečně ji potvrzuje a 

podle mého názoru tady není žádné světlo na konce tunelu, že by se to mělo dít jinak. Chybí 

centrální kontrola, jakým způsobem jsou zakázky zadávány, zda nejsou dvojeny, zda nejsou 

rozdělovány, zda nejsou uzavírány stále nové a nové smlouvy s totožným dodavatelem. 

 To je jedna velká chyba, která může do budoucna pro úřad znamenat velký problém.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se předkladatel s reakcí. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych na to druhé. Otázka je, co je to dělení zakázek. Samozřejmě, že platí 

striktní dikce, že vše, co se týká jedné adresy nebo jednoho průběhu času by měla být jedna 

zakázka. Jestliže na to máte v letošním rozpočtu částku X a v loňském rozpočtu částku Y, 

nemůžete zakázku udělat tak, aby nebyla dělena, když na ni nemáte peníze. To je první věc. 

 Druhá věc je, že je pravda, že přišla pokuta od ÚOHS za vlády této koalice, ale tato 

pokuta teprve dorazila. Věci, které byly napadány, spadaly do období vaší vlády a případně 

ještě vlády předchozí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 
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P.  G e : 

 Pozastavil bych se nad bezpečnostním fondem. Zajímal by mě řádek 4, prevence 

kriminality a MKS-služby. Je to tady sloučeno do jednoho řádku a je tady částka 1,5 mil. Kč. 

Co si mám pod tím představit? Tady se píše, že prevence kriminality může být studie 

proveditelnosti. Tyto výdaje jsou každý rok v podobně vysokých číslech, ale skutečný přínos 

takto vynaložených prostředků nebo nějakou studii nebo analýzu bych rád viděl a vyhodnotil, 

jak to skutečně bylo. Zajímalo by mě, zda bych si mohl někde tyto údaje dohledat, protože je  

k dispozici nemám. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Odpovím rychle. Kolega nebyl při schvalování rozpočtu, kde jsem to kompletně 

vysvětloval. Je to záležitost dlouholeté smlouvy, kdy městská část zajistila do kamerového 

systému část kamer a platí provozní náklady s tím spojené. Je to dlouhodobá záležitost, je to 

kdekoli dohledatelné. Vysvětloval jsem to tady do hloubky při schvalování rozpočtu. Není to 

žádná studie, je to legitimní výdaj z bezpečnostního fondu a je svázán tím, že tímto městská 

část takto vrací část prostředků získaných tím, že území městské části je užíváno k větší zátěži 

při filmování a dalších aktivitách. Příjmy bezpečnostního fondu jsou užívány k tomu, co 

městská část dělá navíc pro bezpečnost v této oblasti a co neplatí hl. m. Praha. Je to stejný 

výdaj a jde přes bezpečnostní fond proto, že je řešen touto provázanou vazbou.  

 Říkal jsem to při schvalování rozpočtu, u kterého jste nebyl. 

 

P.  H e j m a : 

 Jestli potřebujete upřesnit dotaz, máte slovo. 

 

P.  G e : 

 Děkuji za toto vysvětlení. O tom, že do kamer takto investujeme, to víme, ale zajímalo 

by mě, zda je tam nějaká studie proveditelnosti nebo analýza bezpečnosti, která se v této 

položce skrývá. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Ano, vysvětloval jsem to při rozpočtu. Vychází to z analýzy, která byla dělána před 

tím, než se to pořídilo. 

 

P.  G e : 

 Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dohledal jsem si to, ale neříkáte nám, pane inženýre, úplnou pravdu ohledně veřejných 

zakázek. V auditorské zprávě je napsáno, že první IČO v r. 2021 bylo 3280 tisíc, v r. 2020 

bylo 1,5 mil, v r. 2019 bylo 2400 tis., v r. 2018 bylo 3400 tisíc. Druhé IČO je obdobně  

1–3 mil. za rok. Kdyby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tím zabýval, mohl najít 

pochybení, protože podle této logiky už pochybení našel. Toto mě znepokojuje, protože 

neslyším uspokojivou odpověď na to, jak je zajištěno, aby k takovému dělení zakázek 

nedocházelo. 
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 Zároveň mě velmi znepokojují slova pana dr. Votočka. Doporučuji, pane doktore, 

dovzdělejte se v zákoně, říkat, že nemůžete soutěžit rámcovou smlouvu, když nemáte 

alokované peníze v rozpočtu, je nesmysl. Tak to vůbec nefunguje, to je tak, jako kdybyste mi 

vyprávěl, že pod námi bydlí šmoulové.  

 Ještě se přihlásím, nebudu spojovat více věcí do jednoho. 

 

P.  H e j m a : 

 Dejme slovo předkladateli. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane magistře, vkládáte mi do úst slova, která jsem neřekl. Jestliže vy posuzujete 

zakázky podle IČO dodavatele, tak je jiná logika, když se posuzují podle objektů, na které se 

realizují. Tím pádem mohou být vysoutěženi různí dodavatelé a i jeden dodavatel na několik 

jiných projektů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Stručná odpověď panu kolegovi. Není to nedostatek závažný, ani dílčí. Je to dáno tím, 

že limit u prací tohoto IČO je 6 mil., takže je to v pořádku. Reagovali jsme na to tím, že jsme 

u těchto opakujících se činností na různých akcích zajistili rámcové smlouvy. Na doporučení 

jsme reagovali. Podotýkám, že to není nedostatek, není to porušení. Na rozdíl od toho, co se 

nám historicky v minulosti stalo a co jsme řešili, tak v tomto případě to nebylo porušení. 

Přestože to bylo pouhé upozornění, tak jsme na to reagovali. 

 Rámcové smlouvy jsou víceleté, nekončí jedním rokem a nejsou navázány na 

rozpočet. Podle rámcové smlouvy se čerpá konkrétní objednávka v rámci schváleného 

rozpočtu, případně v rámci schváleného plánu. Rámcová smlouva říká vysoutěžené podmínky 

a ceny, které se dlouhodobě používají. Z nich se pak jednotlivými objednávkami čerpá na 

každé jednotlivé dílčí činnosti ať z hlediska plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na 

to, co pronajímáme, nebo v rámci rozpočtu na to, co děláme jako úřad. V tomto případě 

rámcovky byly učiněny v oblasti ekonomické činnosti, protože to jsou služby, stavební práce 

a opravy, které čerpáme opakovaně v ekonomické činnosti. Má smysl využívat činnosti těch, 

s kterými máme dobré zkušenosti. Proto jsme rámcové smlouvy dělali tak, abychom tam měli 

zkušenosti s těmi, kteří to dělají kvalitně. 

 V rozpočtu jsme to ob jedno období zpátky řešili dříve, v plánu ekonomické činnosti 

jsme k tomu došli v loňském a v letošním roce.  

 Ještě bych odpověděl panu kol. Brožovi. Udělali jsme tu věc, že dnes máme centrální 

evidenci veřejných zakázek a pomocí číselníků je toto vše kontrolováno. V rámci kontroly 

města, která byla v rámci přezkumu důkladná, jsme se mimo jedno doporučení, o kterém jsem 

hovořil, zdrželi jakýmkoli výhradám ze strany města. Je třeba pochválit všechny, kteří se na 

tom podíleli. Zpráva před deseti lety měla 80 a více stránek a nebylo to jednoduché.  

 Nyní by si to zasloužilo pozitivní ohlas, ale nenabádám vás k tomu, opozice musí 

kritizovat. Přesto si myslím, že v tomto směru si úřad zaslouží spíše pochvalu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí části materiálu. 
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 Když se podívám na závěrečný účet, tak toto je příloha č. 13. Přijde na řadu materiál 

30, jak jste si schválili a nevymazal se – nakládání s bytovým fondem. Jeden z důvodů je, aby 

bylo víc peněz na opravy bytového fondu, a nedá se to zaplatit. To byl jeden z hlavních 

důvodů i prodeje některých majetků, které jsme v minulosti měli, např. před dvěma 

zastupitelstvy za 100 mil. schválený pozemek. 

 Když se podíváte na řádek opravy a udržování, plánované opravy bytů – schválený 

plán byl 85 mil.. Když se projednával rozpočet, tak jestli je to dostatečná nebo nedostatečná 

částka. Z tohoto hlavního tématu současné koalice budeme opravovat byty a na to 

potřebujeme peníze, tak na to vyčleníme pouze 85 mil., ale neuvěřitelné je, že čerpání je 24 % 

- 21 mil. Jsou v tom další opravy, oprava Polikliniky Palackého atd. O standardních bytech se 

bavíme o 21 milionech jako o částce vyčerpané. 

 Když se podíváme do přílohy č. 3 v důvodové zprávě, ke komentáři, je tam napsáno: 

 Opravy a udržování. Plánované náklady na opravy bytových domů a nemovitostí s 

nimi souvisejících byly opět jako celek významně nesplněny. Nedařilo se plnit větší část 

připravovaných akcí. Schvalování akcí včetně následného soutěžení dodavatelů je dlouhodobě 

podmíněno složitou přípravou akcí. Na plnění zejména u bytových objektů se negativně 

podepsala také pandemie koronaviru, kdy bylo možno pracovat pouze ve volných bytech. 

 Ještě by tam mohla být zmíněna Ukrajina. Teď máme pandemii – to  nešlo opravovat. 

Klasická výmluva je, že to zdražuje Ukrajina atd. Toto jsou jen zástupné důvody. Podle mne 

je prázdných bytů 150 – 200 – pan Kovářík kroutí hlavou, tak mě opravte. Přesto je 

prázdných bytů 100. Ani do nich se za tu dobu, když byl čas, nemohlo investovat. Je to 

neuvěřitelné.  

 Prosím zastupitele, aby se nad těmito položkami pozastavili, především vedení 

radnice, které neustále deklaruje, že peníze jsou potřeba, aby se mohlo opravovat. Dokud 

nebude schopno stávající vedení radnice utratit aspoň peníze, které jsou narozpočtované, tak 

ať nepředkládá žádný jiný dokument s tím důvodem, že peníze jsou potřeba, aby se další byty 

mohly opravovat. 

 Bude-li to předloženo v jakémkoli dalším materiálu, tak se tato pasáž může vymazat. 

Poprosím pana Kováříka, případně další, aby trochu osvětlili tyto položky a nedostatečné 

čerpání. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Hned to osvětlím. Osvětluji to pravidelně. Někteří déle sloužící zastupitelé a 

zastupitelky si to pamatují, při schvalování rozpočtu a při závěrečném účtu  je tato diskuse. 

Při schvalování rozpočtu jsem vždy nabádal, jak to, že jsme na to dali málo, při závěrečném 

účtu jsem vždycky kritizoval to, že to nebylo splněno. Nemění se to a je jedno, kdo v danou 

chvíli je členem rady. V důvodové zprávě je to napsané. 

 To, že tam u obsazených jednotek k tomu přistoupila pandemie, je faktem.  

V obsazených jednotkách v tomto případě není možné tam vstoupit. Je to tam uvedeno jen 

proto, že kromě jiných příčin, které jsou dlouhodobé, byla tam krátkodobá příčina, která se 

projevila pouze u obsazených jednotek.  

 Dlouhodobé příčiny jsou na Praze 1 a ve všech památkových oblastech dány poměrně 

jednoduchou věcí. Nevím, jestli jste si tady někdo pokoušel opravit svůj vlastní byt – příprava 

trvá rozhodně déle, než byste chtěli. Nejkratší čas bych odhadl na šest měsíců. Protože je to 

úřad, musím k tomu přidat ještě měsíc na vnitřní pochody úřadu. Připravit takovéto akce je v 

takových podmínkách velmi složité. Opakuje se to každý rok.  
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Když mě někdo přemlouvá, že 80 mil. Kč je málo, tak říkám, že se s nimi vsadím, že 

mi na konci budete nadávat, že jsme to nesplnili. Necelých 25 % je jeden z nejlepších 

výsledků za posledních deset let. Neříkám, že je to na slavení nebo na chlubení, přesto říkám, 

že jsme se v loňském roce přes některé obtíže dostali k číslu, které je jedno z nejlepších za 

posledních deset let. Jen třikrát jsme překročili 25 % za posledních deset let v plnění toho, co 

jsme tam měli.  

 Tím to neomlouvám, jen říkám, že to má stále stejně objektivní příčiny, které tak 

jednoduše neodstraníme. Mechanismus přípravy v podmínkách Pražské památkové rezervace 

– máme tady dva památkáře, kteří mají trvale odlišné názory, když jeden řekne ano, druhý 

řekne ne. Kromě toho tady máme, že se na Praze 1 při jakémkoli projednávání řeší každá 

„klika“, každé „okno“, každý „cviklík“ a cokoli jiného. Když to budu opravovat v Řevnicích 

– nedávno jsem to zkoušel, stačí mi necelá čtvrtina razítek, vystačím si s 10 – 12 razítky, tady 

se pod 50 nedostanu nikdy.  

 To je stále stejný neměnný stav, který je dán tím, že bych musel v podstatě zahájit 

akci, která i v případě opravy bude víceletá, protože si budu dělat přípravu do foroty, ale 

mezitím se mění podmínky na pronajímání, mění se to, co je a co není pronajato, mění se i ti, 

kterým je to pronajato a mění se i zadání. Budu mít spoustu výdajů navíc. V r. 2002 a 2006 to 

Praha 1 dělala do foroty, pak jsme odepisovali desítky milionů na přípravách, které nebylo 

možné zrealizovat, protože se mezitím změnily podmínky. 

 Jsou dvě možnosti: buď dělat přípravu do foroty, a pak budu odepisovat zmařené 

náklady v řádech milionů toho, co nepůjde udělat a příprava byla zbytečná, nebo dělat 

přípravu na to, co mohu skutečně udělat, a pak je plnění nižší. Neříkám, která cesta je lepší, 

nechtějte ode mne, abych o tom rozhodl, jen říkám, že jsou možné dva přístupy: jeden s tím, 

že mi to na konci bude stát odepsané zmařené přípravy, ale budu moci teoreticky toho opravit 

víc, nebo ten, který používá městská část – asi tři reprezentace zpátky, který vede k tomu, že 

mi vždycky nadáváte, že je tam málo, a pak mi nadáváte, že bylo málo splněno. Já to unesu, 

nejsem s tím spokojen, ale počítám s tím, že mi vynadáte.  

 Není to tak jednoduché to odstranit, není to záležitost na jeden rozhovor tady a na dva 

příspěvky, dokonce to ani není tak, že by se to dalo odstranit nějakou jednoduchou změnou 

způsobu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Shrňme si, o čem tato diskuse o účetní závěrce Prahy 1 za r. 2021 je. Jan Votoček tady 

relativizuje pojem nebo dokonce přestupek dělení zakázek. Říká, že je to nejasné, co to 

znamená. To je naprosto skandální, aby tady radní obce říkal, že je to nejasné. 

 Je naprosto jasné, jak Úřad pro ochranu hospodářskou soutěže už dlouhodobě vykládá, 

co je to dělení zakázek, a vy to přesto děláte. Je to naprosto skandální.  

 To, že se radní Votoček pokouší hodit na nás, že to mělo být i naše pochybení, je další 

ze lží, které tady probíhají zcela rutinně, a myslím, že se nad tím ani občané nepozastavují. 

Není to ale tak, my jsme žádnou zakázku nedělili a za delší časové období žádná zakázka za 

nás nebyla k tomuto dělení přidána. Je to nepravda.  

 Děkuji předřečníkům, že zmiňují opravy, unavuje mě poslouchat, jak to nejde, jak za 

to mohou památkáři, jak je to těžké, že byl covid. Jestliže nejste schopni vyčerpat více než 

čtvrtinu nebo ještě méně, tak to nedělejte. Z čísel, které tady uváděla Amálka Počarovská, tak 

z plánovaných 85 mil. do oprav jste za 11 měsíců dali 13 mil. a za celý rok 21 mil.. Znamená 

to, že nějakých 7 mil. jste rychle proinvestovávali na konci prosince, abyste aspoň něco 

ukázali. To také o něčem svědčí. Naprosto se vám to nedaří. 
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 Je zde ještě závažnější okolnost, a to je aktuální nárůst inflace. Prosím paní 

Valíčkovou o promítnutí čísel stávající inflace. Vidíme, že čísla opravdu rostou brutálně.  

V květnu jsme měli meziroční inflaci 16 %. Přestává to být legrace, že musíme mít jeden 

rozpočet v záloze na účtech, kdy nám to inflace užírá. Škody z tohoto přístupu začínají být v 

řádech desítek milionů. Za této situace, když máme stovky milionů na účtech, které nejsou 

úročeny a užírá nám je inflace, vyslovit, že budeme prodávat byty, aby to inflace ještě více 

užírala, tak to by měla řešit policie. Takový absurdní ekonomický nerozum zbavovat se 

nemovitého majetku, který minimálně neklesá a každý tam peníze ukládá, a brát si peníze, 

které brutálně hodnotu ztrácejí, to je strašné. Dám k tomu pozměňovací návrh, ale začíná to 

být velmi vážné. Poškozujete tady majetek Prahy 1 ve velkém rozsahu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jen aby tady nezaznívaly nepravdy. MČ Praha 1 na změnu rozhodovacích postupů 

ÚOHS zareagovala. Změna se týkala projekčních prací. Když městská část zjistila, že k této 

změně došlo, zareagovala. Když se podíváte na přezkum hospodaření za loňský rok, tak 

zjistíte, že tam žádné pochybení není. Stačí si zprávu přečíst. 

 Nelíbí se mi, když někdo dezinterpretuje něco, co se tady pracně udělá, co se dá 

dohromady a dochází tady k naprosté dezinterpretaci faktů. To, že ÚOHS změnil rozhodovací 

praxi – ano, je lepší o tom vědět dřív, než se něco stane, ale zpětně to už neodstraníte. To, že 

ÚOHS postupuje tak, že změní rozhodovací praxi a vztahuje ji na kauzy, které se staly před 

tím, než změnil svou rozhodovací praxi, je faktem. Nedělejme si z toho legraci. Když se ve 

zprávě dočtete, že žádné pochybení za loňský rok nemáme, netvrďme, že je to jinak. To je 

jedna věc. 

 Druhá věc. Nemá cenu, abych dále hovořil o tom, jak se dá nebo nedá operovat v 

podmínkách Prahy 1, je to spíše rozhodnutí o tom, zda jít tou cestou, že budeme připravovat 

tzv. do foroty i s rizikem, že odepíšeme některé přípravné práce, nebo nebudeme. Je to širší 

politické rozhodnutí, toto překračuje jedno volební období. Kontrolní mechanismy jsme k 

tomu zavedli. Když se podíváte na to, kolik máme zapojeno do rozpočtu z minulých let, tak 

vidíte, že jsme do navýšení mzdových prostředků zapojili další peníze, na další investiční 

akce jsme zapojili další peníze, tak nemáme celý rozpočet, který bychom si mohli nechávat 

někde za hranou. Pro ty, které to bude zajímat, s radostí udělám seminář. Někteří to na 

Finančním výboru slyšeli, vědí, jak to je, ale kdyby to kohokoli jiného zajímalo, s radostí 

tomu věnuji čas, abych vysvětlil, jak to funguje. 

 Můžeme jít mechanismem Prahy 3, která čeká na to, jestli jí město pomůže, aby 

peníze měli. Přístupy jsou různé. Některé obce a městské části jdou tím způsobem, že jsou 

nikoli účetně, ale reálně v mínusu a čekají na to, zda dostanou dotaci, aby se mohly srovnat, a 

některé takto nepostupují. Praha 1 je závislá na penězích z ekonomické činnosti, kde dopady 

posledních krizí se začnou promítat v r. 2023, 2024. Není to tak, že ve chvíli, kdy máme 

dopad v turistickém ruchu, tak dopad do naší ekonomické činnosti je hned. Nastupuje se 

zpožděním. 

 Nechci nikoho trápit, jen se obávám, že až se bude sestavovat rozpočet pro r. 2024, 

bude to výrazně těžší než sestavení rozpočtu v r. 2022. Uvědomte si, že jakýkoli fixní výdaj, 

který zavedeme včetně již schváleného navýšení mzdových prostředků, zavazuje i příští 

rozpočty. Jestli jsme to letos zaplatili z peněz z minulých let, budeme to v příštích letech 

muset zaplatit také z peněz z minulých let. Tyto peníze jsme si již dopředu zavázali. To jen 

konstatování stávajícího stavu. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Z diskuse jsem si označil tři body, na které bych chtěl reagovat jako mí předřečníci 

také na slova Jana Votočka, který nenápadně zmínil, co bylo na naší vlády. Pamatuji se, že 

ÚOHS udělil tři pokuty, a to za luxusní italský nábytek 28 mil. Kč, a potom za Anenský 

trojúhelník a za Janov, co se týká mandátních smluv.  

 Proto bych se chtěl zeptat, když pan radní Votoček řekl, že to bylo za naší vlády, což 

je rada, v čem jsme v r. 2019 v čemkoli pochybili. To je první otázka. 

 Druhou otázka mám na mzdy. Vracím se k tomu naposled, protože tady pan inženýr 

zmínil částku 25 mil. Kč. Jestli jsem to správně pochopil, těch 25 mil. bude dáno navíc na 

mzdy našim úředníkům. 

 Třetí poznámka se týká částky přidělené pro komunální volby. Částku jsem už našel, 

je to 1,5 mil., která se dělí jednak na dopravu, na nákup materiálu a na platy plus sociální a 

zdravotní pojištění. Chci se zeptat na to, co tady bylo – nechci říkat – slíbeno, ale vím, že 

jsme se tady o tom bavili: jestli se při komunálních volbách nezapomnělo na bezbariérovost v 

rámci místností. Nikoli bezbariérovost v rámci budov, tam je to u nás na jedničce složité, ale 

zda v částce 200 tis. Kč jsou židle pro seniory a pro ne zrovna dobře pohybující se lidi. 

Nebudu to hledat ve stenozáznamu, myslím, že loni to tady bylo řečeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík chtěl reagovat. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Hospodářská správa dostala peníze na volby na všechny činnosti, které bude potřeba. 

Na to se ptal kol. Bodeček.  

 Pokud se týká mezd, je to součet mzdových prostředků. Dochází často k omylu, že si 

někdo pod tím představuje, že 25 mil. se rozdá mezi lidi. Tak to není, je to součet mzdových 

prostředků v rozpočtu a v ekonomické činnosti. Mzdové prostředky v sobě zahrnují jak to, co 

někdo v čistém dostane, tak to jsou odvody na sociální, na zdravotní, na daně. Když si to 

oddělíte, tak vlastní částka, která se skutečně rozdělí na účty, je méně než polovina. Tak je 

nastaven systém. V rozpočtových číslech musím hovořit o mzdových prostředcích. Někdo 

vychází z předpokladu, že se to podělí počtem lidí a vychází z toho, kolik dostane. Tak to 

není. Když schvalujeme ekonomickou činnost, jsou to mzdové prostředky. Vždycky se musí 

srovnávat srovnatelné. Pak dochází k omylům, že se těší na něco jiného než je realita. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru.   

 

P.  K u č e r a : 

 Ohledně veřejných zakázek si myslím, že si již rozumíme. Mám ještě jednu prosbu na 

pana inženýra, aby nám vysvětlil položku sloupeček UR. Předpokládám, že jsou k rozpočtu 

přidány finance převedené z minulého roku, ale nesouhlasí v součtu částka celkového převodu 

201 mil. Prosím o lidský rozbor, abychom to pochopili, co se tam všechno propisuje.  

 Dále se chci zeptat na sociální fond, kde bylo alokováno 800 tisíc na pomoc 

jednotlivcům v akutní sociální nouzi, pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Tam mě 

zaujalo, že se čerpalo méně než 10 % z tohoto fondu. Prosil bych o nějaký komentář.  

 Děkuji paní kol. Počarovské, že zmínila opravy a udržování. Diskuse tady už proběhla, 

vracet se k tomu nebudu.  
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 V materiálech mě zaujala dotace ze zdrojů hl. města 1 mil. na participativní rozpočty. 

Chtěl bych slyšet, na co je to čerpáno, pro mne to byla novinka. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jestli jsme tam uvedli participativní rozpočet, napsali jsme to špatně, omlouvám se. 

Bylo to na participaci a souviselo to s tím, co dělá kol. Rachunek. Nejsem v tom odborník, je 

třeba se zeptat přímo jeho. Vyčerpáno to bylo tímto směrem.  

 Proč jsme čerpali sociální fond méně? Nepotřebovali jsme ho tolik čerpat, protože v 

loňském roce došlo jak z úrovně města, tak hlavně z úrovně příslušného ministerstva k velmi 

vstřícnému přístupu ke všem organizacím, které poskytovaly tyto věci. Většinu z toho, co 

potřebovala paní kol. Čelišová a co jsme potřebovali my, jsme pokryli z toho, o co jsme 

upravili rozpočet z přijatých peněz z ministerstva a z města. O to méně jsme čerpali. Těch 

10% je něco, co nejde zaplatit z těchto peněz. Všechny další věci, které pan místostarosta 

potřeboval uhradit, podařilo se uhradit ze získaných dotací. Proto jsme to nemuseli platit z 

fondu. Víte, že ve fondu peníze zůstanou. Nebudu čerpat peníze z fondu, když to mohu vzít z 

peněz, které jsem získal odjinud. V tomto směru zejména z důvodu vnější situace bylo 

zejména ministerstvo velmi vlídné. 

 Upravený rozpočet versus schválený rozpočet není součet schválený rozpočet plus 

zbytek z loňského roku, ale to, co v průběhu roku jednotlivým položkám přibude buď dotací, 

nebo z jiných vnějších zdrojů. K přesunu. Když si vezmete stránku, kde jsou příjmy, dole jsou 

řádky změna stavu krátkodobých prostředků, tam jsme měli změnit stav o 242 mil., podle 

upraveného 297. Z těchto převáděných akcí jsme měli utratit po upraveném rozpočtu 297, ale 

pokryli jsme to penězi z rozpočtu, takže nakonec jsme neodčerpali 297, ale dokonce jsme byli 

4900 tis. v plusu. To, co se mění mezi schváleným a upraveným, jsou jednotlivé úpravy v 

průběhu roku. Když získáme prostředky na příjmech dotacemi a jiným způsobem, tak se to 

mění, a na výdajích se to zase mění podle toho, které jednotlivé úpravy tam přijdou. Když je 

to svázáno s dotací, je to automatická úprava, pak to jsou všechny úpravy rozpočtu, které 

začaly chodit od 1. ledna a nezměnili jsme všechna pravidla. Nedávno jsme panu radnímu 

dávali kompletní rozpis. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Kováříku, vím, že to není vaše chyba, doufám, že jste si to na sebe nevztáhl. 

Poukazuji na nižší plnění, než mohu skutečně dělat. V tom je ten problém. Doplňte mne, jestli 

v rozpočtu na r. 2022 bylo 85 mil. a že se částka neměnila. Kdyby bylo v plánu napsáno  

21 mil., tak se tam raději dá vyšší částka, aby tam byl nějaký polštář atd. To, že je to nejlepší 

výsledek za posledních několik let – ceny rostou, částka se tam moc nemění, tak je jasné, že 

plnění je vyšší. 

 Můj dotaz směřuje na starostu, případně na gesčního radního. Kam zmizela vaše 

priorita, ten deklarovaný společný cíl, že se prázdné byty musí opravovat a kvůli tomu na to 

potřebujeme prostředky, které na účtech máme? Budu ráda, když se starosta přihlásí do 

diskuse a toto nám objasní.  

 

P.  H e j m a : 

 Už jsem se přihlásil. Prosím pana zastupitele Ge. 
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P.  G e : 

 Zazněl tady názor, že se musí byty opravovat. Posunul bych to trochu dál. Myslím si, 

že hlavně jde o to, aby byly byty obsazené. Společností v naší republice rezonuje bytová 

krize. Občas se na trhu objeví nějaká příležitost, že na Praze 1 někdo byt prodává. Byla tady 

nabídka pro městskou část, aby odkoupila polovinu bytu. Zabili bychom tím dvě mouchy 

jednou ranou tím, že bychom peníze, které nám žere inflace, vložili do majetku. Inflace by na 

to nepůsobila, peníze by se naopak zhodnocovaly. 

 Když by byla nějaká jiná nabídka, za velké peníze na účtech bychom nakoupili volné 

byty na Praze 1 a zařadili je do bytového fondu, a později v případě potřeby peněz by se byt 

prodal, což by nebyl problém. Myslím si, že i na privatizaci na Praze 1 by se nahlíželo jinak, 

že se pouze zbavujeme majetku a ne že majetek aktivně spravujeme.  

 K tomu, že se neopravuje. Máme tady 150 – 200 prázdných bytů. Proč se tyto byty 

nenabídnou dlouhodobým obyvatelům Prahy 1 nebo jejich dětem, aby na Praze 1 mohli 

bydlet a zůstávat? Nemyslím, že všichni jsou úplně nemajetní. Kdyby se jim dal dlouhodobý 

nájem, byli by schopni si sami byty opravit bez toho, aby museli mít nároky na privatizaci a 

že to privatizovat musí. Myslím, že důležitější pro lidi je mít kde bydlet a ne nějaká vidina, že 

to bude jejich majetek. Lidem můžete dát nájem na 20 nebo 30 let, oni si to rádi za své peníze 

opraví a splní se jedna ze základních potřeb, že budou mít kde bydlet. Lidé z Prahy 1 potom 

nebudou odcházet. Myslím si, že dlouhodobě je toto pro Prahu 1 výhodné.  

 Rád bych na tento problém upozornil, všechno souvisí se vším. Když se máme o 

peníze starat, tak se o ně starejme ne vzhledem k nějaké aktuální potřebě, která se stejně 

nedaří plnit, ale zamysleme se nad tím dlouhodobě, aby to bylo ku prospěchu městské části a 

především jejich obyvatel.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan starosta mě potichu předal na chvilku řízení. Chce reagovat pan předkladatel 

Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem rád, že se pan Ge probudil, protože tady už tři roky je projekt bytů do úprav, 

který přesně splňuje to, co požaduje, jen to není nájem na 20 let, ale na 15 let. 

 

P.  B u r g r : 

 Chce doplnit? Pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pan radní zmínil projekt, který to řeší. První věc je, že nemáme 150 bytů volných. 

Počet bytů, které jsou buď disponibilně volné, nebo opravitelné v reálném čase, není vyšší než 

sto. Máme asi 20 prostor, které jsou vedeny jako bytové, ale nejsou použitelné na to, o čem 

mluvil pan radní, protože podle platných předpisů nemají podmínky pro bydlení – není možné 

tam něco vybudovat, buď není světlá výška, není přístup světla a další věci. Je to spíše otázka 

rekolaudace na něco jiného. Problém je, že ani jako nebyty nejsou uplatnitelné – světlá výška 

2 metry nebo 5 metrů není použitelná ani na nebytový prostor. Je to specifikum Prahy1.  

 Není to tak, když někdo říká, že to tady zaznělo. Nezaznělo, opozičně zaznělo, že by 

tady něco takového mohlo být. Nikdo to nepotvrdil  a potom se s tím jednalo jako s faktem. 

Tak to skutečně není.  

 Každý prostor, který se opravuje, prochází poměrně složitou přípravou. Už jsem o tom 

hovořil. Můžeme o tom hovořit hodiny. Jsem ochoten je k tomu strávit, vysvětluji to znovu 

každé reprezentaci.  
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Vím, že máme jako úřad úkol, pan starosta na nás tvrdě tlačí, abychom to dokázali 

udělat, ale rozhodnutí je o tom, zda to máme dělat s rizikem, že náklady následně odepíšeme, 

protože ne každá příprava skončí čím, že na konci se ukáže, že to lze udělat. Městská část do 

r. 2005 a 2006 postupovala tak, že přípravy dělala i s tím rizikem, že se ukáže, že to nepůjde 

udělat a na přípravách jsme odepsali 17 nebo 18 mil. 

 Tento mechanismus se po velké kritice zastupitelstva opustil. Je otázka, zde se k tomu 

zase nevrátit, ale pak se opustí poté, co z opozičních lavic bude obrovská kritika toho, kolik se 

musí odepsat. Riziko odepsání v případě, že se to nemůže realizovat, je poměrně vysoké. 

Každý kus je tady originál a u památkářů můžete počítat s tím, že budou rozdílné názory. Kde 

bude národní ústav souhlasit, stoprocentně budou pražští památkáři nesouhlasit a opačně. 

Většinou je to tak, že národní ústav nesouhlasí a památkáři se občas nechají ukecat. Je to 

problém. 

 Starosta na nás tlačí, ale jako úřad v tomto směru víc dělat nemůžeme. Pokud se 

zastupitelstvo nerozhodne, že půjdeme do rizika odepsání příprav, jinou možnost nemáme. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím radního Votočka jako předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Doplnil bych ještě jednu věc. Veškeré prostory, které byly kdysi prohlášením vlastníka 

nebo kolaudací označeny za byty, jsou vedeny jako byty a některé nesplňují současné 

hygienické podmínky – světlou výšku, oslunění, velikost atd. Pak je tady několik domů, které 

potřebují rozsáhlou rekonstrukci – třeba Černá 10, Hybernská 28, Opletalova 10, ale v 

okamžiku, kdy oprava, kterou provádí OTMS v rámci ekonomické činnosti, přesahuje 20 % 

hodnoty vydaných prostředků, stává se to automaticky investicí a přechází to z ekonomické 

činnosti do investiční, do kapitoly 818, kterou provozuje investiční oddělení. Ač se tady 

intenzívně opravuje, dělá vám to dojem, že se neopravuje v ekonomické činnosti dostatečně, 

protože právě z těchto konkrétních důvodů dům z ekonomické činnost vypadává.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám doplňující dotaz. Pan inženýr zmiňoval převody v rozpočtu prováděné finančním 

oddělením do 2 mil. Tato praxe skončila, na to upozorňoval audit a už je to vyřešeno? Děkuji. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 V loňském roce to bylo ukončeno a od ledna jsme zahájili mechanismus podle 350. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mohu povzdechnout pouze nad tím, že jsme ztratili polovinu Kamzíkovy 2 a 

Železné5. Myslím, že tam jsme mohli investovat do nákupu poloviny tohoto objektu. Pořád 

tady probíhá diskuse nad opravou bytů, ale nezapomeňme, že bychom měli také investovat do 

opravy bytů nejen neobydlených, ale i obydlených. Podívejte se do spousty obecních bytů, 

kde máme nájemce, v jakém stavu byty jsou. Je to myslím spoluvlastnický dům na 

Václavském nám. 39, v Jindřišské, v Truhlářské – to je důležité, abychom o tom diskutovali.  
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 Co se týká prázdných domů, pan dr. Votoček tady říkal Černou 10, Hybernskou 30 a 

Senovážné nám. 16, ale máme tady i půdy. Jestli si vzpomínáte, ve dvou případech jsme na 

zastupitelstvu rozhodovali v rámci našeho podílu v SVJ o souhlasu, aby SVJ vypsalo 

výběrové řízení na prodej půd. Proč se tohoto výběrového řízení jako městská část 

nezúčastníme? Myslím si, že je to škoda.  

 Víte, co si myslím? Pořád se tady bavíme o 1 mld. Kč. Ptám se: máme 1 mld. Kč? 

Není to jen tak, že se to tady jen povídá, a kdyby teď zastupitelstvo rozhodlo, že pověří radu, 

aby se do dvou let zainvestovala do něčeho částka 1 mld. Kč, co by se stalo, pane inženýre? 

Akceptoval byste to? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pan kolega Bodeček oprávněně hovoří o tom, že tady máte závěrečný účet, který 

hovoří o účetních číslech, o plánu ekonomické činnosti, o výnosech, nákladech, a nehovoří o 

cash. Praha 1 je jedna z městských částí a obcí, která z hlediska cash je na tom vždycky lépe 

než papírové výsledky rozpočtové a plánovací. 

 Pane kolego, mohu vás ubezpečit, že bych si s tím poradil. Obávám se ale, že mí 

kolegové, kteří mají na starosti investice a opravy, by vám nepoděkovali, protože bych chtěl 

vidět, jak by to splnili. To bych potom paní kol. Počarovské dlouze vysvětloval, jak dlouho 

příprava trvá a kam vede. Nechci za ně hovořit, nejsou tady přítomni. Myslím, že mohu za ně 

prohlásit, že tento úkol by nebyli schopni splnit. Není to tak jednoduché. 

 Černou 10 máme v rozpočtu a tam celkovou rekonstrukci děláme a budeme dělat další 

z nich. Tam jdou větší prostředky, o kterých tady pan starosta hovořil, ale ty nejdou přes 

ekonomickou činnost, musí jít přes rozpočet, je to kompletní rekonstrukce objektu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Panu Bodečkovi bych ještě sdělil. Posteskl si nad tím, že kdybychom neprohráli soud, 

mohli bychom si krásně zainvestovat do Kamzíkovy 3. Trochu vám asi ušlo, že poloviční 

vlastník polovinu tohoto domu zatížil hypotékou na 200 mil. Kč. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu mít tři věci. Jednak prosím pana Valíčkovou, zda by mohla promítnout 

závěrečný účet. Předkladatel radní Votoček říkal, že větší investice z ekonomické činnosti se 

účetně přesunou pod oddělení investic a tím to vypadá, jako že se neopravuje, a přitom se 

opravuje. Jde o přílohu č. 12. Prosím, abychom došli k hodnotám 818. 

 Pokud se z hospodářské činnosti přesouvají opravy účetně jinam, tak kde to je? Když 

se podívám na bytové hospodářství, tak jeho rozpočet byl celkem 33600 tis., upraveno to bylo 

na 30900 tis., čerpáno 9600 tis. Znamená to, že pokud dochází k opravám domů pod 

oddělením investic, tak toto oddělení vyčerpalo necelou třetinu. Pokud tam přibyly nějaké 

investice a opravy, které původně dělalo OTMS, tak je to marginálie. Tato výmluva může být 

platná pro nějaké drobné rozměry, ale není to odpověď na to, proč se tady tak málo opravují 

byty. 
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 Měl bych dotaz na Ing. Kováříka ohledně nájemného z nebytových jednotek z 

ekonomické činnosti, příloha č. 13. Máme tady výnosy nájemného z nebytových jednotek. 

Plánováno bylo 444 mil., za prvních 11 měsíců bylo 416 mil. a za celý rok bylo 417 mil.. Jak 

to, že Praha 1 za prosinec dostala necelé 2 mil.? Mělo by to být 1/12, ale je to téměř setina. 

Mohlo by mi být toto vysvětleno? 

 

P.  H e j m a : 

 Skončil kol. Čižinský s veškerými příspěvky? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Trvá pan zástupce tajemníka na tom, že musím napřed mluvit o jiných věcech, a 

potom bude reagovat? (pozn. p. Kovářík kývá, že ano). Budu mluvit o jiných věcech. 

 Nerozumím vašemu argumentu s přípravami oprav do foroty. Tvrdíte, že než začneme 

přípravy nějakých oprav, je spousta starostí s památkáři atd. a že nevíte, jestli se to podaří. 

Musíme vydat nějaké prostředky na přípravu, a pokud se to nepodaří, náklady nám 

propadnou. Znamená to, že pokud je riziko, že památkáři něco nepovolí, byt necháme navždy 

neopravený, protože když bychom to připravovali, tak bychom riskovali, že se to nepovede? 

Není mi to jasné. Prosil bych vysvětlení, co jste tím myslel. Myslím si, že je logické, když 

člověk něco připravuje, má s tím nějaké výdaje, které se mu v případě neúspěchu záměru už 

nevrátí. To ale není důvodem pro to, aby tuto věc nechal pořád ležet. To je moje další 

námitka, protože mi to nedává smysl. 

 Jak jsem avizoval, dávám pozměňovací návrh, který může být na konci usnesení, že 

zastupitelstvo konstatuje, že aktuální míra meziroční inflace přesahuje již dvouciferných 

hodnot a za této situace není nadále únosné držet stamilionové částky na neúročených nebo 

nízko úročených účtech a zejména není přijatelné prodávat nemovitý majetek svěřený Praze 1.  

 Zastupitelstvo ukládá radě přijmout opatření za účelem zabránění škod způsobených 

inflací. Termín do 31. 7. 2022. 

 Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka, zároveň bude reagovat pan Ing. Kovářík. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pavle, upozorňuji tě na to, že směšuješ inflaci spotřebního koše, zatímco my v tomto 

případě budeme používat index 682, který se týká pronájmů a vlastních nemovitých 

prostředků. Je to zcela o něčem jiném. Jestli se nepletu, tady inflace v loňském roce byla 0,8. 

 Druhá věc je vysvětlení toho, proč není naplněn příjem z nebytových prostor, který byl 

plánován. Tady se promítají obrovské slevy, které jsme poskytovali pro podporu podnikatelů. 

Spousta z nich měla půl roku snížené nájemné na 50 %.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Odepisovaly se ty, které se nestaly a v současné době desítky nebo stovky přípravných 

studií nejsou. Neříkal jsem, co je lepší nebo horší, bylo to pouhé konstatování, že jsou dva 

možné přístupy, podle kterých se dá k tomu přistupovat různě. Pouze jsem říkal, že předchozí 

mechanismus byl ukončen poté, co si v zastupitelstvu tehdejší opozice velmi stěžovala, že se 

odepisují velké částky z nezrealizovaných akcí, na které byly připraveny studie.  
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Neříkám, co z toho je lepší, nechtějte na mně, abych to hodnotil. Mohu mít svůj 

vlastní přístup, který považuji za srozumitelnější. Jako zástupce tajemníka pouze říkám, že 

tady byly dva rozdílné přístupy, které jsem popsal. Není to hodnocení, co je lepší nebo horší,. 

 Pokud někdo hovoří o výnosech a nákladech, tak musíme rozlišovat i mezi příjmy a 

výdaji. Příjmy a výdaje v daném měsíci jsou tehdy, kdy příslušná částka na účet městské části 

přijde, případně odejde. Výnosy a náklady jsou fakturace v daném měsíci, které z hlediska 

nákladové položky jsou vedeny tak, že např. v lednu nemáme žádné mzdové prostředky v 

nákladech, protože je předepisujeme v prosinci, kde je máme dvakrát. Naopak nemáme žádné 

výnosy u nebytových prostor, jsou předepsány a zaúčtovány v předchozích měsících a není to 

tak, že by se to měsíčně posouvalo. Není to 1/12.  

 Ti, kteří chodí na Finanční výbor, vědí, že Praha 1 má poměrně širokou škálu smluv, 

kde máme předpis jednou za rok, jindy jednou za čtvrt roku, máme i předpisy měsíční.  

U měsíčních předpisů u nebytovek máme většinu těch, které se vázaly k prosinci a jsou 

vedeny v listopadu. Je to mechanismus, který se dělá běžně ve všech podnikatelských 

subjektech, aby se to mohlo na konci roku uzavřít. Není možné to dělit na dvanáctiny. 

Bývalému starostovi jsem to vysvětloval na položce úrazového pojištění, které je čtvrtletní. 

Také není každé čtvrtletí stejné. Strávili jsme delší debatu, proč je v každém čtvrtletí jiné. 

Není to žádná chyba,  nic nevypadlo, je to normální mechanismus toho, kam co patří. Je 

rozdíl mezi položkami rozpočtovými, kde je to okamžikem připsání nebo odepsání z účtu, a 

položkami výnosovými a nákladovými v ekonomické činnosti, kde je to normální 

podnikatelská činnost, která má příslušné datum plnění, a nejsou rozděleny po jedné 

dvanáctině. Kdo zná Prahu 1 déle a její způsob fungování, tak ví, že je to mnohem složitější 

záležitost jak pro plánování, tak pro sledování, protože nemáme mechanismus, že všechny 

smlouvy jsou stejné. Už jsem to několikrát vysvětloval. Není tam tedy žádná chyba, je to 

uděláno tak, co kam má být připsáno. 

 Proč to máme proti plánu méně v plnění ve výnosech z nebytových prostor, je 

především dáno tím, že nebytovým prostorám byly schváleny slevy v důsledku toho, že tady 

byly dopady na jednotlivé podnikatele v těchto prostorách, což souviselo s turistickým 

ruchem, že jejich klienti se do Prahy 1 nedostavili. Proto Praha 1 přistoupila ke slevám, které 

tvoří většinu tohoto rozdílu. 

 Jestli by to někoho více zajímalo, můžeme k tomu udělat seminář.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. V rámci svého vystoupení nejdřív odpovím kolegyni Amálce 

Počarovské. Samozřejmě, že naší prioritou je rekonstruovat co nejvíce bytů, v největší míře 

investovat to, co jsme si v rámci kapitálových výdajů schválili. Pan Ing. Kovářík sám řekl, jak 

tlačím na to, aby ve všech gescích byly investice řádně procesované a aby bylo opravováno co 

nejvíce bytů. Záměr rekonstruovat maximální množství bytů z těch, které jsou před 

rekonstrukcí, deklarujeme i ve vámi kritizovaném bodu 30. V rámci možností se v tomto 

směru snažíme, ale občas jsou překážky u administrativních procesů, jak bylo řečeno. 

Nemůže se ale nikomu vyčítat, že by nekonal.  

 Pokud jde o samotný bod, trochu mě mrzí, že přestože Finanční výbor k tomu přijal 

jasné stanovisko a podpořil schválení výsledku hospodaření a účetního závěrečného účtu, tak 

tady padají dotazy, jako by jednání Finančního výboru neproběhlo. Tak to ale bývá, že se věci 

znovu řeší i na půdě zastupitelstva. 
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 V tomto směru bych chtěl poděkovat panu Ing. Kováříkovi a celému týmu Finančního 

odboru v čele se Hanou Niedobovou a Jolanou Braunovou za to, že v šíleně složité covidové 

době jsme dokázali hospodaření udržet v těchto mantinelech a že jsme dokázali vykrýt 

všechny výpadky příjmů, naopak jsme dokázali spoustu podnikatelů podpořit a dokázali 

zareagovat jako správná samospráva, která by měla pomáhat, ale zároveň jsme i podnikateli. 

Pro nás situace vůbec nebyla jednoduchá. 

 To, že tady máme takovýto výsledek hospodaření v ekonomické činnosti, závěrečný 

účet hospodaření městské části, je chvályhodné a není to určitě hodné kritiky. Poděkování 

myslím vážně a věřím, že je míněno i za celou radu vedení městské části.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve se zeptám členů Finančního výboru, jak detailně se touto záležitostí zabývali. 

Pokud se nemýlím, Finanční výbor byl minulý týden, což bylo poté, co jsme tento materiál 

dostali. To ale není důležité, pokud se týká mého výstupu. 

 Budu navazovat na to, co říkal pan Ing. Kovářík jako reakci na to, co jsem tady říkal v 

souvislosti s jednou miliardou korun. Rozumím tomu, že kdyby s tím teď zastupitelé přišli, že 

by pověřili někoho, aby konal v souvislosti s opravou, tak částka 1 mld. Kč se nedá 

proinvestovat v rámci opravy během dvou let i s ohledem na to, co tady bylo řečeno. V centru 

s ohledem na památkáře je všechno zdlouhavé. 

 Kdo tady ale mluví jen o opravách? Jedna miliarda korun by nám stačila na koupi 

nějakého obytného domu, což by se dalo realizovat. Můj dotaz byl trochu jiný, týkal se toho, 

že když zastupitelstvo odsouhlasí někam zainvestovat 1 mld. Kč, tak zda to vůbec lze. Mám 

obavu, že nikoli, že peníze jsou někde jinde. To je můj osobní pocit. Budu rád, když toto bude 

vyvráceno.  

 Zareaguji na pana radního Votočka v souvislosti s Kamzíkovou 2 a Železnou 5, kdy 

pan radní říkal, jestli jsem si vědom toho, že se nám tam stalo, že spoluvlastníci dali zástavu. 

Jsem si toho vědom, byl jsem i u soudního jednání. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že to byl 

úmysl, abychom neusilovali o druhou polovinu. Ukáže se to dříve nebo později, kdy 

spoluvlastníci vlastnící celý objekt v Kamzíkově a v Železné, objekt prodají. I když zde od 

září třeba nebudu zastupitelem, tak vám přijdu ukázat cenu v porovnání s cenou, za kterou 

jsme prodali polovinu. Proto jsem navrhoval i směrem k hl. m. Praha, abychom se odvolali 

nikoli k rozhodnutí, že polovina patří spoluvlastníkům, ale proti ceně. Podívejte se, za kolik 

jsme prodali polovinu velmi historického objektu. To byla kritika k minulosti a myslím si, že 

to byla škoda. Máme na to odlišný názor.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Městská část nic neprodala, dokonce ani hl. m. Praha nic neprodalo. Soud – i s 

vyčerpáním všech prostředků – rozhodl o rozdělení ideálního spoluvlastnictví tím způsobem, 

že přikázal jednomu ze spoluvlastníků, že má druhému spoluvlastníkovi zaplatit takovou a 

takovou částku. To není prodej. 

 Na první otázku jsem vám, pane kolego, již odpověděl. Ještě znovu vysvětlím rozdíl 

mezi papírovými penězi či papíry v rozpočtu v plánu ekonomické činnosti a cashem. Praha 1 

patří mezi málo městských částí a obcí, které jsou na tom z hlediska cashové bilance lépe než 

z hlediska papírové bilance rozpočtové a plánu výnosů a nákladů. Je to jednoznačná odpověď.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Jsem rád, že tady slyším, že cashová bilance je velmi dobrá. Navázal bych na slovní 

výměnu mezi panem Mgr. Čižinským a panem dr. Votočkem, kdy se tady diskutovala inflace 

a spotřební koš, že je to něco jiného, když kdybychom se bavili o nemovitostech. Myslím si, 

že tady byly různé prodeje, kdy jsme se odvolávali na posudek soudních znalců, jestli třeba 

cena 150 nebo 160 tisíc za m2 na Praze 1 je nebo není adekvátní, i když by to byla 

nemovitost, která třeba nemá vlastní sociální zařízení. Pokud se někdo v poslední době třeba 

jen zajímal o to, za jakou částku se kupuje nemovitost na Praze 1, byl by asi velmi překvapen, 

že ceny na Praze 1 jsou natolik atypické, že se liší od celostátního průměru třeba o 20 – 30 %, 

všechno je dražší než jinde.  

 Pokud bychom se podívali na vývoj cen nemovitostí v České republice, mám tady údaj 

z 1. ledna, kdy se ceny pohybují kolem 180 tisíc. V Praze se ale za tuto cenu neprodává 

normální nemovitost, ale nemovitost bez toalety. Nemovitost, která je použitelná na bydlení, 

za cenu pod 230 Kč/m2 se nedostane. Zkuste si něco koupit za peníze, které máme na účtu. 

Myslím si, že to bude nejlepší průzkum trhu bez ohledu na nějaký názor znalce. 

 Děkuji za slovo a pojďme se znovu zamyslet nad tím, zda můžeme najít nějaké 

nemovitosti, které zde můžeme koupit, protože peníze se nám budou zhodnocovat bez ohledu 

na inflaci, ať ji budeme posuzovat podle jakéhokoli spotřebního koše. Jsou to jedny peníze, 

které se dají utratit za něco – buď je utratíme za nemovitosti, nebo je necháme na účtu. 

 Pokud tady pan zastupitel Bodeček říkal, že neví, kde peníze jsou, že mohou být někde 

jinde, tak byl bych možná mile překvapen, kdybychom se dozvěděli, že před deseti lety se za 

to nakoupili bitcoiny, i když dnes padají.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 K Finančnímu výboru, který byl minulou středu. Nemohla jsem tam bohužel být, 

protože se přesunul na 14. hodinu, kdy zaměstnanci jsou v práci, takže ani já jsem se nemohla 

uvolnit. Z toho důvodu jsem tam nebyla. Myslím si, že diskuse tady je přínosná, aby 

zastupitelé, kteří na výboru nebyli, věděli, co schvalují. To je k tomu, co jsi Petře říkal. 

 Dávám pozměňovací návrh za bod 7 doplnit:  

 Bere na vědomí, že plánované náklady na opravy bytových domů a nemovitostí s nimi 

souvisejících byly významně nesplněny. 

 Je to přesná citace z komentáře. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Řeknu dvě reakce na pana Ing. Kováříka, hovořil o dvou přístupech k opravám. 

Obávám se, že se tady v praxi realizuje třetí přístup – velkou část bytů trvale nechat 

neopravenou a nevyužitou. Tato možnost je pro mne každopádně nepřijatelná.  

 K Janu Votočkovi. Už jsme ráno slyšeli relativizaci toho, co je výběr zakázek. Minule 

se tady relativizovalo, co je trestní stíhání a teď relativizuješ to, co je inflace. Je to strašné.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Dávám slovo předkladateli k závěrečnému slovu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chci reagovat na pozměňovací návrhy – ani s jedním se neztotožňuji. 

 

P.  H e j m a : 

 To by byla otázka, která by následovala. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední doručený pozměňovací návrh je paní zastupitelky Počarovské. 

 Za bod 7 doplnit: bere na vědomí, že plánované náklady na opravy bytových domů a 

nemovitostí s nimi souvisejících byly významně nesplněny. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu. Pro 9, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovali 4. Návrh 

nebyl přijat.  

 

P.  B u r e š : 

 Další je doplňující návrh od pana zastupitele Čižinského, což jsou body 13 a 14. 

 13) Zastupitelstvo konstatuje, že aktuální míra meziroční inflace dosahuje již 

dvouciferných hodnot a za této situace není nadále únosné držet stamilionové částky na 

neúročených nebo nízkoúročených účtech a zejména není přijatelné prodávat nemovitý 

majetek svěřený Praze 1 

 14) Zastupitelstvo ukládá radě navrhnout opatření za účelem zabránění škod 

působených inflací. Odpovídá rada. Termín 31. 7. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 9, proti 1, zdrželi se 3, 

nehlasovalo 10. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 2, zdrželo se 7, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen. 

 Technická – paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Technická k tvému hlasování. Teď jsi to schválil, ale předtím jsi nechtěl vzít na 

vědomí část tisku. Aby sis byl toho vědom. Říkal jsi, že nedostatečné opravy nebereš na 

vědomí, byl jsi proti, ale zároveň jsi schválil to, kde je to napsané. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyjádřil jsem svůj názor hlasováním. 

 Pojďme přistoupit k bodu číslo 

2, tisk BJ2022/1065 

stanovení počtu členů ZMČ Praha 1 pro volení období 2022 – 2026 

 Předkládám vám tisk, který je koaličním tiskem ke stanovení počtu členů ZMČ  

Praha 1 pro volební období 2022-2026, kde je povinnost nejpozději 80 dnů před dnem voleb v 

zastupitelstvech v obcích stanovit počty členů ZMČ na příští volební období. 
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 Očekávali jsme, že dostaneme od Českého statistického úřadu konkrétní informaci, 

jaký je počet obyvatel v aktuálním období. Bohužel, tyto informace budou k dispozici až ve 

druhé polovině června, na což nebylo možné čekat.  

 Odbor občansko-správních agend, oddělení správního řízení, který je registračním 

úřadem pro volby do ZMČ Praha 1, čerpal údaje ze statistiky Ministerstva vnitra ČR, která je 

dostupná na webových stránkách ministerstva. Registrační úřad oznámil v souladu se 

zákonem o volbách do zastupitelstev v obcích dle této statistiky potřebný počet podpisů 

voličů MČ Praha 1, které je pro petici ve volbách do ZMČ Praha 1 nutné získat v případě, že 

by existoval nezávislý kandidát, a zároveň pro registraci Sdružení nezávislých kandidátů.  

V tomto směru máme údaj o počtu obyvatel k 1. 1. 2022, který činí celkem 30839 občanů, z 

toho 24206 jsou občané České republiky a 6633 jsou cizinci s pobytem nad 90 dní.  

 V rámci toho máme možnost stanovit počet zastupitelů mezi 25 – 35. Na základě 

dohody v koalici předkládám návrh na stanovení počtu na 27 členů zastupitelstva 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B  o d e č e k : 

 Děkuji, pane starosto, za slovo. Předklad, který jsi teď předložil, není nic nového proti 

předkladu, který byl předložen 17. května a na základě tvého návrh byl bod vyřazen. V tom, 

co jsi říkal, odkazuješ se na dopis od odboru občansko-správních agend. Tento dopis je znám 

a byl vyvěšen o den dřív, než bylo poslední zasedání zastupitelstva. Tato informace není 

vůbec nová. 

 To, že tato záležitost nebyla tady projednána na zasedání zastupitelstva v květnu, 

považuji za obstrukci těch, kteří nejsou součástí koalice. Dovolím si přečíst stenozáznam jak z 

13. dubna, tak ze 17. května a bude následovat dotaz ke všem předsedům zastupitelských 

klubů.  

 Starosta Hejma řekl: Předkládám návrh na vyřazení bodu č. 12, kde pan zastupitel 

Bodeček jistě v dobrém úmyslu předkládá návrh, abychom již dnes projednali počet 

zastupitelů budoucího zastupitelstva pro volební období 2022-2026. Žádám o vyřazení tohoto 

bodu, protože bylo jasně deklarováno, že v zákonné lhůtě, to je maximálně 80 dní před 

konáním zastupitelstva, což vychází na zastupitelstvo 15. 6., bude po projednání se všemi 

stranami zastupitelstva předložen tisk k tomuto návrhu. S tím se počítá. Dosud se ještě 

nestalo, aby opoziční zastupitel bez projednání s ostatními toto předložil. Po řádném 

projednání se všemi bude tento bod předložen zastupitelstvu v červnu. 

 Toto řekl starosta Hejma 13. dubna 2022. 

 17. května 2022 starosta Hejma řekl: Dále navrhuji stažení bodu č. 9. Tento návrh 

jsme tady měli na minulém zasedání zastupitelstva od pana zastupitele Bodečka s tím, že jsme 

jasně říkali, že jsme připraveni projednat tento bod na červnovém zasedání, a to v momentu, 

kdy budeme mít jasná data. Myslíme si, že v tomto směru je třeba mít jasná data a na jejich 

základě se domluvit pokud možno v co nejširším spektru všech stran zastoupených v 

zastupitelstvu a přijít s konsensuálním návrhem na stanovení počtu členů na červnovém 

zasedání zastupitelstva.  

 Vážení předsedové zastupitelských klubů, nechci být zařazený, ale všech se ptám: kdy 

jste jednali a s jakým průběhem a výsledkem nás teď seznámíte? Děkuji, vážení předsedové 

zastupitelských klubů.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nevím, jestli jsem špatně poslouchal, ale jaký je návrh počtu zastupitelů? 
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P.  H e j m a : 

 27. 

 Další přihlášeny do rozpravy je pan kolega Ge. 

 

P.  G e : 

 Shrnul bych, že v minulosti bylo na Praze 1 obyvatel na Praze 1 více a i zastupitelstvo 

bylo větší. Když nám tady několik obyvatel přibylo, tak si myslím, že 27 členů zastupitelstva 

je přijatelný kompromis a je to reakce na pozitivní vývoj 

 Co považuji za možné a zásadní a co nám tady zákon umožňuje, tím, že bude 27 členů 

zastupitelstva, bude moci být o jednoho člena rady více. Bude tady člověk, který se bude moci 

starat o nějakou agendu. 

 Nemám s tím problém, aby to takto prošlo. Ve výsledku to může být ku prospěchu 

městské části, aby se více lidí, kteří mají zájem o komunální politiku, mohlo do našeho dějství 

na zastupitelstvu v budoucnosti zapojit. Děkuji za slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tato slova. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Zopakuji to, co jsem říkal myslím v dubnu, kdy se toto téma tady otevřelo. Jestliže pro 

75 tisíc obyvatel má být maximálně 35 členů, vychází to asi 2 tisíce lidí na zastupitele. 

Myslím, že když se to interpoluje, muselo by přibýt asi 2 tisíce lidí na Praze 1, aby byl důvod 

to o jednoho zvednout. Jestliže to chcete zvednout dokonce o dva, znamenalo by to, že nás 

tady bude třeba 34 tisíc, což ani v budoucnu bohužel nehrozí. Velice bych si přál, aby se 

Praha 1 zasídlila, ale vzhledem k politikám, které se čtyři roky děly a zřejmě budou mít 

nějakou setrvačnost, během příštího roku se to nezmění.  

 Možná je to dané tím, že už nebudu kandidovat. Nemyslím si, že je nějaký přínos, aby 

bylo zastupitelů a radních hodně, myslím si, že to navyšuje časovou náročnost a schopnost 

zastupitelstva umoderovat, aby skončila před půlnocí. 

 Buď se zdržím, nebo budu proti navyšování. Myslím si, že 25 je to správné číslo, které 

odpovídá tomu počtu obyvatel, který tady je. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zatím jsem nedostal odpověď. Znovu prosím předsedy zastupitelských klubů i pana 

starostu a znovu zopakuji to, co jsem tady říkal ráno. Piráti a koalice, která půjde do voleb 

s Piráty, říká, že si Praha 1 zaslouží slušnou politiku, která nikým neopovrhuje. I proto se 

znovu ptám i pana starosty: bylo realizováno to, co jsi tady slíbil v dubnu a v květnu? 

 K návrhu ještě řeknu, že 27 členů zastupitelstva má logiku s ohledem na to, že se počet 

členů rady může rozšířit na 9 – více to rozšířit na základě zákona o hl. městě Praze nelze. 

Trochu mě to překvapuje, protože současná rada může mít 8 členů, má 7 členů, z toho jeden 

je neuvolněný. Chápu to, této myšlence rozumím. 

 Myslím si, že jsem v dubnu i v květnu tady řekl, že to není o počtu, je to o kvalitě lidí. 

Kvalitu rozhodnou jednotlivá politická uskupení. 

 V tomto případě se zdržím hlasování, protože si myslím, že počet 25 zastupitelů je 

tady dostatečný. Prosím, starosto, o to, co jsi tady slíbil v dubnu a v květnu. 
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P.  H e j m a : 

 Bylo projednáno s koaličními kluby. 

 Prosím pana radního Votočka, aby se vyjádřil. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jak jsme slyšeli, čísla ze současného sčítání lidu budou, až bůh ví kdy. Je to důsledek 

toho, že se nesčítalo jeden den, ale celý měsíc, abychom byli supermoderní. Když se ale 

podíváte na výsledky sčítání lidu z r. 2011, na Praze 1 bylo zaregistrováno cca 28 tisíc 

obyvatel. Současně také probíhalo sčítání bytů, kde bylo nalezeno 34 tisíc bydlících lidí. Toto 

je jeden aspekt toho. 

 Druhý aspekt je ten, že hl. město i stát nám dává prostředky k zajištění veškerých 

služeb, které má městská část dělat v tuto chvíli jen za těch 30800 registrovaných, přestože 

skutečný počet bydlících je jiný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Potvrdím, že nejen předsedové koaličních klubů, ale i za rozšířené účasti dalších se o 

tom bavili. Jistě si vzpomenete, že Praha 1 měla 35, 33 a 25 zastupitelů. Teď se počtem 

blížíme k počtu 33 zastupitelů. Těch 27 odpovídá navýšení lidí, zvláště s ohledem na to, co 

říkal kolega Votoček. Je to vidět na tom, že při součtu bytů se tady 34 tisíc lidí trvale žijících 

pohybuje, a číslo lidí, kteří se na Praze 1 zdržují – nemá to s tím nic společného – je denně 

přes 400 tisíc. Měl jsem názor, aby to bylo 29, těch 27 vyšlo z diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Jako s předsedou klubu Piráti a Zelená pro Jedničku nikdo toto téma nekonzultoval. 

Nemohu potvrdit, že by došlo k nějaké konzultaci s naším klubem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokud se týká počtu členů zastupitelstva v minulosti, je to součástí mého tisku, který 

jste vyřadili. K tomu, co říkal pan starosta, znovu odkazuji na oba stenozáznamy jak z dubna, 

tak z května – prosím to do zápisu, kde je skutečně uvedeno, že pan starosta uvedl v obou 

stenozáznamech, že to bude projednáno se všemi stranami zastoupenými v zastupitelstvu. 

Toto také na základě informace předsedy zastupitelského klubu Piráti a Zelená pro Jedničku  

nebylo realizováno. 

 

P.  H e j m a : 

 Znovu opakuji, že to bylo projednáno s koaličními kluby. Za Piráty chodí do rady 

předseda Kontrolního výboru David Bodeček, který má možnost věci konzultovat hned. 

Pokud jde o ostatní opoziční kluby, předpokládal jsem, že se bude diskutovat přímo na půdě 

zastupitelstva. V tomto směru víc k tomu říct nemohu.  

 Pan kolega Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl bych pana starostu poučit v tom směru, že za klub Pirátů nekomunikuje pan 

zastupitel Bodeček. Vystoupil ze zastupitelského klubu, možná hovoří jménem místního 

sdružení Piráti Praha 1, ale určitě nehovoří jménem zastupitelů klubu Piráti a Zelení pro 

Jedničku. Považuji to za unfair z vaší strany.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím také reagovat na svého předřečníka Pavla Nazarského. Na radu chodím, na 

radě poslouchám, jsem rád, že se mohu zapojovat do diskuse. Jen připomenu, když tento 

materiál byl na jednání rady, nebyla diskuse o počtu.  

 

P.  H e j m a : 

 Z řad občanů je přihlášen pan David Malý. Má právo k tomuto bodu vystoupit. 

 

P.  M a l ý : 

 Jsem rád, že jste mi udělili slovo. Měl bych k tomu poznámku, protože se to tady 

řešilo už minule. Myslím, že bod byl posledně stažen. Statistický úřad se k tomu v odpovědi 

konkrétně nevyjádřil. Zaráží mě, že při sčítání lidu a při potřebě mít všechno 85 dní před 

volbami v pořádku to Statistický úřad nevzal v potaz, i Ministerstvo vnitra, které to všechno 

eviduje. Jestli se špatné domnívám, prosím, abyste mě opravili. Postup, že se to aspoň 

stanovilo přes občansko-správní agendu, je správný. Podle jakých čísel by se mělo 

rozhodovat? Chápu, že 25 členů je přiměřený počet, ale když máme možnost, aby zde bylo 

širší názorové diskusní fórum, tak proč zase na druhou stranu ne? Proč je jedna strana opět 

proti, když na druhou stranu to může přispět k tomu, že tady bude víc názorů? 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za názor. Rozprava je ukončena, můžeme hlasovat o doplněném návrhu. 

Prezenčně: pro 13, proti 1, zdrželo se 6, distančně pro 1, celkem pro 14, proti 1, zdrželo se 6, 

nehlasoval 1. Toto usnesení bylo schváleno. 

 Vyhlašuji přestávku na oběd. Ve 14 hodin se těším na pokračování našeho jednání. 

Přeji dobrou chuť. 

(Polední přestávka)  

 Otevírám bod číslo 

7, tisk BJ2022/1010 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Je stanoven na 14. hodinu. 

 Předkládám vám návrh tří uchazečů o post přísedících u Obvodního soudu pro Prahu1.  

 Žádám pana tajemníka, aby se ujal prezentace jednotlivých nominujících, kterým 

dáme možnost veřejně vystoupit. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, první uchazečkou o post přísedící je paní Ing. Petra Vaněčková. Je 

bohužel narozena v posledním roce, na který se vztahuje lustrační zákon, takže si musela 

požádat o lustrační osvědčení, jehož kopii máte v příloze. Bydlí na Praze 1 v xxxxxxxxxxxxx 

ulici. Přísedící Obvodního soudu zatím nebyla.  

 Pane starosto, mohu vyzvat paní Vaněčkovou, aby se přišla přestavit? 
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P.  H e j m a : 

 Prosíme paní Vaněčkovou, aby zaujala místo u mikrofonu. 

 

P.  V a n ě č k o v á : 

 Žádám o místo přísedící u soudu. Bydlím na Praze 1 pět let a hledala jsem nějaké 

uplatnění pro MČ Praha 1. Když mi už potřetí tato výzva přišla pod ruku, řekla jsem si, že to 

bude ta správná volba.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše slova. Jsou nějaké dotazy? Pan kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám vždycky jednu nebo dvě uštěpačné poznámky, resp. dotazy. Jak jste se 

dozvěděla o této možnosti a dokážete říct, jaké máte předpoklady pro tuto funkci, která je 

velmi důležitá?  

 

P.  V a n ě č k o v á : 

 Dozvěděla jsem se o tom z časopisu Jedna.  

 Nevím, jestli mám správné předpoklady, ale děda dělal také přísedícího u soudu, tak se 

to možná přeneslo.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Nevidím další dotazy, děkuji za vaši účast. Prosím, pane 

tajemníku, o představení druhého nominanta. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Další uchazečkou je paní Ing. Bc. Ivana Peterková. Narodila se už po r. 1971, takže se 

na ni povinnost předložit lustrační osvědčení nevztahuje. Trvalé bydliště má v xxxxxxxxx ale 

je zaměstnána na území MČ Praha 1, v kanceláři Poslanecké sněmovny. Přísedící dosud 

nebyla. Souhlas předsedy soudu tam máte přiložen, máte tam i její životopis. 

 Mohu poprosit paní Ivanu Peterkovou, aby se vám přišla představit? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Peterkovou, aby zaujala místo u mikrofonu. 

 

P.  P e t e r k o v á : 

 Přeji všem příjemný den. Jmenuji se Ivana Peterková a ráda bych se ucházela o funkci 

přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 1. Jelikož se velmi zajímám o oblast práva, tato 

možnost mě zaujala. Jak zmiňoval pan tajemník, zatím nemám zkušenosti s funkcí 

přísedícího. Tato možnost mě velmi zaujala i z toho hlediska, že bych chtěla uplatnit své 

zkušenosti a znalosti z oblasti práva. Mám vystudovanou veřejnou správu, takže co se týká 

funkce soudu a soudnictví, mám i z této oblasti znalosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaše představení. Prosím o dotazy. Kolega Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Také se zeptám na to, jak jste se dozvěděla o této možnosti? Na předpoklady se 

nebudu ptát, protože je to součástí tisku. Musím se zeptat na jednu věc: přihlášku jste 

vyplňovala vy? Ptám se proto, protože písmo je neuvěřitelně hezké. Máte v souvislosti s tím 

vystudovaný nějaký obor? Není normální, aby někdo tak hezky psal. 

 

P.  P e t e r k o v á : 

 Moc vám děkuji, ale tento obor jsem nestudovala, asi je to přirozený talent. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za odpověď. Prosím pana radního Votočka. 

  

P.  P e t e r k o v á : 

 Ráda bych ještě odpověděla na dotaz. O možnosti přísedícího jsem se dozvěděla z 

internetu prostřednictvím stránek MČ Praha 1. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ve vašem životopise čtu, že jako osoba můžete nabídnout silný cit pro spravedlnost a 

empatii. Chci se zeptat, zda se jako vedoucí v kanceláři Poslanecké sněmovny chováte stejně 

ke všem svým podřízeným?  

 

P.  P e t e r k o v á : 

 Upřesnila bych funkci. Nejsem vedoucí pracovník, ale jsem odborný konzultant. Tato 

pozice není vedena jako vedoucí. Cit pro spravedlnost stále uplatňuji, někdy i narážím, ale 

jsem neodbytná. 

 

P.  H e j m a : 

 Další dotazy neevidujeme, děkujeme za vaši prezentaci. Prosím pana tajemníka, aby 

nás seznámil s třetím uchazečem. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Třetí uchazeč je pan Jaroslav Suchý, který je vám již znám, neboť jste o něm před 

několika měsíci hlasovali. Možná se zeptáte, když jsme pana Suchého neschválili, proč ho 

předkládáme znovu? Použiji stejný argument, který jsem tady také říkal. Jsem pouhý nosič 

vody. Jestliže dostanu přihlášku, která má všechny náležitosti, je mou povinností vám ji 

předložit.  

 Pan Jaroslav Suchý je narozen už po r. 1971, nevztahuje se na něho lustrační zákon. Je 

to občan Prahy 1. Bydlí na xxxxxxx a nebyl dosud přísedícím Obvodního soudu. Když se 

podíváte do jeho životopisu, zjistíte, že na Obvodním soudu nějaký čas pracoval, ale jen 

krátký. Máte tam také souhlas předsedy Obvodního soudu s případným zvolením.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Suchého, jestli má zájem promluvit v zastupitelstvu. 

 

P.  S u c h ý : 

 Dobrý den, všechny vás tady vítám, jsem rád, že se mohu znovu ucházet o funkci 

přísedícího. Chtěl bych se všem zastupitelům omluvit, že jsem přišel lehce oblečený s 

ohledem na venkovní počasí, že je opravdu horko a mne to nedělá dobře. Omlouvám se, že 

jsem nepřišel oblečen jako zde přítomní. 
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 Proč se ucházím o funkci přísedícího? Mám zkušenosti jak z trestního, tak z civilního 

práva, od 18 let chodím na všechny kauzy k Městskému soudu v Praze či k Obvodnímu soudu 

pro Prahu 1, kde se řeší mediální kauzy. Mám vztah k právu. Myslím si, že jako přísedící 

bych byl dobrým člověkem jako laik. Troufám si říct, že u některých banálních případů soudy 

používají přísnost. Myslím si, že drobní zlodějíčci, co ukradnou v supermarketu čokoládu, 

nemají končit zbytečně ve výkonu trestu ve vězení, a to z toho důvodu, že tím se zaplňují 

věznice. To je důvod, který bych chtěl jako laický prvek do justice promítnout. Byl bych vám 

velmi vděčný, kdybych dostal šanci a stal se přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o dotazy. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Znáte mě, že dávám nepříjemné otázky. Už jste mi odpověděl minule. Oceňuji váš 

zájem. Také se vás zeptám, jak jste se dozvěděl o této možnosti? Dále mám tady poznámky o 

vašem životopise. Oceňuji, jak je napsáno, od kdy do kdy a kde jste byl zaměstnán. 

Nepochopil jsem, co jste dělal v letech 2010 – 2014? Dále tady máte 4 zaměstnání, kde jste 

nastoupil a ve stejném roce nebo ve stejném měsíci odešel. Okomentujete to? Jak říkám, 

oceňuji, že jste se přihlásil podruhé, přestože jste minule neuspěl. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte možnost promluvit. 

 

P.  S u c h ý : 

 Dozvěděl jsem se z webu justice, kde jsem si našel Obvodní soud pro Prahu 1, kde byl 

požadavek, že hledají přísedící. Ihned jsem kontaktoval MČ Prahu 1 a poslal jsem přihlášku k 

volbě přísedícího.  

 Pokud se týká toho, kde jsem pracoval v minulém období. Vyrůstal jsem v dětském 

domově od dvou do osmnácti let, takže jsem život neměl jednoduchý. Pracoval jsem jako 

brigádník v supermarketu, v gastronomii a postupně jsem se dopracoval i na administrativu 

jako asistent v obchodních centrech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Říkal jste, že se chodíte dívat na každé jednání k Městskému i k Obvodnímu soudu. 

Kde jste zaměstnán, že vám toto zaměstnavatel umožňuje?  

 

P.  S u c h ý : 

 Nevysedávám u soudu každý den, ale když mám volno, zajdu si na kauzu, která se u 

soudu projednává. Ve svém volnu si mohu dělat, co uznám za vhodné.  

 

P.  H e j m a : 

 Nejsou žádné dotazy. Děkuji panu Suchému, že byl k dispozici pro dotazy našich 

zastupitelů.  

 Nyní předávám řízení volby panu radnímu Michalu Cabanovi jako předsedovi 

mandátního a volebního výboru. 
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P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedu vás tajnou volbou. Budeme postupně hlasovat o všech třech 

kandidátech. Začneme hlasováním o prvním kandidátovi. Hlasujte stlačením tlačítka pro, 

proti, zdržel se, případně nehlasujte pro paní Ing. Petru Vaněčkovou. Pro 16, proti 0, zdrželi 

se 2, nehlasovali 4. Paní Ing. Petra Vaněčková byla zvolena.  

 Nyní budeme hlasovat o další kandidátce paní Ing. Bc. Ivaně Peterkové. Prosím, 

hlasujte. Pro 17, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Paní Ing. Bc. Ivana Peterková byla zvolena 

do funkce přísedící obvodního soudu. 

 Posledním kandidátem je pan Jaroslav Suchý. Prosím, hlasujte. Pro 5, proti 2, zdrželo 

se 7, nehlasovalo 8. Pan Jaroslav Suchý nebyl zvolen přísedícím. 

 Budeme hlasovat jako o celku, předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o usnesení k volbě. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdrželi se 3, distančně 

pro 1. Celkem pro 17, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno.  

 Můžeme přejít k bodu číslo 

3, tisk BJ2022/0991 

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

Oblast zdravotnictví pro r. 2022  

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, poslední dotační titul, který jste schválili v rámci rozpočtu na tento 

rok, je dotační titul v oblasti zdravotnictví. Navrhuje se rozdělit částku 1 mil. Kč. 

 Komise, která zpracovávala 5 žádostí, doporučila radě žádost č. 3 vyřadit za dvou 

důvodů. Tento žadatel neměl roční uzávěrku a zjistilo se, že jeho klienti nejsou v r. 2021 

občané Prahy 1. Z toho důvodu navrhuji rozdělit tuto částku až na částku 26200 mezi tři 

subjekty s tím, že jeden subjekt tam má dvě žádosti. 

 Ještě bych upozornil, že pan zpracovatel návrhu byl ke mně velkorysý a dal mi termín 

pro uzavření smluv na 31. 10. 2022. Je tady vedoucí odboru, který to bude zpracovávat. Pane 

vedoucí, pokud to bude schváleno, smlouvy podepíši do konce tohoto měsíce.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 16, proti 0, 

zdržel se 0, distančně pro 1, celkem pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. 

 Pan zastupitel Ge chtěl ještě něco sdělit. 

 

P.  G e : 

 Děkuji za slovo, nebude to mít vliv na hlasování. Díval jsem se, že jeden ze žadatelů je 

Hospic Štrasburk. Na rozdíl od ostatních hospicových služeb je to kamenný hospic. Proto je 

menší pravděpodobnost, když je dislokován ve starých Bohnicích, že by tam byl nějaký klient 

z Prahy 1. Trend v dnešní hospicové služby je hodně zaměřený na domácí péči, což je dobře, 

ale i v dnešní době někteří klienti nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Myslím si, že 

argument, že tam nemáme žádného klienta, který by vyhledal v minulosti jejich služby, je 

nesprávné. To, že se tady uvádí, že neměli účetní uzávěrku v pořádku nebo ji nedodali včas, je 

relevantní argument. Připadá mi nesprávné udávat jako důvod k neudělení dotace to, že tam 

nebyl žádný obyvatel Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky – pan místostarosta Burgr. 



Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 40 
 

P.  B u r g r : 

 Beru to na vědomí i jako dobrou informaci. Pane vedoucí, budete s tím pracovat a 

uvidíme, jak dál.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme k bodu číslo 

4, tisk BJ2022/1063 

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se 

zaměřením na ranou péči  

 Prosím paní místostarostku, aby se ujala tisku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Spolu s vedoucí odboru školství paní Vencovou předkládáme zastupitelstvu dodatek  

č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Národní se zaměřením na ranou péči, a to proto, že 

tyto úpravy upravují a doplňují článek 7, což jsou okruhy doplňkové činnosti. Materiál je 

předkládán v souvislosti s ukončenou rekonstrukcí budov ve správě Mateřské školy Národní  

v ulici Řásnovka 2.  

 Během rekonstrukce byla vybudována relaxační ozdravná místnost, jejíž provoz  

v rámci doplňkové činnosti je plánován na září tohoto roku.  

 Prosím paní Vencovou o doplnění. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní vedoucí, máte slovo. 

 

P.  V e n c o v á : 

 Děkuji za slovo. Pouze naváži na paní místostarostku tím, že když už se otevírá změna 

zřizovací listiny, dovolili jsme si navrhnout v článku, který se týká doplňkové činnosti, 

úpravy již stávajících činnosti. Aktualizujeme je v souladu se živnostenským zákonem a 

současně navrhujeme dvě nové činnosti. Jedna souvisí s vybudováním solné jeskyně a další 

činnost je navržena po konzultaci s paní ředitelkou této mateřské školy. Myslím, že se také 

objevuje velmi často ve zřizovacích listinách našich příspěvkových organizací.  

 V případě dotazů bych odpověděla. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nemusí to být součástí tohoto tisku, je to dotaz, zda se o tom uvažuje. Chybí mi tam 

pravidla pro užívání solné jeskyně. Víme, že to bylo třaskavé téma na půdě zastupitelstva a 

nechci provokovat, aby se tím nestala obdobná záležitost jako třeba u Janova. V souvislosti se 

zřizovací listinou jsme také dávali doplňkovou činnost, ale nevěděli jsme, jaká byla pravidla.  

  Mám dotaz, zda rada ve spolupráci s příslušnou komisí a s paní ředitelkou stanoví 

nějaká pravidla, která by směřovala nejen k rodičům dětí, ale i směrem k občanům Prahy 1, 

abychom věděli, pro koho to je? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat místostarostka. 

 

 

 



Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 41 
 

P.  Š p a č k o v á : 

 Vzhledem k tomu, že to bude fungovat až od září, paní ředitelka objížděla podobná 

zařízení v jiných městských částech, sondovala, jak je to tam s provozním řádem. 

Samozřejmě se tím bude zabývat také komise pro výchovu a vzdělání a určíme všechna 

kritéria, jak by to mělo vypadat. Paní ředitelka už má jistou představu, na komisi nás s tím 

seznámí a my to pošleme dál.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Prezenčně: pro 13, proti 

2, zdrželo se 5, distančně pro 1, celkově: pro 14, proti 2, zdrželo se 5, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno. 

 Pojďme k bodu číslo 

11, tisk BJ2022/1088 

záměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré Město, Kozí 12  

 Tento bod byl stanoven na 14.30 hod. Prosím pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

Zároveň by měl být přítomen pan Ing. Fujáček, soudní znalec, který bude zřejmě připraven 

pro vaše případné dotazy. 

 Prosím pana radního Jana Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál byl posledně přerušen. Je to žádost SVJ na adrese Kozí 12 o odkoupení 

dvorku za cenu podle posudku ve výši 2859 tis. 

 Posledně tady vznikla debata nad znaleckým posudkem a jeho hodnocením, proto 

jsme tento bod přerušili. Dnes jsme pozvali autora znaleckého posudku pana Ing. Fujáčka. 

Prosím, aby on i paní Mgr. Dubská zaujali místo v popředí sálu, aby mohli reagovat na vaše 

otázky.  

 

P.  H e j m a : 

 Vítám pana Ing. Fujáčka a paní Mgr. Dubskou. Otevírám rozpravu. Prosím o vaše 

dotazy. Nevidím žádné dotazy, rozpravu končím. Promiňte, neviděl jsem přihlášeného pana 

zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, jestli se budou kolegové ptát, ale připadá mi nekorektní, když pan inženýr 

přišel, abychom se ho na nic nezeptali. Velmi děkuji panu inženýrovi, že přišel, moc si toho 

vážím. On ví, že patřím do skupiny kritiků znaleckých posudků. Díval jsem se na tisky za 

poslední dva roky, ke kterým pan inženýr dělal znalecké posudky.  

 Kolegové nedokázali kolegům z opozice vysvětlit jednu věc. Měli jsme tady dva 

dvorečky: dvoreček v Kozí 12 a dvoreček ve Vítězné, kde váš kolega znalec určil cenu asi o 

dva až 2 mil. Kč vyšší než ukazovala cenová mapa, a vy jste určil cenu o dva až tři miliony 

nižší než cenová mapa. Tuto záležitost jsem prokonzultoval s jinými znalci, kteří brali v potaz 

i to, o co by se to ponižovalo. Musím říct, že snížení je velmi vysoké. Dokážete to 

okomentovat? Předpokládám, že tady nebudete na další tisk, který se také týká vašeho 

znaleckého posudku, a i u tisku 30, kdy budeme řešit privatizaci bytů. Netýká se to tohoto 

bodu. 

 Dokážete obhájit to, s čím jste přišel na zastupitelstvo v souvislosti s tím, že si 

uvědomuji – psal jste mi to v r. 2017 nebo 2018, že mezi znalci je rozdíl 10 – 15 %. Chci se 

zeptat, když hájíte městskou část Praha 1, zda dáváte tu nejvyšší možnou částku do 

znaleckého posudku, nebo ne? To je asi to nejdůležitější. Předpokládám, že když jste naším 

dodavatelem, tak hájíte naše zájmy. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Fujáček bude reagovat. 

 

P.  F u j á č e k : 

 Pozvánkou jsem byl vyzván k tomu, abych porovnal svůj posudek s posudkem kol. 

Nýče, který stanovil cenu ve Vítězné, což je přes 50 tisíc. Zaměřil bych se na posudek kolegy 

Nýče. 

 Vím, že někteří zastupitelé zastávají myšlenku, že by se měly posuzovat nemovité věci 

v rámci daného katastru, což v rámci Prahy, speciálně pozemku je prakticky nemyslitelné. 

Navíc jsou zde někteří zastupitelé, kteří si myslí, že nelze srovnávat v rámci Prahy 1 některá 

katastrální území, např. Staré Město a Josefov, i když neřeknu, z jakého důvodu. Když vezmu 

znalecký posudek kolegy Nýče, co zaznělo tady na zastupitelstvu, že neposuzuji třeba 

nemovité věci v rámci daného katastru, tak kol. Nýče v posudku konkrétně na Vítěznou, má 

srovnávací pozemky z katastrů Nové Město, Vinohrady, Libeň, Podolí a Záběhlic. Na základě 

těchto pozemků tam používá koeficient lokality od 1,3 do 1,5, který výrazně ovlivňuje 

výslednou cenu. 

 Když v jeho případě vezmu cenovou mapu, je tam cena myslím 22 nebo 27 tisíc za 

metr. Cenová mapa je každý rok aktualizována na základě aktuálních prodejů pozemků.  

 Když si vezmu posudek kol. Nýč, který považujete za správný, u prvního 

posuzovaného pozemku, který je myslím Nové Město, koeficient lokality je tam 1,3. Nevím, 

zda je to dobře, ale v každém případě je tady koeficient velikosti, kde je uvedeno, že 

porovnávací pozemek je menší a je tam koeficient 1,2, i když by tam měl být naopak 

koeficient o 20 % nižší, takže by to mělo být 0,8.  

 Když vezmu tento konkrétní pozemek, nedostávám se ze základní ceny na 60 tisíc, ale 

na 40 tisíc. To je první pozemek. 

 Druhý pozemek je v katastrálním území Vinohrady, kde je opět koeficient lokality 1,3 

a je tam obdobné využití jako u dvorečku ve Vítězné, které má asi 132 metrů. Je to pozemek, 

který je přístupný pouze průchodem toho konkrétního domu. Pozemek je vhodný na to, abyste 

si tam dali židle a popovídali si tam se sousedy.  

 V případě Vinohrad je to pozemek, který je přímo přístupný z ulice, je oplocen a je 

tam parkování. Jsou tam zaparkovaná auta a je tam zámková dlažba. V případě akceptace 

koeficientu lokality se dostáváme na 31 tisíc za m2. 

 Potom je tam pozemek v katastrálním území Podolí, kde v kupní smlouvě je, že koupě 

byla uzavřena na dva pozemky 150 a 151 za částku, která je tady uvedena. Jedná se tam o 264 

metrů a tím výchozí cena je tam 33 tisíc. Konkrétně je to pozemek, který je zastavěn 

rodinným domem. 

 U dalšího pozemku, který je v Záběhlicích, je tam uvedena výměra 141 metrů. Kupní 

smlouvou byly koupeny dva pozemky o celkové výměře 214 metrů. Výchozí cena je tam 20 a 

25 tisíc a nikoli 38. Koeficient lokality je tam 1,4. Je tam uvedeno, že využití je stejné, a 

přitom je to pozemek, který tvoří proluku v řadové zástavbě a je jednoznačně určen k 

zastavění. 

 Poslední pozemek je v katastrálním území Libeň, kde je uvedena výměra 204. Kupní 

smlouvou byly zakoupeny dva pozemky za tuto částku o celkové výměře 3058 metrů, kde 

výchozí cena je 2093 Kč za m2. Kromě toho je pozemek určen k zástavbě, je to ZVS, pro 

školství a pro vysoké školy. I kdybych neuvažoval s Libní, dostávám se na částku zhruba  

25 tisíc za m2. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane inženýre, za vaše vysvětlení. Pan zastupitel Bodeček má technickou. 
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P.   B o d e č e k : 

 Nerad bych tady diskutoval o panu Ing. Nýčovi, který tady není. Dotaz jsem směřoval 

jinak, znovu ho zopakuji. Jestli nám pan inženýr teď tady potvrdí, že při vypracování 

znaleckých posudků k našim nemovitostem, pokud je odchylka znalců 10-15%, vždycky 

dával tu nejvyšší částku. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan inženýr odpovídá. 

 

P.  F u j á č e k : 

 Samozřejmě, že jsem dával tu nejvyšší částku. Byl jsem připraven na toto. Jestli má 

pan Bodeček nějaké dotazy, ať mi to dá písemně, rád na ně odpovím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dobrý den, pane Fujáčku, jsem velmi ráda, že vás konečně vidím. K vašim posudkům 

mám téměř každé zastupitelstvo, kde je předkládán materiál s vaším posudkem, velké 

výhrady. Vy tady teď obhajujete, proč cena v posudku kolegy je příliš vysoká a váš posudek s 

nižší cenou je správný. Pochopila jsem to správně? 

 

P.  F u j á č e k : 

 Nepochopila. Jednoznačně jsem tady prokázal, že podklady, které tam použil kol. Nýč, 

jsou naprosto chybné. Užívá tam úplně jiné výměry pozemků, nevychází z kupních smluv. 

Nevím, z čeho vychází, tak jak toto mám porovnávat? Chtěl jsem jednoznačně poukázat na to, 

že kol. Nýč, proti kterému nic nemám, vychází z nějakých divných podkladů. Jestliže tam 

dám pozemek, který má místo 200 metrů 3200 a na to je tady kupní smlouva, tak pozemek 

tam takto nemohu použít. Když bych použil těchto pět jeho pozemků kompletně, dostanu se 

na částku třeba 12 tisíc za metr a ne 50. Nic víc jsem tady nechtěl dokázat.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan kolega Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Nevím, jestli jsem to správně pochopil. My se můžeme ptát pana inženýra přímo, a 

kolega Bodeček to musí poslat písemně? Jak jste to myslel? 

 

P.  F u j á č e k : 

 Ano, určitě.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ještě jsem nedokončila. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, sdělte celý svůj příspěvek a pak vám bude odpovězeno, abychom z toho 

nedělali rozhovor. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím paní Valíčkovou, jestli může promítnout materiál v PDF, když si tam dáte 27. 

 Už jsem se nad tím minule pozastavovala. Ve všech svých posudcích standardně 

uvádíte uskutečněné prodeje, které jsou zapsané k nějakému dni, pak je porovnáte v tabulce, 

přiřadíte koeficienty, ty pronásobíte a pak uděláte průměr. Všichni víme, jak průměrná 

jednotková cena funguje a jak funguje, když se dělá vzorem na čtyřech prodejích.  

 Mohl byste osvětlit všech šest koeficientů? Na základě jakých dat jsou jednotlivé 

koeficienty určeny?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana inženýra o reakci. 

 

P.  F u j á č e k : 

 Koeficient ceny - je z kupní smlouvy, čili je tam jednička.  

 Koeficient lokality – porovnávám tam lokality, jsou tam Malá Strana, tři pozemky jsou 

Hradčany, porovnávám to se Starým Městem.  

 Koeficient časový je určen na základě toho, kdy byla kupní smlouva uzavřena. 

 Koeficient plochy pozemku – tam vycházím z toho, když jsou pozemky přibližně 

stejně velké, tak je to jednička.  

 Koeficient využití – k čemu je pozemek využíván. 

 Koeficient dalších vlivů – kdyby tam třeba byla zátopová zóna.. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 K tomu, co budeme dnes projednávat. Využívám toho, že tady jste. 

 Pane inženýre, mně přišla před dvěma roky tato informace: 

 Hlavní nedorozumění do celé věci vnesl znalec, který nejdříve tvrdil, že zákaz zcizení 

započítal do posudku a až po našem naléhání na vyčíslení míry vlivu na hodnotu posudku 

vysvětlil své tvrzení tím, že toto nemá žádný vliv. Jinými slovy – započítal tento vliv do 

posudku nulovou hodnotou. 

 Můj první dotaz je, zde zákaz zcizení má vliv na cenu obvyklou? Bude to souviset s 

dalšími tisky. 

 Říkal jste, že mohu napsat. V minulosti jsem vám psal velmi dlouhý e-mail, kde jsem 

něco analyzoval, a vy jste odpověděl: Zdravím vás, děkuji za váš e-mail, ve kterém mi 

sdělujete váš názor na celou záležitost. Příjemný den. Fujáček.  

 Jestli mám očekávat stejnou komunikaci, tak abych se na to připravil. 

 Naváži na Amálku Počarovskou. Pane inženýre, měli jsme tady tisk pro prodej části 

společných prostor v Pařížské 28, a vy jste v prvním nebo ve druhém sloupci koeficientu 

lokality dal stejnou hodnotu v třikrát Dlouhé ulici a v Pařížské, v nejlukrativnější adrese. 

 Opět budu předesílat tisk č. 30. Proč nepoužíváte uskutečněné prodeje? Předpokládám, 

že jste odborník a víte, že existuje www.rsm.cz, kde se vám vygenerují uskutečněné prodeje 

dokonce i s konkrétními částkami a stejnou plochou včetně toho, kdy se prodej uskutečnil. 

Proč používáte jiný prodej z jiné lokality a pak na základě subjektivního pocitu dáváte 

koeficienty? Nemělo by to být tak, že primárně byste měl brát v potaz uskutečněné prodeje v 

této lokalitě a v tom čase? U jednoho znaleckého posudku, když se budeme bavit o 

privatizaci, je rozdíl 3 mil. Kč. Děkuji.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pane inženýre, chtěl bych se zeptat ke koeficientům časovým, které jsou pro mne 

nejsrozumitelnější. Konkrétně v tomto, ale i v jiných vašich posudcích, např. v posudku na 

pozemek naproti Kotvě na nám. Republiky na Starém Městě tvrdíte, že za posledních 4,5 roku 

stouply ceny nemovitostí o 20 %, za poslední dva roky o 10 % a za posledních 2,5 roku 

zhruba o 15 %. Připadá mi to málo, že ceny stouply více. 

 

P.  F u j á č e k : 

 Že vám to přijde málo, je sice hezké, ale řekněte mi, na základě čeho jste k tomu 

došel? 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Např. když jsem se díval na HB index nemovitostí v r. 2021, tak tady bylo 

argumentováno, že za 3. čtvrtletí tohoto roku stouply ceny o 5 %. Nevím, jestli to stoupalo 

takto pořád, ale obecně se o 15 – 20 % za r. 2021 tady psalo. Pokud by to bylo jen za rok, tak 

by to podle vašeho názoru, že od r. 2019 do data posudku, který byl myslím v prosinci 2021, 

nebylo udržitelné. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane inženýre, můžete reagovat. 

 

P.  F u j á č e k : 

 Co tady čtete, je průměr, statistika. Je to průměr, nebo není to průměr?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejsem statistik, jsem zastupitel, který tady něco vidí a něco u vás, co nesouhlasí, tak 

se musím ptát.  

 

P.  F u j á č e k : 

 Já vám říkám, že toto je průměr. Každá nemovitost nestoupá stejně.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemovitosti na Praze 1 stoupají pomaleji, než je průměr.  

 

P.  F u j á č e k : 

 Jinak budou stoupat ceny bytů, jinak ceny pozemků, nárůst nebo pokles je různý.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Ceny pozemků stoupají pomaleji? 

 

P.  F u j á č e k : 

 Najdu si podklady a odpovím vám na to. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vy tvrdíte, že za posledních 4 – 5 let ceny stouply o 20 %, což mi připadá málo. Mám 

pochybnost, zda je to adekvátní. V ceně se to potom projeví velice.  
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P.  H e j m a : 

 Vidím, že je tady samý zkušený znalec, takže by to možná chtělo nějakou odbornou 

diskusi na jiné platformě. Tady je soudní znalec s kulatým razítkem a do toho je laik-

zastupitel. Já se vší pokorou jen poslouchám. Samozřejmě, že budeme chtít mít všichni ve 

věci jasno. Prosím kolegyně a kolegy, aby směřovali dotazy, které jsou erudované, případně si 

v tomto směru zajistili individuální konzultaci s panem Ing. Fujáčkem, aby se vzájemně v 

tomto směru nějak zorientovali.  

 Další je pan zastupitel Ge. 

 

P.  G e : 

 Nepasuji se do role odborníka, jsem laik, a proto jsem rád, že tady pan Ing. Fujáček 

jako odborník je. Jako laik umím podívat se na internet, zadám si do googlu průměrné ceny 

nemovitostí v Praze a vyjdou mi tady nějaké grafy. Např. za stránce spasti.cz(?) je tady artikl, 

jak se budou vyvíjet ceny pozemků v r. 2022. Dovolte mi citovat: 

 Také vývoj cen pozemků byl v r. 2021 rekordní, podle HV indexu meziročně zdražily 

o 21,9 %. Jedná se přitom o nejvyšší nárůst za deset let trvající v historii indexu. Také i zde 

pravděpodobně nastane zbrzdění dalšího růstu, ale i v r. 2022 se dá očekávat, že jejich ceny 

dále porostou. 

 Když se tady dívám na graf, průměrná cena za m2 v r. 2016 se pohybovala kolem 70 

tisíc, dnes jsme tady podle stejné stránky na nějakých téměř 140 tisíc za m2. Informace z 

praxe od realitních makléřů mám, že pokud by se kupoval např. nějaký byt, kde není vlastní 

sociální zařízení, tak protože je to Praha 1, dostáváme se na cca 170 tisíc za m2, a kdyby to 

byl kompletní byt, dostávám se dokonce na cenu cca 230 Kč za m2.  

 Proto mi toto velmi nesedí a jako laik se ptám, kdybych si chtěl tady v centru něco 

koupit, tak zaplatím takové peníze, a potom je tady Praha 1, která prodává byty za cenu, která 

je pro kupující scifi krásná, ale k tomuto nákupu se pořádně nikdo nedostane. Ten, kdo by měl 

na to peníze, může být nějakým způsobem vyloučen, nebo si to úřad rozmyslí a nákup se 

zruší, což se tady stávalo.  

 Vysvětlete mi, že cena z praxe je třeba o 30 % vyšší, než je celorepublikový průměr? 

Jak se na to díváte a proč jsou vaše posudky tak nízké, když realita je zcela někde jinde? 

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, upozorňuji na to, že máme od 15 hodin další pevně stanovený bod ke 

koncepci rozvoje Nemocnice Na Františku, kde je pozváno celé vedení. Tím, že jsou velmi 

zaneprázdněni, měli by dostat prostor v domluvený čas. Prosím o poslední dotazy na pana 

Ing. Fujáčka, pak přeruším projednávání tisku a budeme dál pokračovat v rozpravě. 

 S technickou poznámkou pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pana Mgr. Ge bych trochu vrátil na zem. Nemá cenu bavit se o tom, za kolik si koupí 

byt na Praze 1 nebo jinde. V tuto chvíli hodnotíme posudek na dvorek, který tím, že je v 

Pražské památkové rezervaci, není určen k zastavění. Vaše úvahy o tom, za kolik se dá koupit 

garsonka se záchodem a za kolik bez záchodu mi připadá, že je zcela mimo tuto debatu. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Fujáček bude reagovat. 
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P.  F u j á č e k : 

 Chtěl bych se vrátit k dotazům pana Bodečka. Poprvé jsme se s panem Bodečkem 

střetli při nabídce na koupi v Karlově ulici, kde pan Bodeček neuspěl asi o 200 tisíc. Potom 

jsme se dohodli, že to tak bylo. Trochu mě mrzí, že od té doby je tady trochu nevraživost. 

Nevím, jaký důvod k tomu má. Za posudky si stojím. Od lidí co se týká dvorečků – o bytech 

ani nemluvím - naopak poslouchám, že ceny jsou vysoké. Proto mě překvapuje, že tady 

tvrdíte, že ceny jsou nízké. Je rozdíl, když si budete kupovat třicetimetrovou garsoniéru, v 

Dušní ji třeba koupíte za 30 tisíc, ale když si tam budete kupovat stometrový nebo 

stopadesátimetrový byt, tak za to dáte třeba 120 tisíc. 

 

P.  H e j m a : 

 Poslední dotaz od paní kolegyně Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Aby pan Fujáček měl o čem přemýšlet. Laik - zastupitel. Myslím, že nejsem laik, jsem 

odborník. Statistiku a ekonometrii jsem vystudovala. Když se vás někdo ptá, jak byste mohl 

obhájit jednotlivá čísla a vy tady neuvádíte, odkud jste čísla vzal a jeho se ptáte, jaká to čísla 

jsou, tak vy tady máte předložit tabulku Českého statistického úřadu, tady mají být čísla v 

tisku. Absolutně nechápu, jak se dostanete z 10, 15 a 20 procent. Nerozumím tomu. V tomto 

posudku by měla být příloha k tomu, z čeho časový koeficient 3 vyplývá. Je rozdíl, jestli je 

něco 1,11 nebo 1,23. Rozdíl 0,05 vám může dát velkou odchylku, což jistě dobře víte, máte 

kulaté razítko. 

 To je dotaz: kde máte podložené informace k tomu, jak jsou nastavena čísla v 

koeficientu 3? 

 Druhý dotaz. Z jakých dat čerpáte, jak starý posudek je relevantní? Máme tady 

posudek, který je k lednu tohoto roku a za tu dobu se trh vyvíjí. O jaké době můžete říct, že 

tam stanovená cena odpovídá? Nebo byste navrhoval nějaký další koeficient, který odpovídá 

změnám trhu za posledních půl roku, který lze týden před prodáváním dodat a říct, že se za 

půl roku časový koeficient takto změnil? Druhý dotaz je na relevantnost posudku, jak dlouhá 

doba to je.  

 Vysvětlil jste tady jednotlivé koeficienty. Je koeficient lokality, koeficient plochy 

pozemku je o tom, jak plocha je velká, ale tam jde o to vysvětlit, proč takovou hodnotu ty 

čtyři vybrané prodeje mají. Proč u prodeje z července 2017 je koeficient zátopové zóny 0,96, 

že to není 0,05 atd. Byla bych ráda, kdybyste si to promyslel. 

 Třetí dotaz. Vybral jste si 4 uskutečněné prodeje s právními účinky. Bavíme se o 

pramenu ceny, který jste uvedl, že je 1 a vybral jste si typ kupní ceny s právními účinky 2019. 

Když si vyberete 4 prodeje a mezi nimi pronásobením všech koeficientů, které mají cenu 

narovnávat a normalizovat, aby to mohlo být porovnatelné, vám vyjde rozdíl na m2 téměř o 

20 tisíc – mezi 16687 až 37210. Čím si vysvětlujete, že znormalizovaná cena, která by se 

koeficienty měla zhruba připodobnit, vychází stále tak strašně vzdáleně? 

 Čtvrtý dotaz. Proč není vzorků víc? 

 Poslední dotaz. Opravdu se neuskutečnilo obdobných prodejů od r. 2017 nebo 2018 

více? Proč máme na vzorku prodej z r. 2017? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Fujáčka o reakci na dotazy. 

 

P.  F u j á č e k : 

 Asi si je nebudu pamatovat, ale zkusím to. 
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P.  H e j m a : 

 Vypořádáme ještě dvě technické poznámky. Pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 K časovému harmonogramu, ze kterého pan Ing. Fujáček vypadává. Protože máme 

další body na pevný čas, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by bylo reálnější, kdyby na všechny 

dotazy, které tady padly a které si pan inženýr buď nepamatuje, nebo na ně neumí odpovědět 

a chce přípravu na to, aby smysluplně odpověděl, mohl odpovědět písemně. My bychom se 

případně poradili s jinými experty, jestli nás odpovědi uspokojí. Psychologicky mi připadá, že 

nám dnes pan ing. Fujáček nechce odpovědět a že to i opakovaně říká.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě s technickou pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pan inženýr neodpověděl ani na jeden z mých tří dotazů: zákaz zcizení, koeficient 

ceny v souvislosti s Pařížskou a s Dlouhou a proč nevychází z uskutečněných prodejů v dané 

lokalitě.  

 Chci se zeptat předsedajícího nebo předkladatele materiálu. V momentu, kdy bude 

ukončena diskuse a k bodu se zase vrátíme, bude bod přerušen? V momentu, kde přerušen 

nebude, nebudeme mít možnost pokládat dotazy panu inženýrovi. Považuji za zásadní, abych 

se dozvěděl, když tady byla zmínka o panu Ing. Nýčemu, když jsme tady měli ty dva 

pozemky minule, tak tady je cenová mapa přímo k parcele, a jak je možné, že v Kozí 12, což 

je znalecký posudek, který dělal pan Ing. Šlajs, cenová mapa k této parcele říká, že je  

55810 Kč za m2, což vychází na 6,2 mil. Kč, a v návrhu usnesení byla částka 2800 tis., a u 

pana Nýče to bylo obráceně? To byl důvod, proč pan předkladatel přerušil minule 

projednávání tohoto bodu, protože tuto záležitost nedokázal vysvětlit. Proto jste sem byl teď 

pozván a to je také důvod pro kolegy z My, co tady žijeme, kteří do časopisu Jedna napsali, že 

jsem tady jen seděl. To je to, proč jsem pro další bod nehlasoval, byl tady šíleně velký rozdíl 

mezi dvěma znalci. Předpokládal jsem, že když sem přijde pan Ing. Fujáček, tak nám tuto 

zásadní věc vysvětlí. Není přece možné, aby jeden znalec určil o polovinu vyšší cenu než 

cenová mapa konkrétní parcely, a druhý znalec o polovinu nižší. Toto bych chtěl jen vysvětlit.  

 

P.  H e j m a : 

 Další technická – pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme nějaký bod a tady jsme se změnili na zkušební komisi a školící středisko 

soudních znalců. Otázky měly směřovat k tomuto pozemku, který prodáváme SVJ, tedy 

občanům MČ Praha 1, kteří tady bydlí. Není to žádný komerční prodej. Otázky měly 

směřovat k hodnocení tohoto pozemku a ne ke školení toho, co kdo jak dělá. 

 Když budeme bod přerušovat, mám obavu, zda obhajobě posudku tohoto pozemku 

pan soudní znalec bude přítomen, až budeme pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Samozřejmě, že dojde k přerušení projednávání tohoto tisku. Záleží na panu  

Ing. Fujáčkovi, zda zůstane a bude ochoten dále setrvávat a čelit vašim dotazů, nebo nikoli. 

 S technickou prosím ještě paní Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Myslím, že se bavíme jen o tomto pozemku. Navrhuji hlasovat, aby se to přerušilo do 

příštího jednání. Pochybnosti, které tady vznikly, se bohužel nevyjasnily a pan Fujáček chce 

dotazy písemně. Myslím, že bude nejlepší, abychom to poslali písemně, pan Fujáček by 

odpověděl a na příštím jednání zastupitelstva bychom to mohli projednat. 

 Prosím hlasovat o přerušení. 

 

P.  H e j m a : 

 Nejprve se můžete zeptat předkladatele, zda chce přerušit. Má předkladatel v úmyslu 

přerušit projednávání tisku? Nemá.  

 Prosím o procedurální hlasování o návrhu na přerušení projednávání tohoto tisku. 

Prezenčně: pro 11, proti 0, zdrželi se 3, distančně se 1 zdržel, celkem pro 11, proti 0, zdrželi 

se 4, nehlasovalo 9. Tento návrh nebyl přijat.  

 Vypořádáme ještě poslední technickou poznámku od pana zastupitele Brože.  

 

P.  B r o ž : 

 Z úst Davida Bodečka zaznělo, že má šanci ptát se pana Ing. Fujáčka. Má možnost ptát 

se pouze písemně. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček s technickou. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jako předkladatel chci říct, že nevidím důvod pro přerušení materiálu, protože se jedná 

pouze o vyhlášení záměru. Částku můžeme v usnesení vytečkovat s tím, že při hodnocení 

záměru na příštím zasedání můžeme pozvat jak pana Ing. Fujáčka, tak pana Ing. Nýče. Jde o 

to, že pan inženýr bude odpovídat na základě stenozáznamu na položené otázky a celé se to 

může vyřešit při vyhodnocování záměru na příštím zasedání.  

 

P. H e j m a : 

 Může paní magistra reagovat? 

 

P.  D u b s k á : 

 Omlouvám se, ale technicky nelze částku vytečkovat. Na základě záměru se 

stanovenou částkou posíláme nabídku společenství. Společenství na podkladě takto oznámené 

částky svolá shromáždění a rozhodne. S výstupem shromáždění se sem vracíme v rámci 

vyhodnocení. Ponechat konečnou částku až na vyhodnocení není úplně reálné.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jsem rád, že tady pan inženýr je a že máme možnost se ptát. 

 

P.  H e j m a : 

 Přerušuji projednávání tohoto tisku z toho důvodu, že do toho vstupuje další pevně 

časově stanovený bod a budeme pokračovat po projednání následujícího bodu, případně 

dalších časově určených bodů.  

 Děkuji panu Ing. Fujáčkovi za jeho přítomnost. 

 Přistupujeme k projednání bodu číslo 
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19, tisk BJ2022/1135 

koncepce rozvoje Nemocnice Na Františku  

 Vážené kolegyně a kolegové, předkládám vám k projednání tisk, který se týká 

koncepce rozvoje Nemocnice Na Františku. Vítám mezi námi pana ředitele Nemocnice Na 

Františku pana dr. Davida Erharta, hlavní sestru Hanu Veselou, ekonomického náměstka 

Radima Šimka a technického náměstka pana Václava Machka. 

 Předkládám vám tento tisk, abychom projednali přípravu strategického dokumentu, 

který by měl definovat rozvoj Nemocnice Na Františku. Víte, že nemocnici vedeme jako naše 

rodinné stříbro, postarali jsme se o to, aby zůstala v rukách městské části Praha 1, abychom 

stabilizovali její chod, abychom se postarali o provozní financování této nemocnice, abychom 

vytvořili prostředky pro investiční rozvoj této nemocnice. Došlo k jejímu personálnímu 

posílení a ke stabilizaci rozvoje dalších lékařských oborů. Tato nemocnice prokázala velkou 

akceschopnost a ukázala se v úžasném světle v rámci pandemie covid, kde bylo vytvořeno 

jedno z prvních vakcinačních center, odběrových center, covid jednotek, kde se úspěšně 

starali o pacienty nakaženými touto nemocí. 

 Zároveň tato nemocnice rozvinula řadu dalších oborů. Úspěšně také absolvovala 

proces v rámci žádosti o čerpání dotačních prostředků z dotačního programu REACT-EU od 

Ministerstva pro místní rozvoj, kde této nemocnici bylo úspěšně přiděleno 150 mil. Kč na 

zakoupení přístrojového vybavení pro nemocnici.  

 Požádal bych nejprve pana ředitele Erharta, který je připraven nám prezentovat 

provozní stav nemocnice. Zároveň bych požádal pana ekonomického náměstka Šimka, aby 

nám dodal část, která se týká ekonomiky. Zároveň jsme byli domluveni s hlavní sestru Hanou 

Veselou, která by nám měla říci část, která se týká její oblasti, to je zdravotnického personálu. 

Ještě máme přítomného technického náměstka pana Machka, který by byl připraven 

odpovědět na vaše dotazy z oblasti technické. 

 Předkládám vám usnesení, které by mělo vzít na vědomí tyto informace ze všech 

citovaných oblastí. V tomto směru bychom měli schválit základní koncepce rozvoje 

Nemocnice Na Františku, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Zároveň je navrženo, aby bylo 

uloženo radě zpracovat finální koncepci rozvoje Nemocnice Na Františku pro období 2022-

2026, a to včetně návrhu využití stavební rezervy pozemku, který se nachází v areálu 

nemocnice v rámci rozvoje nemocnice a předložit tento návrh k projednání na další 

zastupitelstvo městské části.  

 Prosím pana ředitele Erharta, aby se ujal slova. 

 

Ředitel  E r h a r t : 

 Dámy a pánové, děkuji za možnost tady vystoupit a shrnout mé čtyřleté období 

působení v pozici nejdříve pověřeného, nyní definitivního ředitele Nemocnice Na Františku a 

informovat vás o situaci, která v nemocnici v tuto chvíli je a možná i o některých bodech, 

které za čtyři roky byly pro nemocnici významné. 

 Společně s tiskovou mluvčí jsem připravil krátkou prezentaci, kterou bychom nechali 

běžet. Jsou to pouze obrázky z nemocnice. Za devět let, co působím v Nemocnici Na 

Františku, jsem zjistil, že celá řada našich přátel, kamarádů, klientů, ale i nepřátel bere 

nemocnici jako cosi priorativního, něco, co je nepěkné, a když se dostanou dovnitř 

nemocnice, tak zjistí, že je tam celá řada velmi zajímavých a na vysoké úrovni zpracovaných 

věcí, ať je to zdravotnická část nebo i některé technické úseky.  

 Jsou tam samozřejmě i věci, které jsou nehezké, ty jsme tam také vyfotografovali, 

které nás netěší a na kterých společně s vámi pracujeme, aby se do budoucna zlepšily. 

 Koncepci nemocnice tady nehodlám přednášet a otrocky číst, spíše jen ke genezi, jak 

tato myšlenka vznikla.  
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Byla to z nouze ctnost. Když jsem byl v polovině července r. 2018 pověřen vedením 

nemocnice, vydal jsem se po pojišťovnách v dobré víře se představit. Už na VZP jsem narazil 

s tím, že tehdejší ředitel regionální pobočky moc nechápal, co tam chci, že je dávno domluven 

s Magistrátem hl. m. Prahy, s odborem zdravotnictví, že od 1. 1. 2019 se nemocnice stává 

nemocnicí následné péče a akutní péče nebude nemocnici na další období nasmlouvaná. 

Smlouvy s VZP jako s dominantním smluvním partnerem jsme v té době měli asi 8 let 

prodlužované rok po roce, což je také trochu rarita, protože většina pražských nemocnic – 

téměř všechny – to mají vždy na pětileté období. Smlouvy se vždycky podepisovaly na 

podzim a z jedné strany tam nebyla povinnost smlouvu podepsat. Když se smlouva 

nepodepíše, tak od 1. ledna následujícího roku platby na zdravotní pojištění nebudou chodit. 

Znamená to, že segment péče, který by nebyl nasmlouvaný, nebude hrazen, což by byl asi 

definitivní konec nemocnice. 

 V tu chvíli jsme hledali nějaké řešení, jak se z toho dostat. Na začátku jsem 

upozorňoval, že nemocnice není zřízena odborem zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, že je 

příspěvkovou organizací MČ Praha 1. Asi po dvou jednáních to ředitel pochopil, že to tak 

opravdu je. Od tehdejšího vedení městské části jsem neměl žádnou informaci o tom, že by na 

tomto byli domluveni, takže jsme pokračovali v jednáních a hledali cestu, jak přesvědčit 

největší zdravotní pojišťovnu k tomu, aby nám smlouvu na akutní péči dala. Vytvořil se i tým 

lidí, kde byli též zástupci VZP. Mezitím proběhly volby, následně byli přizváni i zástupci 

odboru zdravotnictví z Magistrátu hl. m. Prahy. Požádali jsme i některé členy parlamentního 

výboru pro zdravotnictví, zda by nám v tom pomohli. To všechno byl základ tvorby koncepce 

rozvoje Nemocnice Na Františku. 

 Hledali jsme cesty. Jednou z cest už bylo v té době zmiňované zřízení oddělení 

rehabilitace a fyzikální medicíny, ale ve zdravotních pojišťovnách nebyl jediný dokument o 

tom, že by nemocnice tento segment péče chtěla poskytovat, byť se v té době už chýlily ke 

konci stavební úpravy oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny.  

 Hledali jsme cesty a celá řada bodů je zapracovaná v rozvinuté koncepci. Jedním z 

bodů, které nám pomohly, bylo to, že právě lůžková rehabilitace na území hl. m. Prahy i ve 

Středočeském kraji byla a je v tuto chvíli zcela nedostatková. Prošli jsme všemi výběrovými 

řízeními jak na odboru zdravotnictví Magistrátu, tak na pojišťovně, uzavřeli jsme následně 

smlouvy na tuto péči s pojišťovnami a tím jsme se chýlili k tomu - byť vím, že je to segment, 

který patří do následné lůžkové péče, že se s námi pojišťovna začala bavit o tom, že nějaká 

cesta na záchranu akutní péče Nemocnice Na Františku je.  

 Vstoupila do toho Záchranná služba hl. m. Prahy, kde v té době eskalovaly problémy s 

udáváním akutních pacientů na území hl. m. Prahy. Stávalo se, že desítky minut pacienti v 

sanitkách putovali po Praze a dispečer hledal, kde pacienta přijmou k vyšetření a zajištění. 

Nabídli jsme také naše kapacity. Vrátili jsme se poměrně rychle k tomu, že jsme zvýšili počty 

zdravotnických pracovníků v ústavní pohotovostní službě, kteří byli z ekonomických důvodů 

v r. 2016 sníženi na nejnutnější minimum, a poměrně rychle se zvýšila čísla o přijímání 

pacientů, která Záchranná zdravotnická služba pravidelně dodává svému zřizovateli.  

 Tenkrát nám to hodně pomohlo díky centrální Praze a v té době výskytu turistů. 

Kdyby byly normální počty turistů, tak počet ošetřených turistů od Záchranné zdravotnické 

služby v naší nemocnici je zdaleka největší ze všech lůžkových zařízení na území hl. m. 

Prahy. V r. 2018 činil 32 %. To všechno byly ukazatelé, které přesvědčily pojišťovnu k tomu, 

že jsme získali smlouvu s VZP dočasně na rok s tím, že následně bude prodloužena – když 

splníme všechny naše kroky – na čtyřleté období. Tím, bychom se dostali na pětileté období, 

jak to mají velké nemocnice na území hl. m. Prahy. 
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 Abych se nevěnoval jen léčebné péči, tak ruku v ruce šly další smlouvy jako se 

zdravotnickým pracovištěm vyššího stupně, kdy v době, kdy jsme to nejméně potřebovali, 

došlo ze strany všeobecné fakultní nemocnice k vypovězení smlouvy, která byla vypovězena 

někdy v r. 2012 z toho důvodu, že už není potřebná. Pro nás tyto smlouvy jsou velmi 

potřebné, a to z důvodu akreditací Ministerstva zdravotnictví, postgraduálního vzdělávání 

lékařů v předatestační přípravě. To je z hlediska personálního posilování nemocnice zajímavá 

informace pro absolventy lékařských fakult, aby měli zájem do zařízení jít, že tam mají 

možnost aspoň část povinných stáží absolvovat v daném zdravotnickém zařízení a nemusí 

odcházet do jiných, vyšších typů zdravotnických zařízení.  

 Jak tady uvádím v koncepci rozvoje, kterou máte k dispozici, v současné době máme 

akreditace v oboru chirurgie, vnitřního lékařství, gastroenterologie, endokrinologie a 

diabetologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, radiologie a zobrazovacích metod 

a klinické farmacie. To je spektrum, které jistě některé absolventy lékařských fakult může 

zaujmout.  

 Pokud jde o aktuální věci, nesmírně si vážíme možnosti nějakým způsobem posouvat 

nemocnici dále. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že jsme nemocnicí, která má 113 lůžek 

akutní péče, 59 lůžek následné péče. Není to nic velkého, co by závratně zvyšovalo lůžkovou 

kapacitu na území hl. m. Prahy, ale snažíme se třeba zintenzívněním spolupráce se 

Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy najít své místo na slunci. Myslím, že se nám 

to v tuto chvíli daří. Poslední sezení s vedení Zdravotnické záchranné služby jsme měli 

minulý týden a počty jsou neustále nahoru. Jsem rád, že to pozitivně vnímá pan ředitel 

Kolouch. Trochu mi osobně vadí to, že už před 2,5 roky jsme chtěli, aby v areálu naší 

nemocnice, v uvolněných prostorách, bylo zřízeno výjezdové stanoviště Zdravotnické 

záchranné služby. Zpětně musím dát za pravdu panu dr. Votočkovi, že má představa byla 

trochu nerealistická, dosud to tam není. Mrzí to nás i vedení Zdravotnické záchranné služby. 

Beru to trochu jako svoji osobní prohru, protože to byl jeden z prvních bodů, které jsme s 

novým vedením radnice po volbách v říjnu 2018 dávali dohromady. Věřím, že se to podaří 

zrealizovat. V tuto chvíli se snad už vybírá projektant a v září se prostory upraví. Nemělo by 

to být nic velkého. 

 Říkám to záměrně, protože v návaznosti na to jsou vedle prostory anesteziologicko-

resustitačního oddělení. V naší nemocnici je historicky nejstarší anesteziologicko-resustitační 

oddělení v zemi zřízené v r. 1962. Několik let jsme o něj přišli. V lednu 2020 jsme úspěšně 

akreditovali šestilůžkové anesteziologicko-resustitační oddělení na výběrovém řízení na 

Ministerstvu zdravotnictví. Od té doby toto oddělení funguje na chirurgickém multioborovém 

JIP. Provázanost se Zdravotnickou záchrannou službou se šestilůžkovým ARO by byla velmi 

výhodná a je součástí i koncepce. Byla i součástí toho, že se nám podařilo nejen VZP, ale i 

některé odborné společnosti včetně Společnosti intenzívní medicíny přesvědčit o tom, že nám 

ARO přikleply, že jsme prošli výběrovým řízením na Ministerstvu zdravotnictví. 

 Věřím, že se toto podaří. Nechceme z nemocnice dělat fakultní nemocnici, na to 

absolutně nemáme, ale chceme vytvořit nemocnici, která pokryje potřeby centrální Prahy, 

Prahy 7, to znamená spádové oblasti, plus i něco víc. Všichni víte, že podobný problém jako v 

Praze ještě větší je ve Středočeském kraji, kde péče o akutní pacienty, pacienty převážené 

středočeskou záchrannou službou je úplně katastrofální. Roste počet středočeských pacientů 

akutních až urgentních, počty v hl. m. Praze jdou velmi významně nahoru. I tady máme 

kapacity v tomto pomoci. Tady si myslíme, že těch 6 lůžek ARO jsme schopni naplnit. 

 Reaguji na to záměrně, protože i diskuse na komisi pro zdravotnictví jsme vedli 

ohledně naplnění šestilůžkového ARO. Diskutovali jsme s přednosty anesteziologicko-

resustitačních klinik ve velkých fakultních nemocnicích, kde by měli zájem předávat k nám 

na doléčení pacienty po 3 – 8 dnech hospitalizace, kdy jsou zastabilizovaní a nebudou 

vyžadovat takovou péče třeba i na přístrojích, které naše nemocnice nemá k dispozici. 
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 Jsem připraven na jakékoli dotazy ke koncepci. Nechci to tady zdržovat otrockým 

čtením počtu lůžek apod., protože všechno je tam jasně zpracované. 

 Zmíním ještě velký úspěch našeho ekonomického oddělení jak pana Ing. Radima 

Šimka, tak paní Bc. Marie Zikmundové co se týká úspěchu v REACT-EU. Nejen že jsme se 

tam dostali do 50 lůžkových zařízení na území celé republiky, ale i to, co moc nezaznívá. V 

tuto chvíli jsme ve 4. etapě stopadesátimilionového REACT-EU a na rozdíl od jiných 

zařízení, které i z důvodů objektivních, kdy nejsou přístroje na trhu, musí odstupovat od 

některých smluv a od některých objednaných přístrojů a snižovat částku, tak nám se daří 

dostávat se na větší část 150 milionů a vypadá nadějně, pokud nenastanou nějaké 

dodavatelské problémy, že bychom se mohli dostat na celých 150 milionů. Moc by nám to 

pomohlo. Máme  nové CT, nový echokardiograf, ve kterém jste nám významně pomohli vy v 

období, než nám naběhly peníze. Mne jako chirurga děsí délka všech procedur a postupů, ale 

musí se to dodržet a musíme být v tomto směru trpěliví.  

 Na závěr bych chtěl moc poděkovat městské části Praha 1 a vám za podporu, protože 

klinickou smrt, která nastala v r. 2018, nemocnice zvládla, stabilizovala se a teď je na nás 

všech, aby v dalším období potvrdila své právo na existenci na území hl. m. Prahy co se týká 

poskytování zdravotní péče. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaši prezentaci. Děkuji celému týmu Nemocnice Na Františku za to, co 

pro nemocnici, pro naše občany i pro všechny pacienty nemocnice děláte.  

 Uděluji slovo panu ekonomickému náměstkovi Radimu Šimkovi, aby nám 

odprezentoval část ekonomickou. 

 

P.  Š i m e k : 

 Prosím o promítnutí slajdů. 

 Dámy a pánové, navázal bych na pana ředitele z pohledu klinické smrti v r. 2018. 

Když jsem nastoupil před 3/4 rokem do Nemocnice Na Františku, bavili jsme se o tom, jak 

pomoci stabilizovat nemocnici. Všechno stojí a padá s dlouhodobou strategií nemocnice. 

Dlouhodobá strategie nemocnice se propisuje do všech úřadů, pojišťoven a jednání. Klinika, 

která je tím nejvíce ovlivněna, následně v dalších letech ovlivňuje ekonomiku.  

 Provozní výsledek hospodaření lítá nahoru a dolů jako EKG. Když jsme se zaměřovali 

na to, proč se tomu tak děje, tak strategie a nejistota ve směřování nemocnice znamená 

spoustu klinických věcí, které měly a budou mít nepříznivý dopad. Jedna z nich je 

dlouhodobá spolupráce se zdravotními pojišťovnami, Bavíme se o tom i z důvodu perspektivy 

a motivace zaměstnanců, kteří jsou v nemocnici. K tomu vezměme dramatické zvyšování 

mezd u jmenovaných organizací zdravotnického typu. Přeji jim to, ale jako ekonom 

nemocnice, který tabulkově musí přidávat skoro 50 % za posledních pět let – zaplať pán bůh 

za to, že lidé neodešli – mělo to vliv i na vás a na Magistrát hl. m. Prahy, jak jste nemocnici 

vnímali.  

 Když se na to podívám čísly, tak provozní příspěvek nemocnice, který potřebuje a bez 

kterého se neobejde, se pohyboval v desítkách procent a někdy byl meziročně až o sto procent 

jinak. Nemocnice má velmi dlouhou setrvačnost a není schopna reagovat na takové výkyvy. 

Od r. 2017 do r. 2020 jste viděli dlouhou řadu deficitního hospodaření nemocnice, ale bylo to 

predikováno již v r. 2016. Když jsem si procházel po předchůdcích ekonomické materiály, 

které byly připravovány ve spolupráci s Prahou 1, byla tam predikce hospodaření s provozní 

dotací v r. 2020 přes sto mil. Kč. Nedařilo se nám u nemocnice společně s Prahou 1 

dlouhodobě udržovat nějaký rozumný průměrný dotační titul tak, aby nemocnice byla 

schopna plnit nejen klinické požadavky, ale zajišťovat i hospodaření, o kterém se teď bavíme.  
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 Postupně se dostávám k hospodaření v r. 2020. To bylo poslední deficitní – přes 16 

mil. ztráty. V r. 2020 se už podařila nula, několik set tisíc korun kladné hospodaření. Když 

jsme připravovali r. 2022, tak se nám také podařilo narovnat hospodaření na nulový 

hospodářský výsledek za přispění Prahy 1 a Magistrátu hl. m. Prahy, který do toho po třech 

letech vstoupil. 

 Když se dostáváme k ekonomice, tak ona s nějakým zpožděním reaguje na nejistoty, 

kromě směřování nemocnice.  

 Z klinického pohledu se nám podařilo zastavit propady i vnímání pacientů, pokud v 

tisku vidí, že to už nebude nemocnice akutního typu, že to bude nějaká léčebna dlouhodobě 

nemocných nebo oddělení dlouhodobé péče, způsobuje to poškození kreditu nemocnice. To 

byl r. 2017-18.  

 Od r. 2019 se začíná budovat důvěra s pacienty a propad se zastavil. Zastavil se i v 

důsledku toho, že se daří ve spolupráci s Prahou 1 postupně a pravidelně obnovovat 

přístrojové vybavení. Lékaři a sestry chtějí pracovat s aktualizovaným vybavením, lépe vidí 

na snímky, aby mohli poskytnout optimální zdravotní péči. Od r. 2019 vidíme světlo na konci 

tunelu.  

 V r. 2020 nám covid udělal velkou neplechu, začali jsme reagovat na nové skutečnosti. 

Plánované operace se opakovaně přerušovaly. Plánované operace jsou gró stability 

nemocnice, na to máme navázané lůžkové rehabilitace atd. Lůžka se musela určit pro covid. 

Doufám, že toto období je za námi a že další období nebude mít dramatický dopad na 

plánované operace. Prodlužují se čekací doby na operace a pacienti přeplánovávání vnímají 

negativně. Kompenzační vyhlášky už platit nebudou, protože zdravotní pojišťovny mají 

omezené finanční zdroje, které docházejí.  

 K produkci úhrady – nebudu to rozpitvávat. 

 Když se podíváme urgentní péči a gynekologii, toto je zásadní moment. Jde o to, 

abyste si uvědomili, že urgentní péče znamená být mezi vybranými nemocnicemi a mnoha 

větších nemocnic se nepodařilo do tohoto segmentu. Má to dopad i na úhradové mechanismy. 

Pokud bychom tam nebyli a nevyplnili gynekologii, měli bychom základní sazbu. Je to nějaká 

technická sazba, kterou se násobí produkce nemocnice a byla by o 6 – 8 tisíc korun nižší než 

může být. To je změna, která nastala od 1. 1. 2022. 

 Ke kompenzacím za r. 2021 a 2022. Velice musíme poděkovat i Ministerstvu 

zdravotnictví, protože jsme dostali dvakrát 5 a 26 mil. Kč na odměny pro zdravotníky, kteří to 

berou tak, že chodí do práce a slouží. Byly to mimořádné podmínky a dostali jsme i 

mimořádnou podporu na odměny. I když to únavu nesetřáslo, tak mohli peníze použít na 

nějakou rehabilitaci, na dovolenou atd. Také chci moc poděkovat. 

 Když se bavíme o přípravě a dotkli jsme se REACT EU, tak všechno se týká 

národního fondu obnovy, investiční části. Dává skoro 180 mld. Kč, z toho 12,5 alokoval pro 

zdravotnictví. V těchto penězích, v těch 12,5 mld. je REACT, my jsme se z toho dostali 

zhruba na 149 – 150 mil. Kč. Ty za poslední dobu dramaticky podpoří modernizaci 

nemocnice a umožní to její dlouhodobý rozvoj.  

 Bavili jsme se opakovaně i na zdravotní komisi o tom, jak dál – o přístrojovém 

vybavení, o cihlách, o maltě jako o stavebním dovybavení. 

 Také jsme se zaměřovali na elektronizaci zdravotnictví, kam půjde cca 2,8 mld. Kč. 

Měl jsem tam několik hesel jako interoperabilita, telemedicína, kyberbezpečnost a základní 

registry propojení centrální úrovně SUKLu, Ministerstva zdravotnictví, zdravotních 

pojišťoven, zajišťování digitálních lepších služeb pro občany. Netrpělivě čekáme jak základní 

infrastrukturu, kterou navazuji na zákon o elektronizaci zdravotnictví, který prošel v letošním 

roce, státní správa vybuduje tak, abychom na ni mohli navázat a poskytovat lepší služby. 

Věříme, že dnes spousta pacientů vyžaduje digitální službu.  

 Investice – o modernizaci jsem již hovořil. 
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 Onkologie, prevence a digitalizace – to je pravidelně opakujících se 5 mil. Kč, které 

dostáváme jako příspěvek na dovybavení. Každý měsíc odcházejí přístroje, které jsou důležité 

pro provoz nemocnice a bez těchto peněz, které jsou operativně Prahou 1 uvolňovány, 

bychom se vůbec neobešli. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane náměstku. Prosím hlavní sestru paní Hanu Veselou, aby se ujala krátké 

prezentace z její oblasti.  

 

P.  V e s e l á : 

 Dámy a pánové, děkuji za slovo, krátce bych to doplnila. Od pana ředitele i od pana 

ekonomického náměstka zazněly pro vás zásadní věci, já jsem spíše přes ty lidské zdroje, přes 

teplá lidská slova, která v nemocnicích zaznívají, když tam přijdete. Nikdo tam nechodí rád, 

každý tam chodí s nějakým problémem a očekává pomoc.  

 Jako pražské i nepražské nemocnice se potýkáme s nedostatkem personálu. Neříkám, 

že ho úplně nemáme, ale jsme na hraně. To, abychom získali další lidi do týmu – vnímám tak 

nejen sestry, ale i lékaře, které zmínil pan ředitel, i sanitáře a ošetřovatelky a veškerý 

pomocný personál, ať je to kuchyň, úklid, údržba – jde se jim k nám mnohem lépe pracovat, 

když vidí, že nemocnice má nějakou vizi a koncepci, která je městskou částí podporována, že 

to není jako před lety, kdy bylo nepsaným mottem, že František se stejně bude zavírat. 

 Jsem teď strašně ráda, že když jsem byla na setkání s hlavní sestrou, že se s 

Františkem počítá, že je to jedna z plnohodnotných nemocnic v Praze. Jsem ráda, že tam 

personál mám. Doufám, že díky vám budeme fungovat i nadále a já budu mít pevné nohy, na 

kterých si stojím, což jsou vrchní a staniční sestry, veškerý personál, který dělá nemocnici 

doufám, že vlídným slovem a úsměvem. To je to základní. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Také moc děkujeme za vše. Na závěr dodám, že tento tisk byl projednán na jednání 

komise pro zdravotnictví a všemi přítomnými byl doporučen k projednání. Probrali jsme 

jednotlivá odvětví a ještě jsme se usnesli, že by bylo dobré se zabývat vytvořením nějakého 

kontrolního orgánu pro nemocnici, který by byl rozhodujícím orgánem, který by pomohl 

dohlížet na činnost nemocnice a byl by i nápomocen managementu nemocnice.  

 Otevírám rozpravu. Předávám slovo panu zastupiteli Kučerovi. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, říkal jste, že vznikne nějaký orgán? 

 

P.  H e j m a : 

 Byl to návrh, že bychom se měli zamyslet nad vytvořením dozorčího orgánu jako 

dozorčí rady nemocnice. Jsme zřizovatelem, akcionářem, máme management, což je v 

akciové společnosti představenstvo, a mohlo by tam být něco jako dozorčí rada. Tm, že je to 

příspěvková organizace, je to právně složitější. Je to pouze námět, který jsem chtěl, aby tady 

zazněl. Budeme se nad tím zamýšlet na půdě komise pro zdravotnictví, případně na jiných 

platformách.  

 Dnes bereme všechny tyto informace pouze na vědomí a pověřujeme radu ve 

spolupráci s komisí pro zdravotnictví, aby s dalšími zastupiteli a s těmi, kteří budou mít zájem  

podílet se na vytvoření finální verze strategie rozvoje nemocnice. To projednáme na dalším 

zastupitelstvu, abychom také finální verzi schválili.  
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P.  K u č e r a : 

 Děkuji za upřesnění. 

 Přihlásil jsem se proto, abych poděkoval panu ředitel za to, kam nemocnici za čtyři 

roky dostal. Za Zelené mohu říct, že jsme sledovali, když šla v letech 2015, 2016 a 2017 „zu 

grund“. Když slyším, že tam měla být v r. 2019 ukončena akutní péče, je to naprosto šílené, to 

jsem ani tehdy netušil. Kdybych si představil, že nemocnice bude takovým fungujícím 

mechanismem, jakým je dnes, myslel bych si, že jsem nemístně optimistický. Děkuji za práci 

panu řediteli, kterou se svým týmem ukázal. Je to velký výkon. 

 Děkuji také za podklady. Myslím si, že zastupitelstvo o tom rozhodne zodpovědně. 

 Přihlásil jsem se ještě kvůli tomu, že součástí materiálu je i rozvojová parcela v 

nemocnici. Dovolil jsem si poprosit paní Valíčkovou, aby promítla několik fotek z toho 

staršího návrhu, co může vzniknout na nemocnici. 

 Tady je např. pohled od nábřeží, vedle vidíme hotel Prezident a jak je ta moderní 

budova, tak to je představa budovy o zhruba stejné velikosti jako hotel Prezident. Dál 

pokračuje budova současné nemocnice a za tím, co je zastíněno, je kostel.  

 Obrázky jsem sem dal z toho důvodu, že jsem už dnes chtěl otevřít diskusi o nějakých 

představách, co má funkčně vzniknout na pozemku. Pane řediteli, chtěl jsem se vás zeptat, 

zda byste nám přiblížil nějaké úvahy. Vím, že je to součástí úkolu na září, ale abychom měli 

představu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane řediteli, můžete odpovědět? 

 

P.  E r h a r t : 

 Ještě odbočím. Hlavní sestra říkala, že jsme personálně na hraně, ale předtím jsme byli 

výrazně pod hranou. Není to stesk, že bychom se dostávali do nějaké tísně, ale že jsme se 

vyšvihli z toho výrazně pod hranou na hranu a nemusíme zavírat oddělení. 

 K vašemu dotazu. Jak se za chodu seznamuji s funkcí, i včera jsem na jednání s komisí 

pro zdravotnictví zjistil, že co se týká prostoru v rámci nemocnice, jsme už zcela vyčerpaní, 

což potvrdí technický náměstek, který je alergický na tyto mé dotazy, co bychom tam mohli 

dát. Když budeme chtít naši péči rozšiřovat – nemluvím o lůžkové péči, mluvím o ambulantní 

péči – to bylo také předmětem jednání při tvorbě koncepce, zda bychom tam více rozšířili 

ambulantní složku, odborné specialisty apod. Podařilo se nám tam zajistit ORL ambulanci, 

která bude nejen po zkušenostech s covidem, ale i pro naše „aristy“ a intenzívní pacienty 

přínosem, protože tam nemáme možnost konsiliárních ani superkonsiliárních vyšetření. 

Pochopil jsem, že tam teď chceme přistavovat třetí sál. Snažil jsem se to sám vymyslet, 

samozřejmě hloupě, a zjistil jsem, že stávající normy jsou nepřekročitelné. Bez toho to 

neschválí ani hasiči, ani hygienik a ani pojišťovny, takže musíme dodržet normy, které jsou. 

Potom prostor ve stávajícím areálu je zcela vyčerpán.  

 Oprášením toho bych viděl něco, co by nemocnici pomohlo rozšířit spektrum péče 

nebo tam něco přenést. Dogmaticky nechci říci, co by tam mělo být, ale moje vize je urgentní 

příjem. My jsme s tím bojovali i na komisi pro zdravotnictví, že to není žádná moje myšlenka, 

ale byla to nutnost, kterou jsme pochytili na Věstníku Ministerstva zdravotnictví, že bez toho 

akutní péče už nebude nasmlouvaná. Chtěli bychom tam třeba urgentní příjem, do toho 

zakomponovat činnost se záchrankou – prostory pro záchranku. Dnes tam jsou různé pilotní 

projekty, kdy v krajích to funguje tak, že lékaři i záchranáři, kteří slouží na záchrance, jsou u 

záchranky a zároveň na resustitačním nebo intenzívním oddělení. Pan ředitel Kolouch přišel s 

tím, že bychom u nás chtěli zkusit to, že když on odslouží noc nebo den na záchrance a pak 

přejde na anesteziologické resustitační oddělení, tam potká třeba pacienty, které tam dovezl a 

bude na nich pokračovat dál.  
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Podle sdělení pana ředitele Koloucha je to model, který velmi dobře funguje např. ve 

Francii. Mohli bychom tam přesunout třeba i ARO. Chápu, že budete namítat, že teď 

zrekonstruujeme za nějaké peníze zakonzervované prostory původního ARO a pak je 

přesuneme tam, ale pokud by tam vznikl nějaký strategický monoblok, do kterého bychom 

tuto urgentní péči mohli dát, dává mi to smysl. To je ale moje vize. 

 Třeba potom odborné diskuse toto všechno vyvrátí, řeknou, že je to hloupost a 

nakonec tam bude něco jiného. Prostory ale potřebujeme. Jsme rádi, že jste nám vyšli vstříc s 

archivem, že jsme se mohli přesunout do archivu, který je pro nás vyhovující, prostorově 

lepší. V nemocnici to nemáme kam dát. 

 

P.  H e j m a : 

 Připomněl bych magnetickou rezonanci a další vyšší stupně radiodiagnostiky, která by 

tam slušela. Tady v centru chybí, na rezonance jezdíme až na Prahu 13 nebo vedle O2 Arény.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Také děkuji za prezentaci nejen pana ředitele, ale i pana náměstka a paní hlavní sestry. 

Zopakuji to, co říkal Petr Kučera. Vaší práce si velmi vážím. Nepovažuji se za odborníka přes 

nemocnice, stejně tak se nepovažuji za odborníka přes znalecké posudky. Jak Richard Bureš 

říkal, že jsem se dobře vyspal, tak dnes se budu považovat za specialistu přes dopravu, ale to 

bude až později. 

 Mám prosbu spíše k předkladateli. V návrhu usnesení je u bodu 2 uvedeno, že 

zastupitelstvo schvaluje základní principy koncepce rozvoje Nemocnice Na Františku. Chtěl 

jsem se zeptat, zda by bylo možné tuto zprávu zveřejnit. Myslím si, že by byla škoda, kdyby 

veřejnost o těchto informacích nevěděla. 

 K těm, kteří vystupovali. Můj osobní názor je ten, že jste nemocnici dostali nejen z 

negativních čísel, ale hlavně i z negativních zpráv. Říkalo se, že do Nemocnice Na Františku 

lidé přišli a potom už neodešli. Je to hodně přehnané, ale toto jsem slýchával. Když teď někdo 

z nemocnice odchází, tak odchází s velmi dobrou referencí, jako by odcházel z jiné 

nemocnice. Toto jste změnili a za to vám patří velký dík.  

 Respektuji rozhodnutí Prahy 1, že si nemocnici ponechá. Přesto – teď nemluvím za 

uskupení, za které tady jsem, ale sám za sebe – bych byl velmi rád, kdyby se Nemocnice Na 

Františku stala součástí metropolitní pilotní sítě a aby úzce spolupracovala nejen s naší 

soukromou Nemocnicí sv. Karla Boromejského. 

 Chci vám popřát ne spoustu přicházejících pacientů, ale spoustu pacientů, kteří budou 

od vás odcházet s pozitivní referencí k vám i k Praze 1. Protože jsem zástupcem Pirátů, na 

závěr si dovolím položit dotaz: co vy a nabídka ze strany Prahy 1 pro vaše zaměstnance v 

souvislosti s pobytem v Janově nad Nisou?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana ředitele. 

 

P.  E r h a r t : 

 Nesmírně si toho vážím, ale vím, že je celá řada nedostatků i v naší práci, které se 

snažíme nějakým způsobem odstraňovat. Ne vždycky se to daří. Jsem rád, že nemocnice je 

vnímána v lepším světle. Je to zásluha celého personálu nemocnice. Máme štěstí, že celá řada 

lidí, kteří na tom byli finančně hůř než by byli ve fakultních nemocnicích, zůstali, vydrželi to. 

Po svém nástupu do nemocnice jsem si také všiml, že kdykoli se objevila nějaká zpráva o 

nemocnici, tak se řeklo – tak to končíme.  
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Když dala loni kamarádka, lékařka z ARO výpověď, tak se ortopedi zhroutili, že se 

něco stalo, že se nemocnici budete rušit. Museli jsme jít na ortopedii a vysvětlovat tam, že se 

rozhodla odejít, na což má legitimní právo, ale že to nemá žádnou souvislost s další 

budoucností nemocnice atd. Tím chci říct, že lidé tam jsou velmi fixovaní na jakékoli zmínky 

o nemocnici. I vám chci poděkovat, že se všechno dělá na vysoké profesionální úrovni, že 

sdělení z koalice i z opozice jsou kultivovaná, smysluplná a i to našim kolegyním a kolegům 

dává víru v to, že si vybrali nemocnici, kde mají perspektivu, jak zmínila hlavní sestra.  

 Pokud jde o Janov, nevím. Byl jsem tam naposled asi před 20 lety vyzvedávat dceru, 

když tam byla na škole v přírodě. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Pane řediteli i pane náměstku, chtěl bych vám moc poděkovat za práci, kterou jste tam 

za posledních několik let odvedli. Je to znát nejen z vaší prezentace, ale i z čísel a z dojmů, ať 

je to mediální obraz nebo i dojmy vašich pacientů.  

 Velmi kladně kvituji. Před 3 roky jsme řešili kybernetickou bezpečnost u vás 

v nemocnici, a že do této oblasti chcete více investovat. V posledních letech se ukázalo, že 

tato otázka byla na stole, že to bude opravdu potřeba. Tenkrát si pamatuji, že to bylo navzdory 

tomu, že to byl systém nedobře rozvinutý, hovořilo to ve váš prospěch. To není omluva, jsem 

rád, že teď to půjde dobrou cestou, že všechno se zmodernizuje, že jdete do digitalizace, aby 

nemocnice byla zabezpečena a nemohlo by se stát např. to, co se stalo v Benešově. Za to patří 

můj dík. Jsem rád, že se tato oblast bude rozvíjet. 

 Také mě těší vize, že byste se měli rozšiřovat. Současně by bylo mým přáním, aby 

nemocnice se pro pacienty stala vlídným místem nejen, co se týká péče, ale např. i prvotních 

dojmů. Věřím, že se vám podaří zrekonstruovat společné prostory tak, aby celá Nemocnice na 

Františku vypadala jako moderní a podaří se třeba po vybudování nového křídla, aby zbytek 

starší části nemocnice nevypadal jako z filmu z 80. let. Držím vám k tomu palce a doufám, že 

i městská část bude mít větší podíl na tom, aby se nám podařilo stabilizovat personál např. 

díky tomu, že váš personál může být zařazen mezi osoby, kterým může být přidělován na 

Praze 1 služební byt. Přeji vám hodně štěstí do další práce a ať je všechno jen lepší.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Přidám se s poděkováním. Naskočila mi vzpomínka na zimu v r. 2017-18, když jsme 

se začali s Piráty sdružovat a vznikla petice za záchranu Františka. Myslím, že i Praha sobě i 

My, co tady žijeme, na tom nějakým způsobem participovaly. Vím, že tam bylo hodně 

našlápnuto k privatizaci a k tomu, že se nemocnice zvláštním způsobem převede pod Pentu. 

Jsem rád, že k tomu nedošlo. Vnímám, že se to stalo trochu tím společensko-občanským 

obratem, který se v Praze 1 naštěstí přihodil.  

 Pořád se diskutuje o metropolitní síti. Daří se budovat nebo máte zájem se do ní 

zapojit? Jak to je? Jste závislí na Praze 1, nebo vám je nápomocno hl. město i ministerstvo? 

Spěje náruč podporovatelů k tomuto cíli? Na tento dotaz stačí jednoduchá odpověď – ano, ne.  

 Druhá věc je k rozšiřování. Když jsem viděl návrh té bedny, která vypadá jak vedlejší 

hotel, tak jsem se jako architekt trochu vyděsil. Vím, že dnes staveb v historických centrech 

jsou jiné. Vnímám to jako přežité, ale jako přežité vnímám dnes to, co se děje Na Františku, ta 

novostavba, bývalý „maršmeloun“. 
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 Chci dát do diskuse podnět. Každý den vodím kluka do Klimentské na základku a 

chodím tam kolem bývalé polikliniky. Je tam bazén, jsou tam byty pro doktory, ordinace, 

kanceláře, patří to nějakému Rakušákovi. Nebylo by pro vás zajímavější i pohodlnější místo 

toho, abyste měli rámus u sebe, kde můžete mít park nebo relaxační zařízení pro vlastní 

nemocnici a potýkat se s památkáři, využít tento zdravotnický objekt, který tady od povodně 

chátrá, je 20 let prázdný? Trhá mi to vždycky srdce, když tam vidím prkny zatlučená okna. 

Bylo by možná dobré využít to, co tady je, než dál zahušťovat centrum - spíše využít prázdné 

prostory. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana ředitele. 

 

P.  E r h a r t : 

 Pokud jde  o metropolitní konsorcium, fungujeme v tom. Hned na počátku jsme se 

spojili s dnes již mrtvým panem ředitelem polikliniky v Praze 7 Duškem, protože jsme řešili 

nedostatek pacientů. I spolupráce s poliklinikou v Praze7 pro nás byla hned na začátku 

významná. Potřebovali kapacity na kardiologická vyšetření, potřebovali chirurga. Na této 

úrovni to funguje. Z části to fungovalo i s poliklinikou ve Spálené, tam se to ale vytratilo. V 

tuto chvíli to velmi dobře funguje s léčebnou dlouhodobě nemocných ve Vysočanech na 

všech úrovních. Tam je zainteresovaná naše hlavní sestra s paní ředitelkou, pomáháme jim, 

pomáhali jsme jim i během covidu. Z části v tom fungujeme. Máme rámcovou smlouvu s 

poliklinikou v Praze 7, ale nic významnějšího. 

 Pokud jde o prostory, včera jsme to také řešili. V poslední době jsme se dvakrát 

přesvědčili, jak je geniální řešení naší nemocnice. Jednak je to při covidu, kdy jsme udělali 

jeden vchod a měli jsme pod kontrolou všechny lidí, kteří chodí to nemocnice a z nemocnice. 

I teď co se týká energetické krize, máme jeden rozsáhlý monoblok, nemáme 10, 20 nebo 30 

pavilónů rozmístěných po jednom prostoru a jsme schopni toto daleko ekonomičtěji řídit. 

Berte to jako můj názor laika – vytvoření nové budovy někde v areálu nemocnice. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, tento materiál je o luxus občanů Prahy 1, kteří žijí ve čtvrti, kde jsou 

dvě nemocnice rodinného typu. Je dobře, že jedna rodinná nemocnice patří občanům Prahy 1. 

Nezaznělo tady, že zaměstnanci nemocnice patří do pěti kategorií, kdy se Praha 1 stará 

bytovou politikou o jejich udržení. Tady je systém přidělování bytů, s hlavní sestrou vždycky 

komunikujeme. Samozřejmě, že při schvalovacím procesu je to někdy těžkopádné, ale mohu 

potvrdit, že pokud to bude možné a pokud o to bude zájem ze strany nemocnice, bude to i 

nadále. To zaprvé. 

 Zadruhé. Nemocnice má ohromnou výhodu  pro zhruba pět tisíc spoluobčanů, kterým 

je nad 65 let a patří do seniorské skupiny. Možná si ani neuvědomují, jak blízkost péče je pro 

ně důležitá. Máme velice dobře rozvinutý systém péče o seniory. Myslím si, že tam je možné 

ještě dále spolupracovat i v oblasti náhradní péče apod. Myslím si, že jednání na vaší úrovni s 

paní ředitelkou Čelišovou při našem monitoringu bude ku prospěchu.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Připojuji se také k těm, kteří hovoří o tom, jak se teď můžeme do budoucnosti dívat 

optimisticky. Položím několik dotazů k zástupcům nemocnice. Mohli byste se vyjádřit k 

tomu, v jaké míře podle vašeho názoru bude třeba zachovat finanční podíl zřizovatele Prahy 

na provozních výdajích a v jakém rozsahu je potřeba, aby se Praha 1 účastnila na 

nemocničních investičních výdajích? Jakou máte představu? 

 Z důvodové zprávy vidím nějaká čísla, že by to mělo být zhruba 16 – 17%. V jakém 

časovém horizontu si toto představujete? 

 Dále mám dotaz na vývoj složení pacientů, pokud jde o pacienty z Prahy 1. Jaký je 

tady poslední dobou vývoj a jak se v tom projevil covid, jestli se podíl pacientů v tomto 

období zvýšil nebo snížil. 

 Poslední dotaz se týká uvažované novostavby v reálu nemocnice. Je to určitým 

výrazem optimismu. Zajímalo by mě, jestli máte nějakou představu o finanční nákladnosti 

tohoto záměru a z jakých zdrojů by to mělo být hrazeno. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat pan náměstek Šimek. 

 

P.  Š i m e k : 

 Doplním k ekonomice. Pro r. 2021 byl příspěvek Prahy 1 Kč 74,5 mil., který se 

podařilo zachovat i na r. 2022. Sami víte, co se děje v našem okolí – inflace, nadstandardní 

valorizace odměňování, které nám tabulkově přistane na stole a my s tím nic nenaděláme. . 

Potřebovali jsme těchto 74 mil. doplnit o 11 mil., které se panu starostovi podařilo dojednat 

na Magistrátu hl. m. Prahy, za což jsme velmi vděčni. 

 Energie stoupají o miliony korun, a to mluvím pouze o elektrické energii. Pro letošní 

rok to máme ještě zafixované, ale predikce je pětinásobek toho, co máme zafixováno.  

 Strašně rád bych řekl, že to neporoste. Záleží to také na rozvojových plánech, které 

tady máme na stole. Řekli jsme si, že budeme budovat novou odbornost, která je zcela 

zásadní, což je gynekologie. Začínáme s ambulantním provozem 247. Výběrové řízení bude 

probíhat během léta. Od září bychom chtěli mít lůžkovou péči. Podle mých dvanáctiletých 

zkušeností ve velkých nemocnicích první roky jsou vždycky s nějakou ekonomickou ztrátou – 

než se to naučí personál, pacienti, než budou ty objemy, které umožní nějaký zajímavý 

ekonomický výsledek.  

 Stabilizace, kterou na této úrovni máme, je pro nás naprosto zásadní, abychom to 

mohli v klidu posunout dál, aby naši zaměstnanci mohli pracovat a my se mohli v klidu 

domlouvat se zdravotními pojišťovnami. 

 Jako břemeno pořád za sebou táhneme deficitní hospodaření minulých let a s tím se 

také budeme muset nějakým způsobem vyrovnat. I dodavatelé, kterých je v různých 

segmentech mnoho, ať ve spotřebním materiálu, v energiích apod., jsou nervózní, když mají 

dlouhou splatnost. 

 V r, 2015, kdy se mluvilo o pětiletém horizontu, provozní příspěvek byl  100 mil. Kč. 

My tam dnes jsme a jsme tam i s novými funkcemi. Považuji to za velmi dobrou zprávu. Ne 

že je tak vysoký, chápeme, že 16-17% je pro nás možná málo, ale bez toho bychom nepřežili. 

Věřím tomu, že po optimalizaci objemů a doplnění odborností se bavíme i o tom, že 

převedeme pod vlastní režii i biochemickou laboratoř, takže po stabilizaci všechny nové 

obory budou přispívat nejen ke komplexnosti poskytovaných služeb, ale i k zlepšenému 

hospodaření nemocnice. Podle mne pokud příspěvek neporoste, bude to úspěch.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Padly tady informace o tom, kdo a kdy zachraňoval nemocnici. Za ODS přísluší říci, 

že jsme vždy deklarovali, že nemocnice jako naše rodinné stříbro vždy musí zůstat v rukou 

MČ Praha 1, což jsme aktivně dokládali hlasováním jak v r. 2018, tak i v každém následném.  

 Jsem rád, že zde z úst pana starosty zaznělo to, co bylo projednáváno na komisi o 

vzniku dozorčího orgánu. Předem deklaruji naši podporu a považujeme to také za velmi 

důležité. 

 Stejně tak jsme rádi, že úkol zní, aby se nadále posuzovala možnost rozšíření budovy 

nemocnice, protože to považujeme za jednu z nejdůležitějších věcí. Nemocnice je prostorově 

na svých hranicích. Bude to mít vliv i na zaměstnance, protože v modernějším prostředí se 

lidem bude pracovat lépe. Ve finále to přinese jisté úspory, protože to bude lépe uspořádáno, 

pacienti nebudou muset přebíhat, stejně tak jako lékaři.  

 Bude třeba zcela jistě původní studii upravit podle aktuálních pravidel nejen 

stavebních, ale hlavně lékařských, protože se tam normy výrazně změnily. Právě nová budova 

nám dá možnost splnit podmínky a nasadit tam ty odbornosti, které by se do starých prostor 

nemohly v žádném případě dát.  

 Celému personálu nemocnice patří velký dík za to, že nejen zvládl covid. Od r. 2022 

zcela naplňujete vůli zastupitelstva a rady a nemocnici rozvíjíte jako naše rodinné stříbro. 

Řekli jste také, že chceme, aby to bylo součást metropolitního zdravotnictví, ale ne jeho 

základem a jedinou součástí. Do něčeho funkčního se zcela jistě Nemocnice Na Františku 

ráda zapojí. 

 Děkuji a jsem rád, že se tam objevily tyto věci, které dávají úkoly pro budoucí rozvoj 

nemocnice. Zaslouží si to.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana kol. Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan ředitel by mi měl odpovědět na otázky.  

 

P.  Š i m e k : 

 K investičním výdajům bych odpověděl já, Radim mě případně doplní. 

 Všechny postupy řešíme jednak na komisi pro zdravotnictví, jednak s vedením 

městské části. 

 Pokud jde o investice, investiční plány zpracováváme ke konci roku. Jak už tady bylo 

zmíněno, dochází k celé řada havarijních situací, které je nutné řešit operativně, protože bez 

toho je ohrožen provoz určitých oddělení, určitých typů léčby, vyšetřovacích metod atd. To se 

řeší ad hoc. 

 Pokud jde o skladbu pacientů, skladby se významně nemění. 

 Pokud jde o zastoupení jednotlivých městských částí, tím, že jsme loni uzavřeli 

smlouvu s městským prezidiem, které podle informací policejního prezidenta má na území hl. 

m. Prahy 18 tisíc zaměstnanců – jak policistů, tak občanských zaměstnanců, tak se nám to 

samozřejmě promítá i do některých částí, kde jsou větší počty zaměstnanců. Zpravidla tam 

mají také vlastní bydlení. Hodně šla nahoru Praha 4, protože problematika karcinomu prsu, 

kde operujeme k 600 pacientkám – nikoli přímo pro karcinom prsu, ale třeba prsní 

rekonstrukce nebo i benigní nádory -  rekrutují se z Prahy 4, kde naše spolupracující centrum 

má zdroj svých pacientek, takže v tuto chvíli stále vede Praha 7. Myslím, že je to 37 %. 

 Pokud jde o Prahu 1, pohybuje se na 4. nebo 5. místě, tam se to pohybuje kolem 10 -

15 % skladby. Jsme schopni vám to dodat přesně aktuálně, jak to z našeho nemocničního 

informačního systému jsme schopni dostat.  



Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 62 
 

 Finanční nákladovost nové budovy nevím. Teď jsem to otevřel na komisi pro 

zdravotnictví z toho důvodu, že prostory nás velmi tísní. Pokud chceme něco dalšího 

vymýšlet – pan náměstek tady hovořil o gynekologii, tak na Praze 1 končí jeden a možná i 

druhý gynekolog. Jak jsem si zjišťoval na odboru zdravotnictví městské části, pacientky se 

dotazují, kam půjdou. Nabízíme okamžitě součinnost a možnost pro pacientky u nás na naší 

fungující gynekologické ambulanci a budeme rádi, když budeme moci pacientky převzít.  

 To, že by tam vznikl monoblok, je naše vize.  

 

P.  H e j m a : 

 Samozřejmě, že součástí toho bude studie proveditelnosti včetně ekonomiky, 

technického odhadu nákladů atd.  

 Další přihlášená je paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Děkuji za zprávu. Jsem ráda, že se bude rozvíjet např. urgentní příjem a těším se na 

koncepci podle bodu 3, ze které bude jasné, že nebudou kolovat fámy, že tam mají být 

soukromé kliniky atd.  

 Máme možnost dostat nějaké byty pro nemocniční personál hned naproti areálu, 

bývalý „maršmeloun“. Jedná se o prodeji pozemku s hl. městem. Je o čem jednat, protože 

dřívější smlouva je zřejmě neplatná. Nezaregistrovala jsem žádné snahy ze strany Prahy 1 

prosazovat získávání takových bytů na tomto skvělém místě v rámci jednání o prodeji. 

Myslím, že bychom si mohli o byty říct.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Všichni děkují panu řediteli Erhartovi, panu náměstku Šimkovi, paní hlavní sestře 

Veselé. Nemohu zůstat stranou, také poděkuji.  

 Odpověděl bych na otázku, co s novou budovou. Otevírali jsme to na zdravotní komisi 

hlavně z hlediska metropolitního plánu, protože tam se zdá, že má být omezení určité výškové 

hladiny tohoto případného přístavku. Přijde to na řadu při projednávání metropolitního plánu. 

 Co to bude stát, to nevíme, kdo to zaplatí, víme. Zaplatí to městská část, protože 

všechny budovy jsou ve vlastnictví městské části.  

 Momentálně je v plánu rekonstrukce kuchyňského bloku. V letošním rozpočtu je 

určitá částka na projekt tohoto bloku. Včera jsme se setkali i s projektantkou, která dostala 

patřičné instrukce, ale pro Nemocnici Na Františku v tuto chvíli nejurgentnější a časově 

nejnutnější je vznik třetího sálu, který by měl být snad ještě do konce roku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl jsem za všechny i za sebe poděkovat, někdy jsem pacientem Nemocnice Na 

Františku a díky, že ji vedete.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz k předkladateli tisku. Chci se zeptat na bod č. 3, kdy zastupitelstvo by 

mělo uložit radě zpracovat koncepci rozvoje Nemocnice Na Františku s termínem do 30. září. 

Pan starosta tady v úvodu řekl, že výsledek bude na zářijovém zastupitelstvu. Chci se zeptat, 

kdo bude na tom pracovat? Bude to nejen komise zdravotnictví, ale i investiční, aby součástí 

byla i opozice, aby se nám nestalo to, co bylo – kolegové mě možná opraví nebo doplní - 

když měla být nějaká pracovní skupina k hazardu. To bylo také před prázdninami. Uplynuly 

prázdniny a nic se v této záležitosti neuskutečnilo. Je obdobná situace, je léto. 

 Chci se zeptat, které komise, jejichž součástí je opozice, se v létě tímto budou 

zabývat? 

 

P.  H e j m a : 

 Musí to být určitě komise pro zdravotnictví, investiční komise, územní rozvoj, 

participace. Určitě se v tomto směru najde několik platforem.  

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Chtěl bych se zeptat vedení nemocnice, zda nejsou nervózní z té děkovačky? Když 

jsem sem jel, poslouchal jsem rozhovor s hercem Krobotem. Ptali se ho, z čeho bývá 

nervózní. Říkal, že jedině z té děkovačky, že se vždycky cítí trochu nesvůj. Je to ale určitě 

zaslouženě.  

 Jsem rád, že nemocnice má kolem sebe pozitivní ovzduší, že se tam neřeší věci, které 

jsou jen kritické nebo problematické. Na druhou stranu si uvědomuji už to, že MČ Praha 1 má 

nemocnici, tak si vzpomínám, že kdysi v rámci privatizace se říkalo, že městské části by si 

neměly nechávat nemocnice, protože to nebudou schopny utáhnout. Zaplať pán bůh, že 

Praha1 je na tom ekonomicky tak, že si to může dovolit. Ovšem s výhledem do budoucna je 

třeba všechny věci plánovat. Na jednu stranu se říká, že do zdravotnictví můžete investovat 

stále víc a že každý stát si může dovolit takové zdravotnictví, na jaké má peníze. I Praha 1 

musí dopředu predikovat, jakou nemocnici je schopna do budoucna podporovat, nejen z roku 

na rok, ale je to součástí koncepce. Tady jsem chtěl být na jednu stranu pozitivní, a na druhou 

stranu musíme zvažovat pečlivě budoucnost, jestliže chceme, aby nemocnice fungovala jako 

dosud i v budoucnu, abychom byli schopni dostát svým závazkům. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Paní vedoucí Valíčková učí některé, aby v tisku nebylo „v souladu s důvodovou 

zprávou“. 

 Pane starosto, vy jste nereagoval na moji poznámku. 

 

P.  H e j m a : 

 Řeknu vám to. Měníme důvodovou zprávu na přílohu k usnesení. V bodu 2 bude místo 

„v souladu s důvodovou zprávou“ „dle přílohy usnesení“. Bude to veřejné.  

 Končím rozpravu. V rámci závěrečného slova děkuji za poděkování jak z pravého, tak 

z levého křídla, protože je zasloužené. Mám velkou radost, že všichni přistupujeme k rozvoji 

nemocnice odpovědně. Nechceme vymýšlet žádné zhýralosti, a na druhou stranu když máme 

možnost, tak pojďme pozitivněji ovlivnit rozvoj.   
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 Pokud jde o plánovaný rozvoj na pozemku, který je historicky určen k zástavbě, byla 

nějaká urbanistická úvaha, která je hodně retro a je spousty let stará, takže se předpokládá, že 

na to vznikne nová úvaha včetně ekonomicky jasného názoru na provoz a jak bude  zapojena 

do provozu nemocnice, abychom ji dobře rozšířili. Určitě se budeme dívat po dotačních 

titulech, které by nám mohly pomoct s financováním výstavby nového objektu.  

 Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké pozměňovací návrhy?  

 

P.  B u r e š : 

 Žádné nemáme, můžeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Prezenčně: pro 19, proti 0, zdržel se 1, 

distančně pro 1, celkem pro 20, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Tento návrh byl téměř 

absolutní většinou přijat. Děkuji vám za to. 

 Managementu nemocnice děkuji za účast a za vaši práci. Prosím, tlumočte to dále. 

Bude příležitost vám poděkovat v rámci koncertu na Žofíně, který plánujeme. Těšíme se na 

další spolupráci.  

 

P.  E r h a r t : 

 Za nemocnici děkuji za vaši podporu a za pomoc. Na shledanou. 

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, otevírám projednání bodu  

15, tisk BJ2022/1123 

připomínky MČ Praha 1 k návrhu územního plánu hl. m. Prahy – metropolitní plán pro 

veřejné projednání 

 Určili jsme si ho na 16. hodinu.  

 Prosím pana Mgr. Jana Brabce, který je vedoucím oddělení územního rozvoje, a 

zároveň předsedu Komise pro územní rozvoj Filipa Kračmana, aby se ujali prezentace 

předkladu.  

 Prosím pana předsedu Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Dámy a pánové, představujeme vám materiál, který je pokračováním práce 

zastupitelstva a jeho připomínek z června 2018. Pořizovatel zaslal vypořádání připomínek 

městské části. 

 Nyní vám krátce představím  strukturu materiálu.  

 Součástí materiálu jsou navržené připomínky městské části, které již zahrnují  

vypořádání ze strany pořizovatele a byly projednány v komisi pro územní rozvoj včetně 

připomínek Pirátů.  

 Dále materiál obsahuje zápis komise pro územní rozvoj, která materiál komplexně 

projednávala 19. května. Po jednání komise došly ještě připomínky klubu Praha 1 sobě, které 

jsou tam také obsaženy. Máte tam i text vypořádání jednotlivých připomínek a námitek 

městské části ze strany pořizovatele. 

 Návrh je prezentován ve dvou částech. Prosím pana Mgr. Brabce, aby nás provedl 

jejich strukturou. 
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P.  B r a b e c : 

 Původně byly navrženy dvě přílohy. Jedna byly připomínky, které prošly komisí a 

radou, druhá byly koncepty připomínek navržené k rozhodnutí zastupitelstvem. V mezidobí, 

když byl materiál odevzdán, dohodli jsme se na postupu, kdy vytvoříme jednu přílohu, kterou 

vám za chvíli promítneme, a návrhy z přílohy 3 jsou do přílohy 2 překlopeny.  

 Navrhujeme postupovat po jednotlivých připomínkách. Vyčerpáme tak všechny, které 

byly původně v příloze č. 2 i v příloze č. 3.  

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Za Piráty bych chtěl poděkovat za zapracování připomínek. Předpokládám, že detailně 

se k tomu bude vyjadřovat kolega Vích. Nikomu nebudu chtít brát momenty slávy, a proto 

nebudu předkládat, ale upozorním a určitě podpořím to, co jsme se v poslední době dozvěděli 

jednak z médií a také z e-mailu, který byl poslán všem zastupitelům od předsedy spolku 

Občané Prahy 1 Tomáše Bajuse, který vyzývá radu i zastupitelstvo k návrhu a k podání 

námitky za městskou část Praha 1 k aktuálně připravovanému metropolitnímu plánu, který 

bude žádat nezastavitelnost celého náměstí Miloše Formana, a to s odkazem jednak na petici, 

která nám byla předložena a také na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. Jsem velmi 

pyšný, že v čele ministerstva stojí můj straník.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Toto zastupitelstvo je trochu deja vu do r. 2018, kdy se hodně řešila záchrana 

Nemocnice Na Františku, aby nebyla zprivatizována koncesní smlouvou, Tady je to 

optimističtější, že debata se někam pohnula. Připomeňme si, že v červnu 2018 zastupitelstvo 

také řešilo připomínky k prvnímu návrhu metropolitního plánu a přijalo řadu pozměňovacích 

návrhů a připomínek.  

 Naváži na předřečníka – když se podíváme na záznam z 12. 6. 2018, nejvíce 

diskutovaný aspekt návrhu bylo, jestli se má zastavět prostranství před InterContinentalem, 

dnes náměstí Miloše Formana, nebo ne. V reakci na to, že IPR navrhl v první verzi 

metropolitního plánu, aby toto tradiční veřejné prostranství desítky let sloužící zejména 

občanům Prahy 1 bylo zastavěno, vyvolalo to velkou nesouhlasnou odezvu, psaly se petice, 

politici se předháněli v tom, kdo to více odsoudí. Zastupitelstvo Prahy 1 nakonec přijalo 

navzdory svým slibům zklamávající pozměňovací návrh. Tehdy se zformovala připomínka, 

která zněla: 

 MČ Praha 1 souhlasí se změnou plochy parc. č. 987/1, Staré Město, na území obytné 

za podmínky umístění stavby do jednoho nadzemního podlaží s uplatněním zeleně.  

 Toto byla připomínka, kterou tehdy schválila Praha 1.  

 Následně to mělo bouřlivý vývoj. Přišel nový vlastník na přelomu let 2019 a 2020 a 

podal nový návrh, že se prostranství nezastaví celé, ale jen část. Tento návrh získal ne zcela 

transparentní, ale poměrně razantní podporu současného vedení Prahy 1, zejména starosty 

Hejmy, který toto opakovaně podpořil. Současně to vyvolalo nesouhlas v zastupitelstvu i mezi 

občany. Vznikla z toho další usnesení, která byla poněkud nejasná, byť vyjadřovala, že by s 

tím Praha 1 spíše nesouhlasila. 

 

 



Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 66 
 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, jen technicky. Prosím všechny, kdo nejsou zastupiteli, aby se odebrali 

do zóny pro návštěvníky. Máme to tady takto dáno. Nevím o žádné zvláštní akreditaci, že 

bychom někoho zvali, aby tady natáčel. Nemáme s tím problém, ale prosím dodržovat 

pravidla, která jsou dána. 

 Omlouvám se panu kolegovi, že jsem ho přerušil. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám technickou připomínku. Je zcela běžné, že i nezastupitelé si sem třeba chodí pro 

pití. Pravidlo, že sem nezastupitelé nesmí vstoupit, mi připadá poněkud nepřiměřené, s 

ohledem na to, že sem chodí např. tví spolupracovníci za tebou.  

 

P.  H e j m a : 

 Žádné pití tady nerozdávám, nevím, jaký byl důvod návštěvy pána za mnou. 

Shodněme se na tom, že takto jsme si to stanovili. Přichází sem pouze na pozvání nebo ten, 

kdo tady má nějakou práci – pracovník z úřadu, kdo pracuje na nějakých tiscích apod.  

 Pan Čižinský bude ještě pokračovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jednou zopakuji. Nevím, proč by nebylo možné, aby tady někdo něco natáčel. 

Nikomu to nevadí a naopak to může dosti netransparentní jednání trochu ztransparentnit.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě připomenu pravidla slušného chování. Když někdo chce něco natočit, zajde za 

naším tiskovým, představí se a řekne, že tady chce natáček za tím a tím účelem. Pak je možné 

se o tom bavit. Ve slušné společnosti se to dělá, že se někam přijde, představím se a řeknu, co 

potřebuji. Pak se dá určitě o tom mluvit.  

 Prosím pokračovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Developerovi se podařilo získat územní rozhodnutí v první instanci, které se zakládalo 

na závazném stanovisku Magistrátu hl. m. Prahy, které dospělo k názoru, že na nezastavitelné 

ploše je možné umístit čtyřpatrovou budovu, protože to odpovídá charakteru této plochy, 

protože se část nově zastavitelné plochy smění za jinou část plochy, která nebude zastavěna a 

která leží na druhém konci hotelu InterContinental.  

 Toto byla argumentace stanoviska odboru územního rozvoje Magistrátu. Bylo podáno 

odvolání jak Prahou 1, Magistrátem a řadou občanů. Je třeba poznamenat, že odvolání Prahy1 

bylo velmi vágní, stejně tak jako odvolání Magistrátu. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji na časový limit, který vypršel. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, abych mohl mluvit dál, protože je to důležité. 

 

P.  H e j m a : 

 Využíváte právo sloučit si rozpravu. Toto budeme brát jako druhé vystoupení. Prosím 

kolegyně, aby to tak evidovaly. 

 Máte dále slovo, pane kolego. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento názor byl v přezkumném řízení Ministerstva pro místní rozvoj odmítnut. 

Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo, že je to špatné, protože čtyřpodlažní obchodní dům s 

názvem Brand Store nelze považovat za slučitelný s nezastavitelnou plochou. 

 Developer, který hodlal svůj záměr realizovat, využívá všechny ostatní cesty, jak tento 

svůj záměr realizovat, jak tam obchodní dům postavit. Jak tvrdil, že je to v souladu se 

současným územním plánem, tak současně pracoval i na změně územního plánu. Ta na 

Magistrátu ještě neprošla a ani se o ní vážně nejedná. Současně se podařilo, že v návrhu 

metropolitního plánu je jeho návrh na částečné zastavění náměstí obsažen. O tom dnes 

musíme jednat, jak se k tomu Praha 1 postaví. 

 Máme zde dvě usnesení, jedno z r. 2018, které hovoří o tom, že náměstí může být 

zastavěno pouze za podmínky umístění stavby do jednoho nadzemního podlaží s uplatněním 

zeleně. Řekněme si, že tento Brand Store, obchodní dům, který tam má vzniknout, je 

čtyřpodlažní. 

 Dále máme usnesení z února 2021, které hovoří o tom, že to nemá být zastavitelné ani 

z části. Ani toto usnesení nezabránilo tomu, aby vedení Prahy 1 zastavení nepodporovalo. 

 Dám pozměňovací návrh v tom smyslu, abychom jasně deklarovali, že celá plocha 

tohoto pozemku parc. č. 927/1 má být nezastavitelná.  

 Současně naproti tomuto pozemku, který je ohrožen zastavěním, je druhý 

problematický pozemek, a to parčík mezi ulicemi Pařížská a Maiselova vedle Staronové 

synagogy. Zde je příběh opačný. IPR tam původně navrhoval označit to jako park, ale Praha v 

r. 2018 to nechala označit za parkově označenou část náměstí a v tomto smyslu je návrh i 

dnes. Víme, že i tento parčík je ohrožen, že je plán ho vydláždit. Architekt připustil přímou 

souvislost s Brand Store. Vzhledem k tomu, že středem parčíku má vést cestička od Staronové 

synagogy k plánovanému obchodnímu domu na náměstí Miloše Formana, tak souvislost lze 

vidět v tom, že parčík by měl sloužit jako cesta k novému obchodnímu domu. 

 Podle našeho názoru je to nepřijatelné, tato zeleň má být chráněna a je třeba, aby byla 

jasně chráněna i v novém metropolitním plánu.  

 Třetím problémem je nešťastný Anenský trojúhelník, který je za zeleň označen v 

regulačním plánu, ovšem jeho status podle metropolitního plánu je nejasný, je to nějaká 

poloviční zeleň. Domnívám, že pokud jsme museli strpět, že byl 1,5 roku oplocen a nikdo tam 

nemohl, ale pak si občané i my, opoziční politici vymohli, že tam zeleň bude, a už se 

připouští, že plán vydláždění a prokopání tunýlku od nábřeží se odpíská, tak rovněž považuji 

za nezbytné, aby bylo v metropolitním plánu jasně deklarováno, že je to zeleň, která by 

neměla být ohrožována žádnou zástavbou a ani žádným vydlážděním.  

 Čtvrté téma, které bych rád otevřel a kterému rovněž nebylo dostatečně vyhověno v 

rámci komise pro územní rozvoj, je otázka regulačních plánů. Domnívám se, že Praha 1 

potřebuje přesnější územně plánovací dokumentaci než je jak současný územní plán, než bude 

plán metropolitní a že je třeba, aby skončila praxe, že vedení Prahy 1 podle subjektivních 

estetických hledisek nebo podle nějakých jiných naprosto netransparentních hledisek vůči 

každému developerskému záměru přijme nějaký postoj, který následně vyvolává pochybnosti 

o tom, zda je v souladu nebo v nesouladu se zájmy obce. Domnívám se, že proti této 

netransparentnosti je třeba postavit nějaký právní předpis a tím by zde měly být regulační 

plány. 

 Proto se domnívám, že je třeba, aby Praha 1 v souvislosti s připomínkováním 

metropolitního plánu jasně požádala IPR, aby vyhotovil v nějakém dohledném čase regulační 

plány pro většinu Prahy 1, aby bylo jasnější, co zde má být a aby to nebylo tak, že se Praha 1 

přizpůsobuje developerským záměrům, ale aby to bylo naopak tak, že je zde nějaký jasný 

podrobný právní předpis a developeři se přizpůsobují tomuto plánu. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou paní kolegyni Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Než pan Brabec začal mluvit a uváděl připomínky, začala diskuse. Nejsem 

ultraodborník na územní plán a přišlo by mi pro všechny přínosné, abychom si připomínky 

probrali jednotlivě a vyjadřovali se k nim. V některých částech se můžeme shodnout a aspoň 

si to tady vysvětlit. Nevíme, co je v diskusi navrhováno. 

 

P.  H e j m a : 

 Souhlasím s vámi. Očekával jsem, že si teď každý řekne nějaký názor, následně vás 

pan kol. Brabec provede jednotlivými připomínkami. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Měl jsem podobný dotaz technického charakteru, jak to celé organizovat. 

Zaregistroval jsem, že Pavel Čižinský vyplácal všechny připomínky hned na začátku, což 

bych vnímal jako nešťastné. 

 Děkuji, že je to přehledně zpracováno, jsou tam připomínky Pirátů, Prahy sobě, 

materiál vnímám jako srozumitelný. Zajímalo by mě komplexní shrnutí k materiálu jako 

takovému, jak k tomu městská část ve výsledku přistoupila a co si od toho slibuje, potom k 

jednotlivým bodům. 

 Bude to formulováno tak, že teď k tomu děláte půlhodinovou nebo hodinovou 

přednášku, co se za tím skrývá, a pak budeme 2 – 3 hodiny diskutovat, nebo zda to probereme 

po kouskách a ke každému budeme mít možnost se vyjádřit. Dokáži si představit, že první své 

připomínky vyplácám na první tři body a k dalším nebudu mít možnost se vyjádřit, což by mě 

mrzelo. Na druhou stranu si dovedu představit, že když mi teď naznačíte, že budu mít své tři 

připomínky a konečná, tak si teď vezmu jeden dlouhý monolog a rovnou vysvětlím, co se mi 

na tom líbí a co nelíbí.  

 

P.  H e j m a : 

 Vzhledem k tomu, že to bereme jako společný materiál, vidíte, že i přístup k 

zpracování tomu odpovídá. Velmi pečlivě jsme k tomu přidali všechny připomínky i podle 

návrhu jednotlivých klubů. V tomto směru bych tomu věnoval maximální péči. Pokud máte 

obecnou připomínku do diskuse, tak prosím, abyste ji vyčerpali, a pak okamžitě přejdeme k 

jedné po druhé. 

 Ještě pan kolega Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Ještě technickou. V přílohách jsou připomínky Pirátů a Prahy sobě, ale v zápisu je, že 

se bere na vědomí a schvalují se přílohy 2 a 3, které jsou městsko-čásťové, nejsou naše 

opoziční. V městsko-čásťových nejsou všechny naše připomínky, které jsme se snažili do 

tohoto bloku poskytnout. Přesto si myslím, že diskuse o regulačních plánech a o metru je 

naprosto klíčová pro pochopení toho, co nám metropolitní plán nabízí, nebo naopak bere. 

Vnímám to jako podstatné a zastřešující, než se dostaneme k jednotlivostem. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsou tam zahrnuty všechny připomínky, ale součástí původního návrhu usnesení je to, 

co je v původním návrhu usnesení. Pokud budete chtít připomínky uplatnit, tak ten, kdo 

připomínky dal, musí požádat o hlasování jako o doplňujícím návrhu.  
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 Pan kolega Kračman má technickou. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Připomínky tam jsou ve dvou přílohách. Příloha číslo 2 jsou námitky, které byly 

projednány v komisi pro územní rozvoj a byly tam zapracovány některé námitky, které došly 

včas od Pirátů. Nejsou tam všechny, ale některé zapracované byly. U připomínek a námitek, 

které jsou součástí přílohy č. 3, předpokládáme větší diskusi, jejich konkrétní znění se bude 

navrhovat v průběhu diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Děkuji za to, že naše připomínky byly zapracovány, např. aby byla zeleň na nábřeží 

před Anežským klášterem, aby tam byl park a nikoli bílá plocha. Některé připomínky se tam 

nedostaly a má smysl na ně teď upozornit.  

 Poslala jsem fotku. Jedna z připomínek se týká parčíku u synagogy na rohu Pařížské, 

Břehové a Maiselovy. Tady máme možnost vidět, jak park zmizel z návrhu metropolitního 

plánu. Je to návrh metropolitního plánu z r. 2018. Vidíte tam, že parčík je vymezen jako 

zeleň. Následně MČ Praha 1 požadovala, aby plocha byla vymezena jako parkově upravená 

část náměstí, což znamená, že je možné ji vydláždit atd. Byla podána zásadní připomínka, 

které bylo vyhověno. V  novém návrhu to má být parkově upravená část náměstí.. Znamená 

to, že s městskou zelní nemusí být podle vizualizací, které jsme viděli, počítáno. Městská 

zeleň je tráva a keře, hrají důležitou roli pocitově a ekologicky. Velmi se přimlouvám za to, 

abychom v novém návrhu dostali parčík zpátky. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Potřeboval bych vědět, co jsou v této hře trumfy. Já se v tom příliš neorientuji.  

V r. 2018 jsme podali celou řadu konkrétních připomínek, který IPR vypořádal tím, že je v 

drtivé většině zamítl a menšinu přetvořil ve zcela něco jiného, co se od záměru městské části 

výrazně lišilo.  

 Další věc je, že jsme dostali mailem petici od pana Bajuse, která se týká otázky 

náměstí Miloše Formana a žádá nás, abychom v rámci projednávání metropolitního plánu tuto 

připomínku podpořili. K tomu je ale stanovisko ministerstva, které naprosto zásadně odmítá 

jakoukoli stavbu na prostoru náměstí Miloše Formana. 

 Předpokládal jsem, že tím to skončilo, ale nepasuje mi k tomu požadavek, abychom 

toto zamítavé stanovisko podpořili v rámci projednávání metropolitního plánu. Opravdu se v 

tom začínám ztrácet. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Budu reagovat na mail, který přišel od člena naší komise územního rozvoje pana 

Taberyho, který vznáší několik požadavků na úpravu původního materiálu, jak vám byl 

rozdán.  
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Z informací předsedy našeho klubu pana Bureše chápu, že některé budou předloženy a 

asi není problém s jejich projednáním. Předkladatel se neztotožnil s bodem číslo 1, kde je 

řešení parcely číslo 987/1 v k. ú. Staré Město, náměstí Miloše Formana. 

 Prosím paní Valíčkovou, zda by mohla ukázat připomínku pana Taberyho jak 

graficky, tak i v textu. Je tam napsáno: požadujeme nezastavitelnost plochy parc. č. 987/1,  

k. ú. Staré Město, budovou nebo budovami.  

 Je tam další odůvodnění, které je zhruba stejné, jelikož i komise územního rozvoje 

trvá na svém stanovisku z 18. 12. 2021 a doporučuje řešit plochu parc. č. 987/1, nám. Miloše 

Formana, komplexně.  

 Ztotožňuji se s návrhem našeho člena komise územního rozvoje, beru to za své, a 

podávám to jako pozměňovací návrh, který bude měnit původní návrh pouze k této 

připomínce k této parcele. Dovoluji si ho odůvodnit i v rámci své historické paměti, kterou 

mám v rámci projednávání tohoto náměstí. 

 V r. 2018, ještě za starosty pana Lomeckého, projednávali jsme tuto parcelu s tím, že 

by se měly zachovávat uliční blok a mělo by dojít k synergii městské části s vlastníkem 

pozemku, protože je to soukromý pozemek, v rámci architektonické soutěže. Bylo nám 

slíbeno, že se budeme podílet na architektonické soutěži, že budeme vybírat řešení, které bude 

následně vypracováno. K tomu jsme přijali usnesení, že souhlasíme se zachováním zástavby 

do výše jednoho podlaží.  

 Vzhledem k tomu, že tam vzniklo něco naprosto odlišného, co nebylo projednáváno v 

rámci soutěže, kde by tento vítězný projekt vyhodnocovala i Praha 1, dovolím si nesouhlasit s 

tím, aby tam zastavitelnost byla, dokud se to nevyřeší.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Tomáš to správně uvedl, všichni asi víme, že na parcelním pozemku 987/1, které je 

nyní označováno jako náměstí Miloše Formana, stály v prvním pololetí minulého století 

bytové domy, ze severní strany uzavíraly Bílkovu ulici. Po demolici vznikla zástavbou hlavně 

technologickými stavbami jako příslušenstvím hotelu IntercContinental naprosto nevzhledná 

plocha označená jako veřejné prostranství. Veřejnost tuto plochu využívala minimálně, 

protože k realizaci volnočasových aktivit je plocha stavebně nevhodně řešena. 

 ODS se domnívá, že by bylo vhodné tuto plochu znovu dořešit na základě veřejné 

architektonické soutěže, jak kolega říkal, že to bylo i součástí usnesení, aby byla jižní část 

plochy vhodně zastavěna např. bytovými domy nebo něčím podobným. Když jsem se tenkrát 

účastnil všech jednání v Anežském klášteře apod., tak páni architekti a staří matadoři říkali, že 

obráceně by měla vzniknout dostavba Pařížské ulice. Hodně se o tom diskutovalo, ale náš 

návrh je, že jižní strana by se měla dotvořit tak, aby vytvořila přirozenou bariéru mezi nově 

vzniklou piazzetou, náměstím, mezi domy a hotelem a současně aby se ohraničila – jak tomu 

v minulosti bylo – Bílkova ulice.  

 V dlouhodobém měřítku je třeba říct, že by prostor měl zůstat nezastavitelným 

veřejným prostranstvím. V současné době je ale nutné územní plán dodržet a změnu 

územního plánu lze potom v souladu s platnou legislativou projednat a realizovat bez 

soudních žalob, ztráty prestiže a dalších věcí. 

 Proti výstavbě nejsme, ale pouze na základě platné legislativy, formálně správně, na 

základě architektonického návrhu a po veřejném projednání.  
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 Dovolím si malý komentář k tématu parčík, naznačování o nějakých pěšinkách. To je 

naznačení historické ulice Rabínské, která má obrovský historický význam, protože v té době 

propojovala symbolicky dvě náboženství, od židovského po křesťanské. Je to symbolika, že to 

šlo od židovského města k jednomu z nejstarších kostelů, který stál v místě, kde nyní stojí 

hotel InterContinental. 

 Změna na náměstí s parkovou úpravou vzešla na několika místech. Měli jsme několik 

připomínek. Proto po důkladném projednávání s IPR, a to na místech, kde by se měl veřejný 

prostor otevírat lidem, aby byl užitný, a to v souladu se standardy, které se běžně po Evropě 

objevují, to znamená kombinace trávy, nízkých keřů, mlatu, který také výrazně přispívá k 

nevytváření tepla, a v těch místech např. návrat historické dlažby, která je pomalu uchovávána 

v depozitech a ukazuje, jak stará Praha vypadala.  

 Dovolím si souhrn, protože ostatní věci jsme probírali. Náměstí Miloše Formana řekl, 

bylo to promítnuto. 

 Další je Nemocnice Na Františku, to řekne pan Brabec. Je to rozděleno na dvě části. 

Jedna se týká výšky a druhá se týká toho, zda se tam vejde ten čtvereček nebo zda tam 

zasahují jiné normy.  

 Další jsou bašty na Petříně, které nám na Magistrátu vypadly. Připomínky byly 

projednávány po velké diskusi v r. 2018. Víme, že je tam možnost při jednání s Ministerstvem 

obrany nádherný projekt na vybudování domu pro seniory v krásném zeleném prostředí. Je 

potřeba to promítat do metropolitního plánu, protože tady nejde o to, co bylo dřív, zda slepice 

nebo vejce a je špatné říkat, že když nemáte právní nárok k pozemkům, tak to nedáme do 

metropolitního plánu. Když se to do něho nedá, můžeme stokrát jednat o směně nebo o 

odkoupení a nebylo by nám to k ničemu. . 

 Další je Smetanovo nábřeží. Myslím si, aby zpřesnění změnou prošlo. Prostřední 

budova, jak již schválil Magistrát, tak na tom bychom měli trvat, aby se tam náhodou omylem 

nepromítly všechny tři. 

 Poslední je předpolí Štefánikova mostu, opět ve smyslu dlouhodobého jednání s IPR, 

protože na těchto místech má vzniknout společensky významná budova, aby nábřeží bylo 

dotvořeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nepochopil jsem návrh změn od Tomáše Herese a od Richarda Bureše. Chtěl bych se 

zeptat, jestli se návrh vztahuje k tomu, co jsem říkal ve svém prvním vstupu, to znamená, zda 

váš návrh se týká nezastavitelnosti celého území náměstí Miloše Formana. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu o reakci. 

 

P.  B r a b e c (?) : 

 Prosím paní Valíčkovou, zda může promítnout plánek s textací. Přečtu to: 

 Požadujeme zachování nezastavitelnosti plochy parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, 

budovou nebo budovami.  

 Je to úprava přílohy č. 3, v současné době připomínka č. 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 
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P.  G e : 

 Krátce bych reagoval k parčíku u Staronové synagogy. Myslím si, že nějaké 

zkulturnění místa by rozhodně prospělo, ale jak tady hovořil kol. Bureš, v Maiselově ulici 

jsou bezpečnostní prvky. Kdyby se tam udělala cesta, jak je ve vizualizacích, neznehodnotilo 

by to investici, že by to najednou bylo bez této ochrany? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Samozřejmě, že ne, naopak, je to projednáno s Židovskou obcí a hlavně s policií a z 

částí BIS. Naopak, je potřeba to dokončit.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Chci se domluvit se všemi, zda by bylo dobré projít jednotlivé námitky tak, jak byly 

připraveny, začínáme se točit v kole.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dovolím se vrátit k InterContinentalu, k té nezastavitelnosti. Rád bych upozornil na to, 

že toto zastupitelstvo právě před 4 lety, kdy jak ODS, tak TOP 09, řekly, že to může být 

zastavitelné nejvýše jedním nadzemním podlažím. Starosta Lomecký z TOP 09 s dnešním 

zastupitelem Karlem Ulmem tam demonstrovali v tričkách „Stop stavbě“. Škoda, že tam 

stavba už půl roku probíhá. Bylo zklamáním pro občany, že starosta Lomecký připustil na 

zastupitelstvu 12. 6. 2018 jednopatrovou budovu. Celá tehdejší koalice včetně Filipa 

Kračmana hlasovala pro to, že stavba může být maximálně o jednom nadzemním podlaží.  

 Mohu připomenout, že Jiří Pospíšil, tehdejší leader TOP 09 do pražských komunálních 

voleb, říkal občanům, že TOP 09 je proti zastavění této plochy.  

 Neumím si představit, k jakým posunům by muselo u kolegů z ODS nebo TOP 09 

dojít, aby jim nyní nevadilo, že tam má vzniknout obchodní dům o čtyřech patrech. Zajímalo 

by mě zdůvodnění, zda u někoho k takovému názorovému vývoji došlo a proč.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese.  

 

P.  H e r e s : 

 Zopakuji to, co jsem už jednou říkal, když jsme hlasovali o jednopodlažní zástavbě. 

Majitelem pozemku bylo prezentováno, že to bude za účasti městské části, bude soutěž a bude 

veřejně participována. Je to soukromý pozemek, přivítali jsme to, že se na tom budeme moci 

účastnit, že to bude soutěž architektů. Znělo to pěkně, ale k realizaci nedošlo. Z toho důvodu, 

než toto bude naplněno, zastávám v tuto chvíli pozici na nezastavitelnost území.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Upřesnil bych – jednopodlažní a jednopatrová je rozdíl. Zastavěnost pouze v úrovni 

přízemí, to bylo v usnesení z r. 2018 a stále se ho držím. 

 Nedostal jsem ale odpověď na otázku, co znamená rozhodnutí ministerstva, zda tato 

další debata je zcela bezpředmětná, jestli je to jednou provždy vyřešené nebo aspoň do té 

doby, než to někdo napadne u soudu a jestli má cenu se o této záležitosti v tuto chvíli bavit. 

Ministerské rozhodnutí považuji za vyřešení problému.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kračmana, který chce reagovat. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Chci reagovat na pana dr. Votočka. Co rozhodlo ministerstvo, týká se probíhajícího 

územního řízení, současného územního plánu. Dovodilo, že podle současného územního 

plánu nelze na pozemku 987/1 stavět, protože to není v souladu s platným územním plánem.  

 Dnes projednáváme nový územní plán a rozhodnutí ministerstva se toho vůbec netýká. 

Teď upravujeme, jaká budou na řadu dalších desítek let platit pravidla po výstavbu v tomto 

území.  

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, blíží se nám bod interpelace občanů. Před tím je nutné udělat 

technickou přestávku, zaprvé pro paní Kopečkovou a zadruhé aby byl restartován on-line 

systém, jinak zkolabuje. Přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji technickou přestávku 

na necelých 6 minut. Prosím, abychom se sešli na bod dotazy a interpelace z řad občanů. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání našeho zastupitelstva. Je 17.30 hod. a zahajuji bod 

dotazy a interpelace občanů 

 

 Jako prvního prosím pana Ing. arch. Damašku, aby se dostavil se svou interpelací, po 

něm se připraví paní Dr. Jana Příhodová. 

 

P.  D a m a š k a : 

 Vážená rado městské části, vážení zastupitelé, obrátil se na mě s žádostí o pomoc v 

řešení svízelné situace nájemce nebytového prostoru 101 a 102 na adrese Petrská 21/1171 na 

Praze 1 jednatel společnosti ECHTOVNÍ pan Dejan Miladinovski. Pro společnost 

EXHTOVNÍ jsem do předmětného nebytového prostoru zpracovával kompletní 

architektonické řešení interiéru, včetně zajištění jeho dodávky a díky tomu jsem o 

problematice, kterou pan Miladinovski řeší a která ho trápí, podrobně seznámen.  

 Společnost ECHTOVNÍ je nájemce nebytového prostoru restaurace v přízemí v 

Petrské 21. Nájemní smluvní vztah byl již uzavřen v srpnu loňského roku a částečně 

doplňován v říjnu, k vlastnímu předání předmětných prostor však došlo až teprve ke dni 24. 3. 

2022, neboť nebylo možné z důvodu četných vad prostory do nájmu převzít. Soupis těchto 

vad pro přehlednost přikládám v příloze mé interpelace.  

 Ke dni předání nebytových prostor 24. 3. t. r. byla sice část vad odstraněna, nicméně 

zůstala stále celá řada vad neodstraněných a zapsaných v textu protokolu o předání prostor – 

nefunkční vzduchotechnika, nefunkční markýzy nad výkladci, chybějící sprchový kout, 

doklady od revizí elektro, plyn, spotřebiče atd.  

 Předám slovo v mém zastoupení panu Miladinovskimu, který dočte interpelaci a 

procítěněji přečte text tak, co ho trápí, abyste z něho cítili rozladěnost a našli jsme řešení, jak 

problémy rychle dořešit. Děkuji.  
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P.  M i l a d i n o v s k i : 

 Důvodem této interpelace na jednání zastupitelstva je několik měsíců ze strany 

nájemce, ECHTOVNÍ s. r. o., upomínaná a dosud ze strany pronajímatele, MČ Praha 1, 

neodstraněná zásadní vada na předmětu nájmu, která nájemci brání řádně najatý prostor 

vyžívat pro provozování restaurační činnosti. Problémem je nefunkční vzduchotechnika, tedy 

odvod vzduchu z prostoru kuchyně nad rovinu střechy objektu. Funkční vzduchotechnika je 

součástí předmětu nájmu, s tou si nájemce prostor najímal, včetně deklarace pronajímatele, že 

prostor má jak veškeré potřebné souhlasy, tak splňuje i veškeré požadavky nutné pro 

provozování restaurace.  

 Faktem však dnes je, že společnost ECHTOVNÍ s. r. o. z pozice nájemce řádně plní 

povinnosti plynoucí ze smlouvy vůči pronajímateli, MČ Praha 1, řádně hradí od převzetí 

prostor nemalý plný nájem a dosud jen díky nečinnosti pronajímateli, MČ Praha 1, s 

odstraňováním vad bránícím řádnému užívání věci, jsou jak zaměstnanci, tak návštěvníci 

restaurace nuceni po několik týdnů strpět zcela nevyhovující podmínky spojené s 

absentujícím odvodem vzduchu z prostor kuchyně. Moje činnost se nedá dělat podle smlouvy 

o nájmu. Aby bylo aspoň částečně možné provoz restaurace udržet, byl nájemce nucen omezit 

jak nabízený sortiment jídel, tak jejich počet. Nemůžu to teď během provozu zaplatit, mám 

strašně velký problém. 

 Smutné na celé věci je, že problém nefunkční vzduchotechniky řeší nájemce se 

zástupcem pronajímatele, konkrétně s technikem odboru technické a majetkové správy panem 

Malíkem více jak půl roku, ale fakticky to k ničemu dosud nevedlo. Proto jsem se rozhodl ve 

věci nájemci pomoci a jako občan Prahy 1 oslovit MČ Praha 1 formou interpelace. Věřím, že 

vedení městské části se k problému postaví čelem a bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné 

kroky, které povedou k rychlému provedení popsané nutné opravy a tím bude nájemci 

konečně zajištěn nerušený výkon podle smlouvy a nájemního práva. 

 Odpovědný technik odboru technické a majetkové správy, stejně jako já, dávno víme, 

že podstatou problému nefunkčnosti VZT odtahu digestoří je vadný posilující stávající 

ventilátor osazený na výdechu stoupacího VZT potrubí nad rovinou střechy. VZT technici, 

kteří měli opravu provést již více, než před čtvrt rokem sdělili, že k místu ventilátoru je z 

jejich pohledu špatný přístup a z důvodu bezpečnosti je třeba pro provedení opravy použít 

zvedací plošinu z prostoru ulice.  

 Domnívám se, že je teď třeba konečně přestat o věci jen planě diskutovat a místo x-

tého zajišťování odborníka na posuzování funkčnosti VZT a rozhodování o dalším postupu, 

jak uvádí technik odboru technické a majetkové správy ve svém posledním mailu ze dne 3. 6. 

2022, konečně pozvat někoho, kdo opravu skutečně provede, tedy VZT technika se zvedací 

plošinou, který motor ventilátoru nad střešní rovinou na konci VZT potrubí opraví.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, již vypršel čas pro sdělení interpelace. Jestli chcete dopovídat, tak 

velmi stručně.  

 

P.  M i l a d i n o v s k i : 

 Byla zadaná práce, co se týká sprchového koutu. Práce byla zadaná minulý rok, firma, 

která to měla dělat, to neudělala, udělali jsme to na vlastní náklady. Všechno máte 

v interpelaci. Ještě to není dokončené a nevím, jestli to mám dál platit, když to bylo dané od 

městské části. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček chce reagovat. 
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P.  V o t o č e k : 

 Podle mých informací je vina na panu arch. Damaškovi, který projektoval vybavení 

kuchyně bez ohledu na stávající vzduchotechniku. Nyní to vzduchotechnika nemůže utáhnout 

a tím pádem smažení smrdí po polovině hospody. Kdybyste místo křiku a bouchání do stolu 

přišel, budeme hledat řešení. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že to je návod, jak to udělat. Technická. 

 

P.  D a m a š k a : 

 Není pravda to, co říkáte, je to nesmysl. Vzduchotechnická jednotka a všechny věci 

byly dávno, vůbec to nesouvisí s tím, co jsme tam naprojektovali, kuchyň byla takto převzatá. 

Je tam problém s tím, že nad střechou u vývodu potrubí je motor, ke kterému nikdo nebyl 

schopen dojít a posilovací motor, aby tah komínem byl zajištěn, nefunguje. Technici, kteří 

tam byli, zhruba před třemi měsíci, řekli, že se bojí dostat se tam výlezem a že vyžadují 

zdvižnou plošinu. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že návod byl tady jasně řečen, je třeba si sjednat schůzku s panem radním 

Votočkem, určitě bude hledat řešení. Na interpelaci bude určitě reagováno. 

 Prosím paní Dr. Janu Příhodovou, připraví se paní Ema Rónová. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, má interpelace se opět váže ke Škole v 

přírodě v Janově. 

 Vážená paní místostarostko, děkuji, že jste odpověděla na mé interpelace ohledně 

Školy v přírodě Janov nad Nisou, bohužel jste neodpověděla přesně, někdy jste odpovídala na 

věci, na které jsem se neptala a tak jste vlastně snažila neodpovědět na mé dotazy. Škoda, tak 

některé otázky upřesním a zopakuji. 

 Na otázku, kolik dní a kdy užívají školu v přírodě děti z Prahy 1, resp. děti ze škol v 

Praze 1, jste odpovídala počtem lůžkodnů, což nebylo přesně, co jsem chtěla vědět. Mne 

zajímá, kolik dětí, případně kolik tříd a ze kterých škol na Praze 1 plánuje pobyt ve škole v 

přírodě a jakou konkrétní částkou, nikoli rozmezí, MČ přispívá na jedno dítě ze školy v 

Praze1. 

 Na otázku, zda byla informace o hledání ředitele příspěvkové organizace Škola v 

přírodě Janov nad Nisou dostatečně zveřejněna a zda byla zaslána i na úřady okolních obcí, 

jste odpověděla, že odbor školství postupoval dle zákona. Tak by to snad ani jinak nešlo. Že 

by odbor postupoval v rozporu se zákonem, tak to by si snad alespoň tajemník úřadu vyřešil. 

Nicméně nebylo evidentně vaší snahou, aby se informace o hledání ředitele organizace Školy 

v přírodě |Janov nad Nisou dostala do povědomí lidí. Proč jste asi nechtěla, aby se přihlásilo 

větší množství uchazečů, nechám na fantazii každého člověka. Já toto považuji za vaši velkou 

politickou chybu, že v rámci Libereckého kraje nedošlo k masivnímu rozšíření informace, že 

se hledá správce či ředitel pro daný objekt. Jsem přesvědčena, že by bylo z čeho vybírat a 

předpokládám, že mělo být snahou volených zástupců MČ Praha 1 a zejména vaší snahou, 

aby bylo z čeho vybírat, aby se do povědomí veřejnosti informace o hledání ředitele dostala. 

Takto to působí silně pochybným způsobem výběr ředitele této příspěvkové organizace. Jak 

jsem uvedla, považuji toto za vaši chybu, že jste neusilovala o masivní rozšíření informace, že 

se hledá ředitel organizace. Předešlo by se tak spekulacím a hlavně by jistě bylo z koho 

vybírat.  
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 Ptala jsem se na komerční pronájmy Školy v přírodě Janov nad Nisou, a to kdy a v 

jakém rozsahu a jaká částka je plánována, že budou pronajímatelé platit. Vy jste mi 

odpověděla, že si mohou pronajímatelé udělat pronájem na maximálně jeden rok. Na to jsem 

se neptala. Tak znovu: na kdy a za kolik je plánováno, že pokoje v Janově nad Nisou budou 

pronajímány komerčně a za kolik?  

 V odpovědi na moji interpelaci ohledně pronájmu bytu panu řediteli Mühlovi a plateb 

za byt jste neodpověděla přesně. Ptala jsem se, kolik zaplatil pan ředitel za užívání bytu. 

Píšete pouze, kolik nakonec uhradil za půl roku nájem a jaké má zálohové platby. Já se ještě 

ptala, kolik zaplatil za ten půl roku za energie, odpad a vodu, jak se rozpočítávají platby a 

společné prostory, jaké prostory může pan ředitel užívat soukromě atd. Otázka je také, zda je 

u bytu elektroměr či jak je řešen odpočet vytápění a spotřeba elektřiny, jak se provádí odečet 

vody a kdo s panem Mühlem uzavřel nájemní smlouvu a zda pronájem odsouhlasila rada MČ 

Praha 1, či zda si vše podepisuje pan ředitel sám. Nepřipadá vám tento způsob divný a 

nevhodný? 

 Věřím, paní místostarostko, že tentokrát odpovíte včas a tak, abyste nevstupovala do 

nového volebního období jako možná jednička na kandidátce s handicapem nesrovnalostí a 

pochybností ohledně Školy v přírodě Janov nad Nisou, za kterou nesete plnou politickou 

odpovědnost.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude paní místostarostka reagovat na interpelace? 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Budu reagovat jen krátce. Paní Příhodová, vždycky jsem vám poslala odpovědi včas a 

odpovědi na to, na co jste se ptala. Jestli své dotazy rozšiřujete, budu rozšiřovat odpovědi i já. 

Bude vám odpovězeno písemně.  

 Jen malou vsuvku. Teď jsme vyhlásili konkurs na dvě paní ředitelky mateřských škol. 

Dali jsme to do Učitelských novin a všem městským částem. Do konkursu přišly nabídky dvě, 

z nichž jedna nevyhověla. Od České školní inspekce jsme se dozvěděli, že je to obvyklé, že 

teď se bohužel lidé na post ředitele čehokoli nehlásí. Bude vám odpovězeno písemně. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Emu Rónovou, připraví se pan Ing. Dvořák. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Přišla jsem s obvyklým tématem bezbariérovosti. Doufám, že oceňujete, že se 

neobjevuji na každém zastupitelstvu. Oceňuji, že proběhlo participační jednání s panem 

starostou a obyvateli Prahy a že to bylo na relativně bezbariérových místech. V Truhlářské je 

možné do budoucna dát přes dva schody rampu. 

 Protože je před námi léto, chtěla jsem se zeptat na letní akce, na kterých se bude 

podílet městská část. Mám oficiální vyjádření, že bude na kulturních akcích všude 

bezbariérová toaleta. Mám pocit, že na malostranských trzích nebyla. Do Malostranské 

besedy, kde umožňují vozíčkářům průchod, není přechod ze strany trhů, musíte kolem 

Schnelů atd. Toto se týká venkovních akcí. 

 Nová zastávka je u Anenského trojúhelníku. Je to spíše otázka na Magistrát, ale 

myslím, že městská část se může přimluvit za to, aby se nový obrubník, který je na konci 

stanice, opět odstranil. Bylo slíbeno, že obě stanice, i protilehlá, budou plně bezbariérové, ale 

na jedné straně je udělán úplně nový obrubník.  
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 K lanovce. Bavili jsme se s panem starostou o petřínské lanovce. Je to samozřejmě věc 

Dopravního podniku, ale myslím si, že Praha 1 do toho může mluvit a klást důraz na to, aby 

výsledná rekonstrukce byla bezbariérová. Myslím si, že máte možnost na Magistrát zatlačit. 

Zítra jdu také na Magistrát a lanovku určitě zmíním. V tuto chvíli mi připadá směšné, že se 

řeší se studenty architektury nová podoba vagónů, když ještě není vyřešena rekonstrukce 

okolí lanovky a přístupy, připadá mi zbytečné řešit podobu vagónů, když se neví, jakým 

způsobem se do toho zakomponují.  

 Bohužel jsem slyšela, že po této rekonstrukci, která bude stát několik milionů, 

bezbariérovost se neplánuje. Tato informace mi připadá do nebe volající.  

 Kolegyně Jitka Burianová se nemohla dostavit na participační setkání a přinesla 

interpelaci, kde připomněla projekt zmapování bezbariérových míst na Praze 1, kde jsme se 

Sportovním klubem vozíčkářů dodaly do mapy několik problémových míst. Když se to v 

někdy v říjnu  odevzdávalo, bylo slíbeno, že se to projedná ve zrychleném procesu. Myslím, 

že při minulé interpelaci se na to dotázala a údajně nedostala odpověď. Dnes jsem se jí ptala, 

zda jí někdo odpověděl, co znamená zrychlený proces, kterým se chcete zabývat.  

 Mám ještě otázku k rozpočtu ohledně odstraňování bariér. Pokaždé slyším, že se bude 

dodržovat bezbariérová vyhláška, dodržují se normy při rekonstrukci, výsledek bude 

bezbariérový, určitá část rozpočtu se dává na odstraňování bariér nebo na stavbu nových 

veřejných bezbariérových toalet, ale nemáme z toho žádné konkrétní zprávy. Je možné 

nějakou konkrétní zprávu dostat?  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud si přejete písemnou odpověď, prosím odevzdat interpelaci písemně, bude na ni 

reagováno. Děkujeme za vaše podněty.  

 Prosím o vystoupení pana Filipa Dvořáka, připraví se pan Sokol. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Doslechl jsem se, když jsem se neúčastnil minulých zastupitelstev, že snad upadla má 

schopnost interpelovat, tak jsem dnes přišel, aby se to neříkalo. 

 Vážená rado, dnes se na vás obracím s výroční interpelací. 

 Čím to před 4 roky začalo? Obrovským mediálním pirátským popraskem 

skandalizujícím postup starosty Lomeckého a dalších ostouzených při záměru projednat 

prodloužení několika končících nájemních smluv uzavřených na dobu určitou u prodejen. 

Nájemce se obrátil díky utrpěným mediálním škodám a Hospodářskou komoru v zoufalství z 

neočekávaného pádu do slávy.  

 Zorganizovali jsme na chlup přesně před 4 lety setkání za účasti pirátských 

reprezentantů Bodečka a Nazarského setkání s oním podnikatelem, aby se vůbec vyjasnilo, co 

se to stalo. Obsažně byly pánům vysvětleny všechny důvody nezbytnosti v dostatečném čase 

vědět, zda bude smlouva prodloužena či nikoli. Rozcházeli jsme se s tím, že období, kdy 

končí nájmy podnikatelům na dobu určitou, jsou temným územím a že v zájmu naplňování 

pirátských tužeb po transparentnosti se v případě svého volebního úspěchu zaslouží o 

projasnění a projednání pravidel, která do toho vnesou dostatek přehlednosti a 

transparentnosti.  

 Pánům se zdařilo. Oba zasedli v radě. A nic se nestalo, skutek utek. O území temna 

zájem ochladl. Vypravil jsem se na několik upomínacích míst. Neúspěšně. Pak jste si tu 

trochu přeposedali, a vzali to do rukou lety ostřílení borci. A zase se nic nestalo. 

 Na Hospodářskou komoru Praha 1 se ale stále obracejí podnikatelé, které spojuje 

shodná situace, v níž se nacházejí. Mají pronajaté nebytové prostory od MČ Praha 1 na dobu 

určitou a blíží se termín vypršení jejich nájemní smlouvy. Dříve či později.  
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 Tito podnikatelé se logicky zajímají o to, jak postupovat. Mají zájem uspět. Snaží se 

získat nějaká pravidla, podle nichž se v takových případech postupuje, zda mají na 

prodloužení nájmu přednostní právo nebo zda bude MČ Praha 1 vypisovat soutěž na nového 

nájemce, popř. záměr. Dotazují se, v jakém předstihu mají či mohou podat žádost o 

prodlužení nájemní smlouvy a v jakých lhůtách bude taková žádost vyřízena. Mají nějakou 

svou historii včetně třeba i horších časů, takže se ptají, zda pokud se někdy zpozdili s platbou 

nájmu nebo mají nějaký dluh na nájmu, jsou mimo hru o možnost prodloužení či  získání 

nové nájemní smlouvy. Zajímá je, jak bylo postupováno ve shodné situaci u jiných 

podnikatelů. Zjišťují však, že z usnesení rady nelze usuzovat na jakoukoli konzistentnost v 

rozhodování. 

 Toto je shrnutí nejčastějších dotazů od podnikatelů, nájemců obecních nebytových 

prostor. Shrnutí jejich dojmu z komunikace s MČ Praha 1 potom je, že se v situaci vůbec 

nevyznají a nevědí, jak mají postupovat. Samozřejmě, že pak vznikají výklady o důvodech 

udržování tohoto netransparentního stavu.  

 Proto se na vás obracím s těmito dotazy: 

 Má MČ Praha 1 zpracována aspoň nějaká interní pravidla, podle nichž postupuje, když 

se blíží vypršení nájemní smlouvy na nebytový prostor na dobu určitou?  

 Prosím o poskytnutí přehledu případů nájemních smluv na dobu určitou, kdy buď doba 

nájmu končila v tomto volebním období, nebo pokud v tomto volebním období nájemce MČ 

Praha 1 zaslal žádost o prodloužení doby nájmu, včetně odkazu na materiály a usnesení, které 

byly v těchto případech zpracovány či usnesení přijata. Snad se z plného výčtu budou dát 

odtušit nějaké princip. Moc děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přeslechl jsem, koho pan Ing. Dvořák oslovuje, kdo bude odpovídat na interpelaci. Byl 

bych rád, kdybych mohl písemně odpovídat já, protože zaznělo uskupení, které zastupuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pro tuto oblast je kompetentní pan radní Grabein Procházka. Hlásí se, že bude 

reagovat.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Překvapuje mě, co říká pan inženýr. Když jsme byli v exekutivě v r. 2019, s touto 

záležitostí nepřišel, ale ve většině případů, co tady zmínil, souhlasím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Přihlásil jsem se, že bych na to velice rád odpověděl.  

 

P.  H e j m a : 

 Určitě vám bude vyhověno. Předávám slovo panu Antonínu Sokolovi, připraví se paní 

Petra Pětioká. 

 

P.  S o k o l : 

 Jsem pověřen obyvateli ulic Spálená, Černá a Opatovická. 
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 Jmenuji se Antonín Sokol. Mám za úkol jménem těchto ulic přednést stížnost na 

opakované rušení nočního klidu vycházejícího z objektu Bunkr, který je situován ve 

vnitrobloku těchto ulic. 

 Ve shora uvedené věci opakovaně žádáme o definitivní zákrok vašeho úřadu ke 

sjednání nápravy, neboť hlučná hudební produkce provozovaná v tomto objektu každý pátek, 

sobotu a neděli až do ranních tří až čtyř hodin výrazně narušuje kvalitu života obyvatel těchto 

přilehlých domů výše uvedených ulic včetně matek s malými dětmi. Přivolaná policie, která 

se dostaví k objektu č. 18 Opatovické ulice, se dostane jen k jistému člověku, který má za 

úkol vpustit nebo nevpustit člověka nebo skupinu lidí, kteří chtějí být součástí atrakce, která 

se v tom objektu odehrává.  

 Stane se to tak, že policie přijede a než dojde na místo hluku, tak dotyčný, který tam 

dělá jakéhosi vrátného u vchodu z ulice Opatovická, dá signál do zdroje hluku, tam se to 

rozeběhne, a když přijde policie na místo, mohou se nám jen smát, kam jsme to s našimi 

stížnostmi až dospěli.  

 To je vše, co bych vám chtěl jako naši stížnost sdělit. Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Požádám ředitele Městské policie, zaměříme se na tento podnik a budete o opatřeních 

informován.  

 

P.  S o k o l : 

 Musím říct, že člen Městské policie, který se jmenuje Marek – příjmení nevím, tuto 

situaci má obhlédnutou a ví, o čem je řeč. Prosím, aby se mohl zúčastňovat těchto akcí.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude to ve stenozáznamu. Požádám pana ředitele Stejskala, aby angažoval pana 

strážníka Marka. 

 Děkujeme za vaše vystoupení. 

 Prosím paní Petru Pětiokou, připraví se paní dr. Jana Dobruská.  

 Paní Pětioká, máte možnost přednést jednu interpelaci, druhá by byla po vyčerpání 

všech interpelací. Jestliže se vejdete do jednoho limitu, můžeme obě sloučit.  

 

P.  P ě t i o k á : 

 Jmenuji se Petra Pětioká a bydlím na xxxx xxxxxx. Interpelace se týká skútrů a 

půjčoven skútrů na Praze 1. V posledním měsíci je situace se skútry na Praze 1 opravdu velice 

vážná a nebezpečná. 

 Chodím s dcerou, kamarádkami, s dětmi a psem často na Petřín a na Kampu. Obojí 

jsou parky, jenže po celém Petříně jezdí skupiny skútrů, které mají třeba 15 vozidel. Petřín 

znáte, samá zatáčka a teď je tu situace, kdy jdete s kočárkem, s jedním dítětem na koloběžce a 

druhým na odrážedle a ještě s sebou máte starého psa. To toho vám do zad vjede skupina  

12 skútrů a ještě na vás cinkají. Kampa je totéž. Víte, jak se bojíme o děti, když tam s nimi 

jsme, a to je v podstatě každý den? 

 Já vás tímto žádám, abyste situaci neprodleně vyřešili i s Magistrátem, než se opravdu 

stane neštěstí a turisté na skútrech srazí nějaké dítě nebo psa. Petřín je park pro lidi a ne 

lunapark a okruh půjčovat skútrů. Chápu, když tam lidé jezdí na kole, to je plně v pořádku, ale 

toto nejsou kola. Nemají šlapky a jsou to elektrické skútry. Na Petřín je zákaz vjezdu a i 

přesto tam jezdí velké množství oněch skútrů a aut. 

 Léta slibujete, vy, politické strany v koalici, že zamezíte vjezdu na Petřín, a za ty roky 

nic.  
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 S auty souvisí druhá část interpelace, a tou je požádání koncertů v parku Kampa. Čeho 

je moc, toho je příliš. V sobotu 11. 6. 2022 mi okna vibrovala ještě v xxxxxxxxx. Pro nás, 

občany žijící v okolí, je neakceptovatelné, aby Praha 1 povolovala či pořádala koncerty v 

parku Kampa. Uvědomte si, že nás to opravdu ničí a hlasitost a dunivost decibelů je zlá. 

Koncert v pondělí 13. 6. 2022 byl poslední kapkou. Stovky lidí, pódium, řvoucí hudba z 

Kampy, Střeleckého ostrova a do toho představení Marta z Muzea Kampa. Než jsem 

odpoledne došla z Nosticovy zahrady k domečku na Kampě, tak jsem upozorňovala 5 lidí, 

aby nemočili do křoví. Za mostkem přes Čertovku srazil dav Miri z odrážedla na zem. Tak 

jsme se otočily a prchly i se psem domů. Akce byla naprosto předimenzovaná a my na Kampě 

tyto akce nechceme.  

 Jak jste řekl, pane Hejmo, ve čtvrtek 9. 6. 2022 ve Werichově vile – cituji: United 

Islands bude poslední koncert. Doslechla jsem se ale, že tu má být festival prosecca a další 

koncert pro Ukrajinu má být 18. 6. 2022. Tak že to jste zase sliboval a sliboval, až jste 

najednou opět lhal? 

 Na závěr přikládám několik fotek z posledního koncertu, kdy mnoho lid přijelo auty a 

ty parkovali na přechodech na Maltézském náměstí, na žlutých zónách, na chodnících, v 

několika řadách na silnici a náměstích. U Lužického Semináře je zákaz vjezdu a celá Malá 

Strana je zóna. Jak je možné, že přítomná policie nic nedělá a obyvatelům říká, že jim pan 

Stejskal zakázal cokoli dělat a pokutovat? Náměstí na Kampě bylo jedno velké parkoviště, 

Lužický seminář a vůbec celá Malá Strana.  

 Otázka číslo 1. Co uděláte se skútry ohrožujícími chodce, děti, seniory, psy, zkrátka 

všechny návštěvníky Petřína a Kampy? 

 Otázka číslo 2. Podnět k prošetření nekonání Městské policie v době koncertu pro 

Ukrajinu v parku Kampa a na Malé Straně. Jaké praktické kroky učiníte a jaké systémové 

opatření přijmete?  

 Otázka číslo 3. Kdy vezmete v potaz stížnosti rezidentů na pořádání koncertů v parku 

Kampa a dalších akcí? Toto si pořádejte na Střeleckém ostrově a velké koncerty na Letné 

nebo v O2 Aréně, ne v komorním parku Kampa uprostřed historického centra.  

 Otázka číslo 4. Kde přesně máte, pane Hejmo, tu chalupu, o které jste mi říkal ve 

Werichově vile, že tam teď často jezdíte místo Špindlu? Říkal jste, že je tam klid, ticho, 

zpívají ptáčci a mně by se tam určitě také líbilo. Beru vás za slovo. Až nám zase z našeho 

domova uděláte lunapark, který není k životu, my se sousedy sbalíme a přijedeme za vámi, 

když tam máte takovou pohodu. 

 Prosím o písemnou odpověď na moji adresu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši interpelaci, je opravdu interesantní.  

 Ke koncertu: bylo by možná dobré zítra interpelovat na hl. městě pana primátora 

Hřiba, který akci zaštítil a podpořil. Obrátil se přímo na nás s velvyslancem Ukrajiny, 

abychom pomohli v pondělí podpořit tímto koncertem Ukrajinu. V tomto směru jsme se 

snažili vyhovět, protože bylo trapné odmítnout podporu Ukrajině tímto způsobem. Navíc je to 

poslední akce, protože začíná realizace závlahového systému v parku Kampa, která se díky 

tomu o týden posouvala. Už tam žádná taková akce nebude.  

 Prosím o další interpelaci paní dr. Jany Dobruské, připraví se pan Pavel Korejs. 

 

P.  D o b r u s k á : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dámy a pánové, jmenuji se Jana Dobruská a 

jsem ověřenou zástupkyní SVJ xxxxxxxxxx xxx. 
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 Naše SVJ, jehož je i MČ Praha 1 členem, nyní koncem dubna požádalo o prodloužení 

stávající nájemní smlouvy na pronájem zahrady, parc. č. 153, k. ú. Hradčany. Pozemek je v 

majetku Magistrátu hl. m. Prahy a ve správě MČ Praha 1. Nájemní smlouva byla uzavřena  

29. srpna 2013 a její platnost končí v srpnu r. 2023. 

 Zmíněná zahrada těsně přiléhá k našemu domu – tedy přímo k jeho patě – po celé 

délce jeho jižní strany. Tuto zahradu naše SVJ potřebuje ke správě domu, neboť jen z ní se lze 

k této části domu dostat. Bez přístupu na ni tedy nemůže plnit své zákonné povinnosti a práva, 

kterým správa domu je a je to i smyslem existence všech společenství vlastníků jednotek.  

 Jsem tu proto, abych vás ještě blíže a co nejstručněji seznámila s tím, proč máme i po 

proběhlých 10 letech zájem o prodloužení trvání nájemního vztahu. 

 18. června 2013 totiž vešlo v platnost usnesení, ve kterém si právo rozhodovat o 

předmětném pozemku ve všech úkonech s ním souvisejících vyhrazujete právě vy, 

zastupitelé. Úvodem bych ráda sdělila, že všechna má tvrzení, která nyní zazní, jsou 

zdokladovaná a některé důležité dokumenty obdržel spolu s naší žádostí odbor technické a 

majetkové správy a rada MČ Praha 1.  

 Zmíněná nevelká zahrada, která má rozlohu 126 m2 a která se rozkládá ve svahu a ve 

vnitrobloku domů mezi ulicemi Loretánská a Úvoz k našemu domu patřila již od 6. září 1696, 

kdy zahradu včetně její opěrné zdi přikoupil kníže Ferdinand z Ditrichštejnu právě proto, aby 

mohl opravit jižní strany obou svých domů – Loretánské 174 a 175. Posledními vlastníky byli 

do r. 1955 Alžběta a August Vaňkovi, kteří po své smrti dům i zahradu věnovali obci Praha.  

 Svazek domu a zahrady trval celých 311 let a vždy měl jednoho majitele. V r. 2007 

byl nelogicky zprivatizován pouze dům a tento odjinud nepřístupný pozemek nikoli. Dům a 

zahrada jsou funkčně i stavebně spjaty, pročež kromě i laickým okem viditelných souvislostí 

svědčí i několik posudků znalců v oboru.  

 Vstup na pozemek jsme ošetřili oficiálně před mnoha lety vkladem věcného břemene 

chůze v KN hl. m. Prahy pro všechny členy SVJ přes přízemní bytovou jednotku našeho 

předsedy xxxx xxxxxxx. Před přestavbou domu v 19. století byl na zahradu přístup dokonce 

ze společných prostor – z atria domu, jako je tomu i v domech okolních. 

 Celá zapeklitost situace jinak potenciálně nekomplikované problematiky je počátkem 

r. 2012 způsobena tím, že o zahradu projevuje zájem paní xxxxxxxxx xxxxxxx, která v dražbě 

zakoupila dům na adrese Úvoz 18, a který se nachází cca 15, tedy mnoho metrů pod úrovní 

této zahrady, která mu je tedy zcela nedostupná. 

 Svůj památkově chráněný renesanční dům, který stál jistě již v r. 1555 a kterému se 

říká „U Tří andělů“ pod rouškou nutných zabezpečovacích prací tato dáma nezákonně 

kompletně přestavěla s plánem vybudovat výtah na onen pozemek, navýšila proto také 

nemovitost o několik pater, změnila konfiguraci střechy a zcela zlikvidovala významné 

památkově chráněné prvky tohoto domu. Toto se dělo v přímém přenosu před našima očima a 

očima našich sousedů, neboť na dům vidíme z pouhých několika metrů přímo z našich oken. 

Případem se zabýval též ombudsman, generální ředitelství Státního památkového ústavu, 

Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 V současné době je hrubá stavba našeho domu již několik let zakonzervovaná a 

zatěžkaná soudními spory, mnohými z nich již dávno prohranými, a to včetně těch  soudů 

Nejvyššího a Ústavního. Paní xxxxxxxxx xxxxxxx dokonce podala v červnu 2014 soudní 

žalobu i na MČ Prahu 1 a naše SVJ, ve které napadá platnost naší nájemní smlouvy, která 

byla uzavřena v souladu s usnesením zastupitelstva, které potvrzuje splnění všech podmínek 

naším SVJ a vyhlašuje nás jako jediného vítěze záměru obce. I tento soudní spor paní 

xxxxxxx samozřejmě snadno prohrála. 

 Jak jsem již řekla, po 1,5 roce trvajícím zápase, jehož součástí byla i medializace v 

lokálních i celostátních – v nestranických i stranických médiích, kdy se kauza stala i součásti 

předvolebního boje, naše SVJ nakonec jako vítěz záměru nájemní smlouvu s MČ uzavřelo. 
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Rada MČ Praha 1 tehdy v čele se starostou Lomeckým do ní však na poslední chvíli vložila 

absurdní podmínku pro dobu trvání nájmu – a teď prosím dobře poslouchejte: vybudovat 

přístup z domu na zahradu ze společných prostor, což v praxi znamená podchod pod naším 

domem v xxxxxxxxxx xxxxx, tedy ražbu tunelu. 

 Zde navíc důrazně upozorňuji, že tato podmínka byla do smlouvy dána neoprávněně, 

neboť z června 2013 již existovalo mnou před chvílí zmíněné usnesení, že o tomto pozemku 

rozhoduje výhradně zastupitelstvo, a to ve všech věcech s ním souvisejícími a rada k tomuto 

kroku neměla tudíž žádné oprávnění. 

 Ač je náš dům kulturní památkou, spolu s pozemkem se nachází v zóně UNESCO a v 

památkové rezervaci, v místě vzdáleném asi 300 metrů od Pražského hradu a tedy tento 

požadavek zní absurdně, smlouvu jsme i přesto podepsali. Zkuste si, prosím, představit 

umožněni realizace a ražbu takové stavby v této lokalitě, kde je problémem si např. jen 

nalakovat okenní rámy bez náročného schvalovacího procesu památkářů.  

 Protože od počátku jednáme korektně, začali jsme šetřit finanční prostředky a také si 

najali v průběhu trvání nájemní smlouvy specialistu – báňského inženýra, který nám 

vypracoval a odprezentoval studii ražby, a to ve třech různých variantách provedení. Shledal 

tedy, že po stavebně technické stránce by nebyl problém tunel vybudovat. Ovšem technická 

proveditelnost je v tomto místě a čase jen jedna stránka věci.  

 Pozvali jsme na místní šetření tak tzv. malé památkáře, kteří vyjádřili určité 

připomínky, ovšem z hlediska stavebně technického zcela nelogické a nesmyslné, k čemuž 

jsme si nechali zhotovit báňským inženýrem oponentní stanovisko a zdůvodnění nesmyslnosti 

námitek a nereálnosti jejich návrhů a nápadů.  

 V r. 2013 se však v našem domě objevily trhliny ve zdivu a v následné době jsme 

zjistili, že tyto se dále zvětšují. Přizvali jsme tedy na sobě nezávislé soudní znalce v oboru 

statika a dynamika staveb Ing. Jůzu a Ing. Hášu, kteří se shodli na tom, že počínající statická 

porucha domu je způsobena nezákonnými zásahy do svahu a na domě Úvoz 18 stavebnicí 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Museli jsme nechat zhotovit sádrové terče a monitorovat jejich 

pohyb. Během několika měsíců se terče roztrhly a potvrdily rozvíjející se statickou poruchu. 

Na základě doporučení Ing. Dr. Sedláčka jsme byli také nuceni přistoupit k provedení 

průzkumné kopané sondy při patě našeho domu právě z předmětného pozemku, zahrady 153, 

abychom zjistili hloubku základové spáry domu a složení podloží pro případ, že by se statická 

porucha rozvinula do té míry, že by bylo nezbytné zakročit ve věci zajištění statiky stavby a 

provést z pozemku 153 mikropilotáž budovy.  

 To ještě více zesiluje potřebu našeho SVJ nájemní smlouvu i nadále prodloužit.  

 Náš dům stojí v prudkém svahu mezi ulicemi xxxxxxxxxx a xxxx a jak bylo zjištěno, 

specialisty zdokumentováno a soudy potvrzeno, stavebnice xxxxxxx provedla fatální zásahy 

do odvodňovacích štol v tomto svahu a již dříve také zásahy do obecní opěrné barokní zdi, 

která tvoří hranici předmětné zahrady a je stěžejním statickým prvkem prudkého svahu, na 

kterém náš dům stojí. Fatálním zásahem bylo zejména její podkopání o 2 metry za účelem 

snížení přízemní podlahy domu s následným navýšením pater. 

 Co se této opěrné zdi týká, od r. 2012 jsme mnohokrát i se svými sousedy z xxxxx xx 

a xx žádali písemně i zde veřejně tehdejší zastupitele a starostu, aby hájili obecní zájmy a 

těmto zásahům okamžitě zabránili, aby starosta hájil majetek obce. Nic z toho se ovšem nikdy 

nestalo. I v sousedním domě, xxxxxxxxxx x, známém jako „Stará hradčanská radnice“, došlo 

k popraskání historických kleneb, jakožto i k rozsáhlým poškozením sousedních domů v 

xxxxx, kdy museli být např. vystěhováni nájemníci, neboť do trhlin domu č. 20 se dala strčit 

celá ruka.  
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 Na základě soudních rozhodnutí v rámci žalob sousedů bylo mimo jiné stavebnici 

xxxxxxx nařízeno uhradit majitelům škodu ve výši více než 1 mil. Kč. I našemu SVJ bylo 

doporučeno vymáhat na MČ Praha 1 odškodné kvůli nehájení svého majetku, avšak toto jsme 

odmítli, protože s MČ Praha 1 bychom rádi zachovali dobré vztahy a vše řešili cestou 

konstruktivní komunikace, kterou i nyní opět nabízíme.  

 Jako perličku na závěr zmíním původní argument stavebnice xxxxxxx v přihlášce do 

tehdejšího záměru obce, kde tvrdí, že má o zahradu zájem, neboť chce ve svém domě bydlet. 

Paní xxxxxxx trvale nežije v České republice, domníváme se, že stále žije v Kalifornii a již 

několik let visí na internetu inzerce, ve které prostřednictvím realitní kanceláře Karin 

Cossmann-Real Estate, marně nabízí k prodeji nejen tento svůj zdevastovaný dům, ale 

případné zájemce láká a drze jim nabízí i kýženou zahradu 153, kterou je dle ní údajně možno 

zakoupit od obce, aniž by na ni z jejího domu byl přístup.  

 Jistě se dá pochopit, že mnou stručně a zjednodušeně popsané skutečnosti týkající se i 

statické poruchy našeho domu nyní již definitivně vylučují vymáhat i tak neoprávněně 

vetknutou a absurdní podmínku v nájemní smlouvě, tedy ražbu tunelu pod domem směrem do 

parcely 153, navíc v dané historické lokalitě v blízkosti Pražského hradu a pod památkou, o 

níž první písemná dochovaná zmínka pochází již z r. 1364. 

 V minulosti jsme žádali i odkup tohoto pozemku, aby byl problém navždy vyřešen na 

obou stranách, to bylo ale zamítnuto. 

 Ráda bych tedy jménem SVJ xxxxxxxxxx xxx požádala radu MČ Prahy 1, aby 

doporučila zastupitelstvu prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 153 a vás, 

zastupitele, abyste svým hlasováním prodloužení smlouvy našemu SVJ, jehož je MČ Praha 1 

členem, schválili.  

 Děkuji vám za pozornost a za písemnou odpověď na mou interpelaci, na kterou čekají 

všichni členové našeho SVJ a naši sousedé a kterou předložím v nejbližším možném termínu 

jim a zejména SVJ shromáždění. Děkuji za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Budeme se tím zabývat. Technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám procedurální návrh – dokončit interpelace občanů. Většinou to děláte tak, že čas 

určený pro zastupitele vyčerpají občané.  

 

P.  H e j m a : 

 Necháme dojet i vše interpelace. Pojďme dál pokračovat, ať neztrácíme čas.  

 Další přihlášení je pan Korejs a paní Pětioká podruhé.  

 

P.  K o r e j s : 

 Děkuji, že jste paní Dr. Dobruské umožnili dokončit interpelaci, řekla vše podstatné i 

za mne, proto se vzdávám slova. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Petru Pětiokou. Jako poslední se připraví pan Mgr. Michal Holan. 

 

P.  P ě t i o k á : 

 Má interpelace se týká bezpečnosti a stížnosti na odbor občansko-správních agend, 

odd. správního řízení a podnětu k prošetření. 

 Dne 4. 9. 2019 před třetí hodinou ranní se odehrál tento můj příběh a následné 

seznámení s postupy a rozhodováním odboru občansko-správních agend Prahy 1.  
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 Dne 4. 9. 2019 nám před domem řvaly dvě velmi opilé ženy, které si ven nosily 

alkohol z baru NAPA, xxxxxxxxx xxxxx, Praha 1. Policii někdy voláme i osmkrát za noc. 

NAPA je bar, který nemá zavíračku a kolikrát hosté odcházejí i po sedmé ranní. Policie buď 

nepřijede, nebo jen přibrzdí, nikdy se nic nezlepšilo, a to ani poté, co s majitelem Jakubem 

Trubačem o tom velmi často mluvím a prosím ho, aby si sehnali někoho ke dveřím, kdo 

nebude lidi pouště ven s alkoholem a kdo je zklidní, když budou řvát, jak to udělal nedaleký 

bar Blulight. Nic, je jim to jedno a nedokáží ani v 10 hodin zavřít vrata hospody. O nás z 

domu se kvůli nim odstěhovaly už tři rodiny s dětmi. Jedním slovem – bezohlednost. To aby 

lidí z okolí Rotundy věděli, jaké štěstí jste jim nadělili, i přestože velmi dobře víte, co je 

NAPA zač. 

 Ale o tom má interpelace není. Dne 4. 9. 2019 nám před domem řvaly dvě velmi opilé 

ženy, které si ven nosily alkohol z baru NAPA. Když už nevím co, volám do baru obsluze 

nebo majiteli, aby lidi zahnali zpět do baru. Policie totiž nejezdí nebo tak pozdě, že kolikrát 

nepřijede vůbec. To brzké ráno jsem se do baru nikomu nedovolala. Již před třetí hodinou 

ranní jsem několikrát ony opilé ženy prosila, ať jdou zpět do baru. Bezvýsledně. Pouštěly z 

telefonu hlasitou hudbu a řvaly, že nám budou zpívat, aby se nám lépe spalo. A pak byly 

velmi vulgární a sprosté. Proto jsem v pyžamu vyšla do baru NAPA, který je hned naproti, 

požádat personál, aby je zahnal dovnitř. Jedna žena se ke mně ale vydala velmi rychlou chůzí, 

a když jsem se již neměla kam uhnout kvůli zaparkovaným autům a ona po mně natáhla ruce, 

jedenkrát jsem jí stříkla pepřový gel do obličeje, což by nebylo možné, pokud by nebyla 

opravdu v mé těsné blízkosti, a utekla jsem do NAPA jim říct, co se stalo a aby zavolali 

policii. V tu dobu bylo lehce po 4. ranní. Cestou z baru jsem potkala onu útočnici, jak ji vedla 

kamarádka do baru a nějací kluci, také opilí, mě spolu s kamarádkou prosili, ať nevolám 

policii. Tu jsem totiž opět chtěla volat. Ale uprosili mě, včetně personálu NAPA. Doma jsem 

vzala psa a šla se uklidnit na Kampu. 

 Když jsem se vracela po zhruba 35 minutách, byla na místě policie a záchranná služba. 

Útočnice hodinu po incidentu nadýchala přes 2,68 promile, dle zápisu policie, a znovu se mě 

snažila napadnout. Policisté jí zastoupili cestu, aby se ke mně nedostala. Nic jí nebylo a 

kamarádka ji odvedla domů.  

 Ihned jsem na místě policii podala vysvětlení. 

 Dne 18. 9. 2019 mi z městské části přišlo, že mě uznávají vinnou ze spáchání 

přestupku proti občanskému soužití. Tím se rozbíhá kolotoč mých odvolání, podání odporu 

atd. Celé se to táhne přes celé mé těhotenství až do konce r. 2021 a začátku r. 2022, kdy se již 

nemohu odvolat a musím zaplatit pokutu tisíc korun, přestože napadenou jsem dle policie 

byla já. Byla jsem v ohrožení a pouze jsem se bránila.  

 Dle výpovědi je útočnice přes 170 cm vysoká a váží přes 80 kg. Navíc v době 

incidentu měla kolem 3 promile a jak jedna, tak druhá ve výpovědích uvedly, že pily alkohol 

už od oběda, nic nejedly a v podstatě si nic nepamatují.  

 Konečný verdikt o mé vině padl na odboru občansko-správních agend z ruky 

vedoucího Pavla Ručky, a to na základě výpovědi dalších dvou mužů, kteří v baru NAPA také 

byli, ale nebyli přítomni u incidentu venku. Tito v té době silně opilí muži za více jak rok o 

události vypověděli naprosté lži, které jsou ověřitelné, jako např. že celou dobu do příjezdu 

policie a záchranné služby jsem s nimi byla venku, což není pravda, protože jsem byla naopak 

celou dobu se psem na Kampě a vrátila se, až když obě složky byly na místě. Tedy naši 

úředníci na Praze 1 vás uznají vinou a musíte zaplatit pokutu, když se bráníte silně opilé 

osobě a na základě výpovědi naprosto opilých lidí, které vyslechnou po více než roce a jejich 

výpovědi jsou v rozporu se zápisem policie přímo z místa.  

 Kdybych byla vaše dcera, jak byste se cítili? Proto chci vidět zápisy z vylidňovacího 

výboru a chci vidět vaši práci, jak postupujete, co řešíte, jaká systémová opatření přijímáte. 

Mám totiž důvodné podezření, že neděláte nic a navíc o tom rezidentům lžete.  
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 Otázka číslo 2. Výsledek podnětu k prošetření mého případu, číslo jednací, zašlete 

prosím na moji adresu.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude na to reagováno.  

 Prosím nyní procedurálně hlasovat o možnosti vystoupit pana Mgr. Michala Holana, 

který zastupuje společnost DARMA s. r. o., která má sídlo na Praze 1. Prosím hlasovat. Pro 

20, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat, máte slovo. 

 

P.  H o l a n : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, děkuji za možnost vystoupení, Jsem zde v 

zastoupení společnosti DARMA, která má dlouhodobý zájem o koupi pozemku parc. č. 66/4 v 

katastrálním území Nové Město. Společnost je vlastníkem pozemku parc. č. 63, jehož součástí 

je stavba č. p. 1511, katastrální území Nové Město, který bezprostředně sousedí s tímto 

pozemkem, který je ve vlastnictví MČ Praha 1. 

 Společnost má dlouhodobý zájem o zakoupení či o pronájem části tohoto pozemku a o 

následnou rekultivaci. Tento pozemek je 15 let neudržovaný a nevyužívaný.  

 Dopisem ze dne 13. 6. 2011 sdělila městská část společnosti DARMA, že společnosti 

nelze prodat, neboť bude použit v rámci rekonstrukce sousední nemovitosti a následně dojde 

k jeho rekultivaci. Ani po deseti letech k rekultivaci nedošlo a stav pozemku je nadále 

neutěšený.   

 Společnost již v minulosti na vlastní náklady zaplatila za jeho vyčištění, odstranění 

náletových dřevin a úklid odpadků z tohoto pozemku. K dnešnímu dni je pozemek zanedbaný 

a nevábný a společnosti není zřejmé, z jakého důvodu se městská část stará o pozemek tímto 

způsobem a zájemci, který by chtěl pozemek rekultivovat na vlastní náklady, odmítá bez 

jakýchkoli důvodů prodat nebo pronajmout.  

 Z nemovitosti DARMA je na pozemek přímý výhled a tento pohled jednak odrazuje 

stávající a potenciální klienty od pronájmu kancelářských prostor a také narušuje výhled ze 

stávající provozovny Kantýna, která má pronajaté prostory v přízemí nemovitosti. 

 Opětovná žádost společnosti ze dne 23. 3. 2022 o odkup pozemku byla usnesením 

rady MČ ze dne 7. 6. 2022 bez bližšího odůvodnění nedoporučena ke schválení.  

 S ohledem na tyto skutečnosti vznáším následující dotaz: 

 Z jakého důvodu MČ Praha 1 nenakládá s pozemkem parc. č. 66/4 v KÚ Nové Město 

s péčí řádného hospodáře, když tento pozemek je zcela zanedbaný, zarostlý náletovými 

dřevinami a plný odpadků, a přesto nadále odmítá jeho prodej společnosti DARMA, která má 

zájem pozemek na vlastní náklady rekultivovat a udržovat v dobrém stavu a s respektem k 

okolním pozemkům a nemovitostem?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám na to reagováno písemně.  

 Technická - pan zastupitel Bodeček.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, jestli všichni pochopili, že se jedná o materiál pod č. 31, který budeme dnes 

projednávat.  
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P.  H e j m a : 

 Otevírám bod 

 dotazy a interpelace z řad zastupitelů  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Má interpelace se týká kácení zeleně u hotelu InterContinental v 

rámci tamní rekonstrukce a výstavby. Interpeloval jsem to v dubnu. Včera jsem dostal 

odpověď od pana starosty s tím, že městská část není ten, kdo rozhoduje o tom, jestli je kácení 

oprávněné, nebo není. 

 Přihlásil jsem se s interpelací, abych řekl, že Česká inspekce životního prostředí věc 

prošetřila a zjistila, že stavebník Metrostav kácel bez povolení a dostal pokutu 20 tisíc. 

Prosím, aby městská část vzala na vědomí, že stavebník v této rekonstrukci postupuje i za 

porušování zákonů.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Pane starosto, interpeloval jsem vás na zastupitelstvu 13. dubna. Budu citovat svou 

interpelaci, kterou jsem dal písemně. 

 Vážený pane starosto, v médiích jsme si přečetli, že pan zastupitel Karel Ulm opustil 

TOP 09 a spekulace, že vstoupí do STAN. Prosím o vyjádření, zda pan Ulm již do STAN 

přestoupil a zda tam bude prosazovat privatizaci bytů pana Ulma v ulici xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx. 

 Dnes jsem dostal odpověď: 

 Dovoluji si reagovat na vaši interpelaci ze dne 13. 4. a v této souvislosti vám sděluji, 

že pan zastupitel Karel Ulm se nestal členem hnutí STAN. 

 Pane starosto, jestli je to tady nějaká slepota, že mi odpovídáte na otázku jen částečně. 

Odpověď byla krátká a moje otázka velice stručná. Proto si dovoluji interpelovat podruhé. 

Mám otázku:  

 Přijde vám přípustné, že komunální politik Karel Ulm může během svého 

zastupitelského mandátu kupovat obecní byt? Děkuji za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení, Praha 1 má svůj časopis s názvem Jedna. Jeho výsledná tvář je pouze pod 

vlivem koalice, přestože platí usnesení, které konstatuje, že časopis musí být pod kontrolou 

pětičlenné redakční rady dohlížející na plnění redakčního kodexu. V něm je uvedeno, že 

redakce a redakční rada v příslušné rubrice časopisu má posuzovat pravdivost článků, kdy by 

zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv.  

 V r. 2020, dva týdny po politickém převratu, byla nově sestavenou radou ODS, TOP 

09, ANO a zejména uskupením My, co tady žijeme, odvolána celá redakční rada. Od té doby, 

tedy od 28. ledna 2020, ani jednou nebyla snaha redakční radu opětovně obsadit. Tedy 2,5 

roku obstrukce ze strany současného vedení radnice, aby pouze ona ovládala naše obecní 

periodikum a komukoli jinému neumožnila, aby obsah periodika byl v souladu s platným 

kodexem. Bohužel, stejný stav, jako za Lomeckého. 
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 Dvakrát jsem interpelacemi na tuto věc upozornil. Jaký byl výsledek na obě urgence? 

Žádný. Na obě mi odpověděl pan starosta z uskupení My, co tady žijeme. Odpověděl, ale 

nápravu nesjednal. Byl to úmysl? Nevím, mohu se domnívat, že tomu, kdo je u moci, situace 

vyhovuje. Jinak si to nedovedu vysvětlit.  

 Uskupení My, co tady žijeme, v posledním časopisu Jedna seznámilo čtenáře s 

tématem prodeje dvorku ve Vítězné ulici. V článku, kde se hází hnůj na opozici, se dočteme, 

že se někteří začali vybarvovat. Autor článku neměl odvahu se podepsat, což jen potvrzuje 

ubohost autora tohoto hanopisu. 

 Dovolím si okomentovat jednotlivé pasáže článku. 

 Obstaral jsem si zápis a stenozáznam z jednání zastupitelstva a tak mohu snadno 

označit pasáže, které jsou prokazatelně lživé. 

 Autor píše, že při jednání zastupitelstva probíhala, cituji: „doslova nekonečná diskuse, 

která nebrala konce“. Jaká byla realita? Bod byl projednáván 27 minut. Nekonečných 27 

minut? 

 Neznámý autor z uskupení My, co tady žijeme, uvádí – cituji: „Existuje jedna poučka, 

jak na populisty. S populisty se vypořádáte na konkrétních příkladech“. Proto bych chtěl všem 

třem zastupitelům z My, co tady žijeme, tedy starostovi Petru Hejmovi, 1. místostarostovi 

Petru Burgrovi i radnímu Michalu Cabanovi okomentovat tento konkrétní příklad a říci jim, v 

čem je jejich článek populistický, neobjektivní, zavádějící s cílem získat pro sebe politické 

body a urazit, pošpinit konkurenci.  

 Cituji poslední tři věty článku: „Prodej prošel díky zastupitelům tvořícím současné 

vedení radnice. Jediný zástupce strany Pirátů, který se jednání zastupitelstva Prahy 2 účastnil, 

jen seděl a pro prodej nehlasoval. Ale jinak všem slibuje na všechny strany poklad kapitána 

Flinta.“ 

 Zajímá vás, jaká je pravda? 

 1. Žádný prodej nebyl schválen, pouze záměr. Aby letitý zastupitel neznal rozdíl, to je 

ostuda pro uskupení My, co tady žijeme. 

 2. Tím jediný Pirátem, co se diskuse účastnil, jsem byl já. Milí kolegové z uskupení 

My, co tady žijeme, ten, co tu opravdu v Praze 1 žije, vám sděluje, že jsem se na rozdíl od vás 

k projednávanému bodu připravil, problematiku jsem si nastudoval, v rámci rozpravy položil 

dotazy, na které jsem nedostal odpověď. A co jste dělali vy při projednávaném bodu? Jen jste 

seděli a k záměru prodeje dvorečku neřekli ani jedno slovo.  

 Pro prodej jsem nehlasoval. Pro prodej jste však nehlasovali ani vy – členové Vás, co 

tu údajně žijete. Hlasovali jste pro záměr prodat dvoreček pro příslušné SVJ v hodnotě  

7,6 mil. Kč, přestože podle znalecké mapy měla být cena o 3,5 mil. Kč nižší, zatímco u jiného 

dvorečku, ten den to byl předchozí tisk, byla předložena cena naopak o více než 3 mil. nižší, 

než stanovila cenová mapa. Protože jste tento rozpor nedokázali vysvětlit, materiál jste stáhli, 

zatímco záměr k prodeji s nevysvětlitelnou navýšenou částkou jste schválili. Dnes jsem se 

dozvěděl, že jsem udělal dobře.  

 Gratuluji tedy autorovi článku, že bez znalosti dané záležitosti podpořilo uvedené 

uskupení záměr prodat dvoreček o 3,5 mil. Kč více, než stanovila cenová mapa. 

 Až budete příště psát zase nějaký článek s cílem špinit, tak bez populismu a lží. A 

snažte se alespoň předstírat, že se opíráte o fakta. Děkuji vám za sebe, ale i za Piráty, kdy opět 

ukazujete voličům, jaké změny reálně na radnici přinášíte. Volič mohl věřit, že chcete měnit 

politický styl, ale realita je jiná. Tedy prosím alespoň redakční radu, která by podobné excesy 

eliminovala. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 To je správné – bez populismu a lží. Prosím pana zastupitele Vícha. 
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P.  V í c h : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí obrázků.  

 Má interpelace se týká Anenského trojúhelníku. Toto je stav, který známe ze 

současnosti a z loňského roku, kdy tam máme ohradu a čekáme, co se z toho vyvrbí.  

 Prosím o další obrázek. Toto je stav z r. 2019, před tím, než došlo k zahájení úprav. Je 

tam vidět, jak parčík po dlouhá léta vypadal, že byl zelenou oázou v souladu s regulačním 

plánem. Tady je vidět javor i strom, který při nějaké bouři padl a nebyl nahrazen.  

 Prosím o další obrázek. Toto je nový návrh, který je použit ze stránek kanceláře. Jsou 

to ilustrace, které dnes visí na ohradě, což je asi poslední verze. Je tam psáno, že v průběhu 

června a července dojde k realizaci tohoto záměru. Nevím, jestli to bylo někde projednáno a 

zparticipováno. Tady je vidět, že parčík je z poloviny vydlážděn a je v rozporu s regulačním 

plánem. Návrh na celkové vydláždění, kde se mělo udělat čapadlo a pokácet strom, byl v 

rozporu s vyjádřením Národního památkového ústavu. Tento návrh neprošel projednáním na 

NPÚ, což znamená, že ani ten nemá souhlasné stanovisko od tohoto ústavu.  

 Prosím dál. Tady je to ve větším detailu, je vidět nově vydlážděná plocha s náhradou 

za lípu. 

 Prosím o další obrázek. Toto je pohled z druhé strany. 

 Prosím o další obrázek. Toto je ten nový vodní prvek. 

 Mám ještě další dva obrázky. Jeden z důležitých důvodů, které jsem zaznamenal v 

rámci diskusí je, že parčík dnes funguje jako nechtěná toaleta. Předpokládám, že tam toaleta 

bude navržena a místo toho tam máme žlábek. Mám obavu, co se tam po půlnoci bude dít, 

když lidé vyběhnou z diskotéky a budou si chtít dojít na toaletu.  

 Prosím další obrázek. Zde se blížím k meritu sdělení. Toto je fotka z Paříže, kde mají 

úžasnou městskou vybavenost, což jsou automatické samočistící veřejné záchody. Stisknutím 

tlačítka se otevřou a je tam čisto, protože se to vždycky automaticky vysprchuje, když to 

někdo použije a za sebou zavře dveře. Je to zdarma. V Paříži jsou stovky těchto toalet. 

 Poslední obrázek. Toto je podobné, ale je to z Londýna. 

 Berte to ode mne jako podnět, že když někde máme parkovou plochu, která slouží k 

něčemu, k čemu nebyla určena, tak to neřešit tím, že to vydláždíme a dáme tam vodní prvek, 

ale že tam budou veřejné záchody, které tam chybí.  

 Je to směřováno na pana starostu, kterého vnímám, že je to nositel úprav na Anenském 

trojúhelníku, přestože vím, že pan Bureš nebo pan Dvořák(?) byli iniciátory této změny.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za podněty. Pan radní Bureš bude reagovat.  

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si reagovat k záchodům. V rámci plánované rekonstrukce Klárova jsme 

navrhli italský typ bezbariérové toalety. Památkáři nám písemně odpověděli, že nikdy 

nepovolí žádnou toaletu. Doporučili nám, abychom za své peníze zrekonstruovali metro a 

abychom na stromy do Klárova natloukli směrové cedulky, kam mají lidé chodit na záchod.  

 To jen abychom věděli, že snahu můžeme mít, ale máme tady úhlavního nepřítele 

jakéhokoli rozvoje, a to jsou památkáři. . 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan radní Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Na předminulém zastupitelstvu pan předseda Bodeček interpeloval ředitele 

příspěvkové organizace Janov nad Nisou. Rada následně při přidělování interpelací dospěla k 

názoru, že Bodeček nemůže interpelovat ředitele příspěvkové organizace, tak ať si trhne 

nohou. Bodeček si ale obstaral vyjádření Ministerstva vnitra, ze kterého vyplývá, že 

interpelovat může. Odpovědi na tuto interpelaci se domáhám. Ptal jsem se kolegyň z OVO, 

pan ředitel Mühl dosud neodpověděl. Ptám se, kdy to bude? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno písemně. Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nechci reagovat, chci odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Na interpelaci se odpovídá písemně. Hlásí se kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Podal jsem stejný dotaz jako zastupitel e-mailem a pan ředitel mi odpověděl. Odpověď 

přepošlu panu radnímu Votočkovi.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane starosto, dne 13. dubna t. r. vás interpelovaly čtyři občanky Prahy 1: paní 

Kolmanová, paní Schoeglová, paní Hlaváčková a paní Kubíková ve věci privatizace. Ptaly se 

vás, kdy se privatizace konečně nějak pohne. Rovněž vás interpelovala kolegyně Amálka 

Počarovská. Chtěla po vás, abyste jí vydal právní posudek advokátní kanceláře Havel and 

Partners.  

 Proč jste nikomu neodpověděl? Proč jste občankám Prahy 1 nesdělil, že dle posudku 

Advokátní kanceláře Havel and Partners není možné prodávat byty pod cenou, a to ani 

nájemcům těchto prostor? Proč občany nadále vodíte za nos a slibujete jim, že možná bude 

nějaká privatizace, když dobře víte, že toto není možné? Proč občany nadále podvádíte? 

 

P. H e j m a : 

 Nechci útočit, ale neodpustím si, že jestli někdo občany vodí za nos, tak jste to vy. 

Odpovědi jsou vyvěšeny na nástěnce, zmiňovaným bylo odpovězeno. Mohu jen odpovědět, že 

se tím budeme zabývat na půdě zastupitelstva, což činíme dnes a že s těmito žádostmi jako 

zastupitelé musíme nějakým způsobem naložit. Protiřečíte si, když jste nechtěl projednávat 

30. bod, který na tyto podněty od těchto lidí reaguje.  

 V tomto směru bych vás rád vyzval, abyste nebalamutil občany, ať nepodsouváte něco 

jiného. Lhal bych jim, kdybych říkal, že podle právních posudků jim nemůžeme prodat. 

Můžeme prodat, ale jen za tržní cenu. 

 Další je na řadě paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 K otevírací době.  

 Vážený pane gesční radní, minulý rok bylo schváleno s termínem 15. 7. 2021 usnesení 

UZ21_0270 ve znění: 
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 Zastupitelstvo ukládá rada upravit otevírací domu ve Vojanových sadech následovně: 

v dubnu až v srpnu od 8 hod. do 20 hod., v květnu, červnu a v červenci od 8 hod. do 21 hod. 

 Do dnešního dne nebyla otevírací doba ovšem upravena ve smyslu tohoto usnesení a v 

květnu a v červenci nebyla prodloužena do 21 hod. Prosím o nápravu. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Vzhledem k tomu, že máme před létem poslední zastupitelstvo, chtěla bych se zeptat 

na aktuální stav opatření proti rušení nočního klidu, ke kterým jsme přijali usnesení na 

minulém zastupitelstvu. Zaznamenala jsem na sociálních sítích jednu akci. Kolik jich bylo 

nebo je v plánu během léta?  

 Také by mě zajímalo, zda tam bude přítomna Policie ČR, aby řešila problém 

tuningových vozů, které – pokud vím, navrhoval jinak řešit kol. Čižinský, ale jeho návrh byl 

vyřazen z programu. 

 V souvislosti s hlukem jsem se chtěla zeptat, jestli MČ Praha 1 podává připomínky k 

obecně závazné vyhlášce navrhované paní Marvanovou, která se týká akcí, zejména hlučných 

koncertů na území Prahy. Vyjadřovala se k tomu městská část např. ohledně parníků atd.? 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno, nejraději osobně, abychom vám vysvětlili, co všechno se v tomto 

směru dělá. 

 Slovo má ještě pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem doplnit, že co se týká vody, to znamená šlapadel a parníků, se již koná.  

U šlapadel se o tom jednalo už minulý týden a s posledním majitelem budeme jednat. 

Šlapadla ukončila činnost od deseti do dvou, někdy do tří, jak jezdila. Koná se v tom, práce se 

ale neodehrává na facebooku, ale v tvrdém jednání s ředitelstvím Povodí a s dalšími 

organizacemi. Čekal jsem, že někdo zaznamená, že najednou přestala jezdit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Musíte se pochlubit úspěchy, musíte nás informovat, co se děje a ne říkat: přijďte za 

námi na radnici. Jsme zaměstnaní lidé, nejsme uvolněni někam chodit. Potřebujeme, abyste 

nás informovali, abyste komunikovali. K tomu jsem se ale nepřihlásil. 

 Přihlásil jsem se s dotazem. Asi všichni jsme zaznamenali v e-mailech opakovaně od 

několika lidí ze zahraničí ohledně našeho partnerství s jistou čtvrtí v Soulu, která se jmenuje 

Jongno, kde je podle pisatelů průmysl na zpracování masa ze psů a koček. Chtěl bych se, pane 

starosto, zeptat, co jste v této věci udělali? Jak jste reagovali, nebo jestli jste ignorovali? 

 

P.  H e j m a : 

 Snažili jsme se spíše vyznat v tom, co nám to chodí za strašnou spoustu mailů. Jednou 

to přišlo dokonce písemně. Uděláme si názor na to, co je to za akci a jak na to reagovat. 

Podám podrobnou informaci.  

 Prosím pana zastupitele Ulma. 
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P.  U l m : 

 Pane starosto, dovolte mi vás interpelovat ve věci pana zastupitele Beno Ge. K 

dnešnímu dni vstoupil do politického hnutí Starostů a nezávislých mimo jiné v souvislosti s 

bytem, kde bydlí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím podat interpelaci písemně, bude na ni reagováno.  

 Ještě pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážený pane starosto, 14. prosince 2021 jsem tě interpeloval, a to opakovaně, proč 

stále nebylo realizováno výběrové řízení na funkci vedoucího našeho stavebního úřadu. 

Zeptal jsem se také, kdy výběrové řízení bude vysáno. Dotaz tehdy nebyl, a je tomu tak stejně 

i nyní, namířen proti současnému zastupujícímu vedoucímu uvedeného úřadu.  

 19. ledna 2022 jsi mi v písemné odpovědi sdělil, že stávající vedoucí byl vybrán ze 

strany tvého předchůdce. Vzhledem k tomu, že stavební úřad pod jeho vedením byl 

stabilizován, svěřenou agendu vykonává zodpovědně a bez excesů, nebyl zatím shledán žádný 

důvod tento stav měnit. To je vše, co jsi mi v odpovědi na interpelaci zaslal. 

 Vzhledem k tomu, že jsi uvedl v odpovědi „stávající vedoucí“ a ne „stávající 

zastupující vedoucí“, se již potřetí ptám, kdy bude vypsáno výběrové řízení na uvedenou 

pozici, která je jedna z nejdůležitějších na naší radnici.  

 Pane starosto, tímto tě seznamuji s obsahem, který je součástí rozhodnutí odboru 

stavebního řádu Magistrátu hl. města ze dne 6. června 2022, pojmenovaném „Příkaz-opatření 

proti nečinnosti“, a to ve věci užívání jednotky č. 19 na adrese Jungmannova 25 v rozporu s 

kolaudovaným stavem. 

 Součástí uvedeného je podnět na prošetření předložených skutečností, který byl již  

5. srpna 2021 podán na Stavební úřad Prahy 1. Nadřízený orgán konstatuje, že Stavební úřad 

Prahy 1 vedl obsáhlou korespondenci se společenstvím vlastníků předmětného domu i s 

jednotlivými vlastníky, aniž by řádně podnět prošetřil a zaujal ve věci jednoznačné 

stanovisko. Přestože Magistrát vyzval Stavební úřad Prahy 1 k reakci již 22. února 2022, do  

6. června 2022, kdy byl vydán příkaz, nebylo reagováno.  

 Závěrečným shrnutím dokumentu vydaný Magistrátem hl. m. Prahy je konstatování, 

že Stavební úřad Prahy 1 je nečinný, neboť zjevně nečiní žádné úkony k prověření citovaného 

podnětu. 

 Pane starosto, dovoluji si tě požádat o prověření uvedeného. Nyní již počtvrté se tě 

ptám: kdy bude vypsáno výběrové řízení na funkci vedoucího Stavebního úřadu Prahy 1? 

Neptám se na funkci zastupujícího vedoucího. Děkuji za reakci.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagováno písemně. Prosím pana zastupitele Kotase.  

 

P.  K o t a s : 

 Dámy a pánové, nebývá zvykem, aby opoziční zastupitel děkoval radě, ale tímto bych 

chtěl poděkovat radě naší městské části a panu starostovi za podporu koncertu pro Ukrajinu, 

který se uskutečnil v pondělí. Myslím, že v té strašné situaci, ve které se Ukrajina nachází, 

jsou takové akce potřeba. Zároveň se omlouvám obyvatelům Malé Strany, netušili jsme, že 

ukrajinští uprchlíci jsou tak zasíťovaní a že jich přijde tolik. Koncert to byl nádherný. Dotyční 

si mohli psychicky ulevit a spolu se setkat, což bylo velmi důležité.  

 V interpelaci mám dotaz na pana starostu, který se týká stavebních úprav na Kampě. . 

Jak dlouho to bude trvat? 
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P.  H e j m a : 

 Probírali jsme to podrobně na radě včetně termínu, instalace samozavlažovacích 

zařízení má trvat zhruba měsíc. Další technické záležitosti jsme připraveni vysvětlit, jsme k 

dispozici. 

 Děkuji za podporu koncertu, občanka Pětioká naopak interpelovala, že to bylo špatně.  

 Uplynulo už 30 minut od zahájení interpelaci pro zastupitele a jsou ještě tři přihlášení. 

Interpelace budou krátké, dokončeme je. 

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu stručný. Doufám, že odpověď bude delší než věta a bude odpovězeno písemně.  

 Interpelace na Petra Hejmu.  

 Vážený pane starosto, kdy se na Anenský trojúhelník vrátí zeleň? 18. května 2022 jste 

občanům slíbil, že v červnu tohoto roku poté, co bude dodělána nová tramvajová zastávka nad 

Anenským trojúhelníkem, zmizí oplocení a na celé ploše Anenského trojúhelníku bude 

vysazena tráva či jiná zeleň a bude vysazen další strom a že takto to zůstane po celou dobu, co 

tu bude stát javor. Tedy že dojde k další změně plánovaného projektu a že vydláždění 

Anenského trojúhelníku a vodní prvek, které byly plánovány, budou realizovány až poté, co 

dožije javor stříbrný, což všichni doufám, bude trvat ještě mnoho let. Volně to cituji z dopisu, 

který nám zaslali členové Staroměstského spolku.  

 Pane starosto, nevím, zda jste na tento email Staroměstskému spolku odpověděl. 

Žádám vás nicméně teď, abyste nám nyní řekl, jaká je budoucnost Anenského trojúhelníku, 

kdy se tam vrátí zeleň, kdy tam bude vysazen stroj a kdy konečně zmizí nenáviděné a drahé 

ploty kolem tohoto parčíku? 

 

P.  H e j m a : 

 Se členy Staroměstského spolku jsem v osobním kontaktu. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím paní Valíčkovou o zobrazení fotky, kterou jsem stáhl z facebooku.  

 Interpelaci směruji na Ing. Michala Cabana, člena rady MČ pro kultivaci a oživení 

památkové rezervace. 

 Ptám se:   

 Jak se uvedená gesce v osobně příslušného člena rady realizovala při vytvoření 

kruhového objezdu u Prašné brány – dotaz směřuje na termíny a obsah? 

 Ve kterých poradních orgánech souvisejících s gescí radního pro kultivaci a oživení 

památkové rezervace byla záležitost, pokud vůbec, konzultována? Pokud projednáváno 

nebylo, např. v komisi pro participaci a veřejný prostor – s odkazem na body 8 – 10 statutu 

uvedené komise se ptám, z jakého důvodu se tak nestalo? 

 Co z pohledu příslušné gesce na výsledek vyobrazený na přiložené fotografii říká 

odpovědný člen rad pro kultivaci a oživení památkové rezervace?  

 Doplním vlastní zkušenost, o které jsem informoval 3. 6. 2022 na sociální síti. Prostor 

ožil natolik, že se stal nebezpečným. Doporučuji radě městské části, aby si vyžádala video 

městského kamerového systému, na kterém uvidí střet osobního vozidla s cyklistou z 

uvedeného dne, který se stal kolem 12.30 hod. Jak mne policie dne 10. 6. 2022 informovala, 

záležitost, která se tehdy stala, bude posuzována jako trestný čin. 
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 Touto interpelací se ale neptám na bezpečnost dopravního řešení a značení, ale ptám 

se pouze na vzhled. Ptám se vás, kompetentní osoby za veřejný prostor, zda celkem zmatečné 

čáry vedou ke kultivaci jednoho z nejprestižnějších míst našeho hlavního města. Mne osobně 

to připadá jako ne zcela důstojná malůvka. To je ale můj názor. 

 

P.  H e j m a : 

 Kolega Caban chce reagovat. 

 

P.  C a b a n : 

 Doufám, že se jedná o dopravní řešení. Mohu říct, že dopravní řešení a znační v České 

republice nenávidím. Teď jsem byl v Anglii, tam to řeší mnohem jednodušeji. U nás je to 

strašné, ale je to dáno zákonem. Více ti odpovím. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Interpelace je směřována na gesčního radního pana Votočka a navazuje na moji 

interpelaci z 13. dubna, kdy jsem se ptala na otevírací dobu v provozovnách ve správě MČ 

Praha 1 v ulici Dlouhá. 

 V prvé řadě vám, pane radní, děkuji za odpověď, která na rozdíl od jiných přišla včas a 

byla plná informací. V odpovědi byly všechny nebytové prostory, které jsou v Dlouhé ulici, 

včetně otevírací doby, kterou evidujete.  

 Bohužel, na některých především gastroprovozovnách není na jejich dveřích uvedena 

otevírací doba. Zároveň se stává, že např. v Dlouhé 21 mají otevřeno podle toho, jak se to 

hodí, klik hostů chodí atd.  

 Dále bych vás žádala o kontrolu, zda otevírací doby provozoven souhlasí s evidencí 

MČ Prahy 1 a o zajištění, aby na všech provozovnách, které jsou ve správě městské části, byla 

uvedena na dveřích otevírací doba.  

 

P>  H e j m a : 

 Bude též odpovězeno.  

 Končím blok dotazy a interpelace z řad zastupitelů. Opět otevírám bod číslo 

15, tisk BJ2022/1123 

připomínky MČ Praha 1 k návrhu územního plánu, metropolitního plánu, pro veřejné 

projednání  

 Žádám pana Mgr. Brabce, aby bral jednu připomínku po druhé, abychom si rovnou 

řekli, jak s ní naložíme.  

 

P.  B r a b e c : 

 Prosím o promítnutí zaslané přílohy. První připomínka je k Anenské čtvrti, která se 

týká dvou parcel na Smetanově nábřeží. Je to doplnění pozměňovacího návrhu. Bylo to do 

podkladů vtěleno až v mezidobí po odevzdání materiálu. Týká se to dvou objektů, které patří 

univerzitám. Žlutá tečka tam nesprávným způsobem vyznačovala občanskou vybavenost 

objektu, kterou teď vlastníme. Vzhledem k územnímu plánu jde o funkci smíšenou. Znamená 

to, že pozměňovací návrh je o tom, že krajní objekty budou v novém územním plánu 

chráněny jako občanská vybavenost a bude tím ochráněna i vysokoškolská funkce.  
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P.  H e j m a : 

 Žádám každého, kdo předkládá připomínku, aby se k ní přihlásil a řekl, že se stává 

doplňujícím návrhem k původnímu návrhu.  

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Ve svém vystoupení jsem říkal, že o tom jsme diskutovali a stává se to součástí 

původního hlasování. Na vysvětlení. Víme, že v mezidobí se někde na Magistrátu objevila 

bílá plocha s tečkou na všech třech budovách. Magistrát o územním plánu hlasoval, jak to 

městská část požadovala a měli jsme to i na zastupitelstvu. Považuji ale za vhodné, aby se to 

takto promítlo i do metropolitního plánu, aby nebyl rozpor mezi dvěma dokumenty. Tam 

máme asi všichni úplnou shodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Tady je shoda a akceptuji to jako součást původního návrhu.  

 Prosím o další připomínku. 

 

P.  B r a b e c : 

 Je to k severnímu předpolí hotelu InterContinental. Je to připomínka, která byla 

podána na podnět Pirátů Praha 1. Je o tom, aby bílá plocha, která je zcela zastavitelná, se 

částečně překlopila do veřejného prostranství a částečně pravděpodobně do parkově upravené 

části náměstí nebo možná do areálu soukromé zahrady, podle toho, jak dopadne konečný 

návrh úpravy prostranství.  

  

P.  H e j m a : 

 Tady se jedná o přední část, to je nám. Curieových. To je součástí původního návrhu.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Byl bych rád, aby připomínky byly zásadní, a tyto nejsou. 

 

P.  B r a b e c : 

 Je to na vás, zda to posoudíte jako zásadní. 

 

P.  H e j m a : 

 Návrh přijímám tak, jak je předložen.  

 Prosím o další. 

 

P  B r a b e c : 

 Dostáváme se do areálu Nemocnice na Františku, o které tady byla řeč v kontextu s 

rozvojem nemocnice. Jde o to ochránit jedinou stavební plochu v nemocnici pro další možný 

rozvoj. Je to vymezeno čtvercovou plochou parcely. Bereme v potaz, že tam pořizovatel 

navrhl v areálu zeleň, ale při projednávání se zástupcem pořizovatele bylo dohodnuto, že je 

možné zvětšit případný rozsah zeleně na jiném místě v rámci celého areálu. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Dotaz na pana Brabce. To je to, co jsem říkal, že máme možnost buď takto, nebo 

dvěma návrhy. Byla tam čtyřka a šestka – znovu ne, protože je tam přesah 10 metrů, a místo 

toho bychom potom dávali podlažnost, která tam chybí. Budou to dvě stránky, nebo jedna?  

 

P.  B r a b e c : 

 Je tam ještě jedna připomínka, která pro druhý čtverec navrhuje čtyřku. Tady budeme 

muset vyjít z toho, že čtverec nezasáhne do 75 % navrhované stavby, což umožňuje článek 

102, a zbytek nezasáhne více než 10 metrů do čtyřky, protože jinak bychom byli omezeni. 

Vzhledem k měřítku 1:5000 nejsme schopni to podrobněji ověřit. Pokud bude zpracována 

podrobnější dokumentace, je možné hranici tam zpřesnit.  

 

P.  B u r e š : 

 Jde o to, aby záměr byl, znamená to, že čtyřka bude v jiném slajdu a výšku neřešíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o další.  

 

P. B r a b e c : 

 Je to navržená změna výškové podlažnosti z trojky na čtyřku.  

 

P.  H e j m a : 

 Vidím zobrazeného pana zastupitele Vícha. Chtěl jste se vyjádřit k čemu? 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl jsem pochopit systém toho, jak to bude organizováno. Tady běžela diskuse. Pan 

dr. Votoček měl dotaz, na který částečně odpověděl pan Kračman. Chtěl jsem na něj ještě 

reagovat u nám. Miloše Formana. Myslím, že řadě lidí není zcela zřejmé, co je platný územní 

plán a návrh metropolitního plánu, v čem se to liší a jakým způsobem dnešní platná legislativa 

bude propsaná do budoucna. Pan Kračman velmi přesně odpověděl, že územní plán je územní 

plán a metropolitní plán je zcela něco jiného. Vyjádření MMR k tomu, že náměstí je 

nezastavitelné a není to transformační plocha a Brand Store není malý objekt, tak to 

odhlasováním metropolitního plánu je odhozeno do koše. Shodujeme se v tom, že hotel je 

právní formulace. 

 Kdybyste zvětšili mapku, doplnil bych k tomu ještě jednu informaci pro pana doktora, 

jestli mě poslouchá. Prosím nezvětšovat nám. Formana, jsou tam vidět výšky podlaží. Dnes 

tam má Brand Store čtyři podlaží a má to MMR zamítnuto, že je to v rozporu s územním 

plánem. V metropolitním plánu, pokud projde část náměstí, jak je tam bílý čtvereček 

předpokládám půdorysem Brand Store, tak si tam všimněte výškové regulace. Je šílená 

metropolitní, že ve čtvercích 100x100 metrů zastropuje maximální výškové hladiny. Právě 

tento čtvereček je ve čtverci 6, ale téměř hraničí se čtvercem 8.  

 Hranaté modré tečky v Pařížské znamenají, že je to lokalitní třída, kde je možné na 

nárožích bloků domy zvyšovat ještě o dvě patra. 

 Čtu to tak, že nárožní nová budova na rohu, která je tam vyznačená, může mít 6, ale 

možná i 8 nebo 10 pater. Znamená to, že z toho vznikne věž velikosti Staroměstské radnice. 

Nikde tam není definováno, jak vysoké je to podlaží. Když tam uděláte třeba 8 podlaží, tak se 

dostáváte do 40 – 50 výškových metrů a když tam uděláte ještě podkroví, tak jste o 15 metrů 

výš. 

 



Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 96 
 

 To je ta záludnost, kde bych byl rád, abychom ji aspoň vzali na vědomí. Pavel 

Čižinský nebo já budeme chtít dát důraz na regulační plány, konkrétně v naší Praze 1 na 

regulační plán památkové rezervace, protože regulační plán má tu výhodu, že vidí každý 

domeček zvlášť a umí určit, zda starý historický gotický dům má dvě patra, vedle z 19. století 

má 5 pater – umí to rozeznat. Metropolitní plán díky svému měřítku 100x100 metrů to 

všechno bagatelizuje do nějakých vrstev. Hezky se na tom prezentuje, že míra zpracování i 

podrobnosti metropolitního plánu pro památkovou rezervaci je naprosto prázdná, informační 

hodnota je nulová. Díky tomu, že jsme v památkové rezervaci, do plánku budeme šťourat 

svými klacíky a pan Bureš z toho bude nešťastný, že když máme v metropolitním plánu 

povoleno 10 pater, tak najednou památkáři chtějí dvě a bude to ten problém.  

 Tím bych chtěl říct, že ustanovení, které je v tomto bodu, je z mého pohledu úplně 

mimo mísu. Umožňuje tam jednak postavit Brand Store, umožňuje ho navýšit proti tomu, co 

hotel dnes požaduje. Věřím, že když se hotel dozví, že může mít 8 pater, udělá tam 

vyhlídkovou věž s výtahem a bude to výhled na pražské panoráma. Dokáži si představit, že 

toho využijí. Stáhnou svou žádost o transfer a přijdou s novou žádosti o hight Brand Store. 

 Snad jsem vám dal trochu brouka do hlavy, abychom se zamysleli nad tím, jestli 

požadavek regulačního plánu není opodstatněný.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemohu to v listinné podobě svého tisku najít, žádný Josefov tam nemám. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Heres má technickou. 

 

P.  H e r e s : 

 Chci se zeptat: touto novou přílohou nahrazujeme pouze 3 přílohy, nebo přílohy 2 a 3? 

 

P.  B r a b e c : 

 Toto je pozměňovací návrh, který je načten z přílohy 3 do přílohy 2. Pokud se o tom 

rozhodne, přílohu 3 už nebudeme potřebovat.  

 

P.  H e r e s : 

 Upřesňuji můj protinávrh k bodu 003-Josefov-4. Chápu, že obrázek se týká nového 

územního plánu, zatímco v původním materiálu byl původní územní plán. 

 

P. B u r e š : 

 Za Návrhový výbor. Pozměňovací návrh byl jako jediný zpracován komplexně, 

pozměňovací návrh Tomáše Herese byl na kompletní výměnu této stránky. Je jedno, jaké má 

číslo. Toto je pozměňovací návrh, aby se dala měnit stránka za stránku. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude to předloženo jako pozměňovací návrh, o kterém se bude hlasovat zvlášť.  

 Prosím paní zastupitelku Talackovou: 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Můj příspěvek se měl vztahovat k regulačnímu plánu. Jsem přihlášena omylem. 
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P.  H e j m a : 

 Teď kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předložil jsem ještě druhý pozměňovací návrh, který se vztahuje k tomuto bodu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám dotaz k podlažnosti Nemocnice Na Františku. Je tady navrhována místo trojky 

čtyřka. Potřebuji se ujistit, jestli o tom přemýšlím správně. Pozemek je vedle komunikace, 

takže dnešní trojka je zároveň pětka. Když tam někdo požaduje čtyřku, tak z toho bude šestka, 

takže se tam dá podle návrhu postavit šestipodlažní budova se sedmým ustupujícím podlažím. 

Rozumím tomu dobře? 

 

P.  B r a b e c : 

 Asi by to musela být významná veřejná budova a je otázka, jestli to je ta komunikace, 

která to má být, jestli metropolitní, ale stačí lokalitní, aby toto platilo. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz do normální diskuse, přiznám, že jsem se v tom trochu ztratil. Teď 

komentujeme to, co bylo předkládáno? 

 

P. H e j m a : 

 Probereme všechny připomínky. Prosím pokračovat dál. 

 

P.  B r a b e c : 

 04-Haštalská čtvrť. To je ta zahrada u Anežského kláštera, na které byla shoda. Je to 

připomínka od Prahy 1 sobě. Vyznačit soukromou zahradu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím další připomínku. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další připomínka je k parčíku Na Františku – plochu vyznačit jako parkovou. Je to 

překlopení stávajícího stavu z územního plánu, kde je dnes městská zeleň na městskou 

krajinnou, tedy respektování stávajícího územního plánu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Prosím, aby to byla zásadní připomínka. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme to dát jako zásadní – osvojeno.  
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 Prosím další připomínky.  

 

P.  B r a b e c : 

 Další připomínka je dětské hřiště za Haštalem - požadavek na vymezení plochy 

sloužící jako rekreační vybavenost. Znamená to, že dostane žluté kolečko.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že s tím není problém. Můžeme to dát jako zásadní. Prosím pokračovat. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další připomínka je podobná, je to vymezení tzv. parčíku Rychlých šípů jako 

soukromá, případně areálová zahrada. 

 Další připomínka je k Petrské čtvrti, aby byla rozšířena plocha stávajícího parku 

Lannova o apendix, který směřuje k jihu podél komunikace k výjezdu z tunelu. Jedná se 

částečně o pozemek městské části a částečně je to i cizí pozemek. Požadavek Pirátů byl 

zahrnout severní část, ale usnesením zastupitelstva byla tato plocha určena jako rezerva pro 

umístění hasičské zbrojnice. Znamená to, že zastupitelstvo by muselo rozhodnout jinak.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím uvést to jako zásadní připomínku. 

 

P.  H e j m a : 

 Proč může být zásadní? 

 

P.  B r a b e c : 

 K čemu? Jen proto, že sebere tento cípek, o které rozšíří park? 

 

(P. Čižinský: Ano.) 

 

 Další je Petrská čtvrť. Navrhuje se, aby objekt Truhlářská 8, volnočasové centrum 

městské části, bylo vybaveno oranžovou značkou občanské vybavenosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Akceptujeme, také může být zásadní. Prosím dál. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je opět v Petrské čtvrti. Je to čtvercový pozemek na předpolí Štefánikova mostu, 

ke kterému se váže historie mnoha usnesení rady i zastupitelstva, která směřují k tomu, aby to 

zůstalo volnou nezastavitelnou plochou pro vytvoření celého předpolí i pro úvahu o výstavbě 

nějaké budovy s veřejnou funkcí. V předchozím návrhu byl pozemek zcela zastavitelný, ale 

na zásah Ministerstva kultury, které tento apendix považuje za pokračování parku Lannova, 

pořizovatel ustoupil a označil to jako transformační  plochu. Znamená to, že městská část by 

se v duchu svých usnesení měla proti tomu ohradit a požadovat řešení, které neznemožní 

případně umístění významného objektu s veřejnou funkcí. Je to pozměňovací návrh. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan arch. Vích. 
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P.  V í c h : 

 Mohu na to reagovat. Přimlouvám se za to, přestože jsem příznivcem zeleně, aby byla 

tady parcela na předpolí Štefánikova mostu pro nějakou významnou výstavbu rezervována do 

budoucna. Z mého pohledu má hodnotu parcely pro Národní divadlo, pro Rudolfinum apod. 

V tomto souhlasím. V našich Pirátských připomínkách z r. 2018 jsme to měli také. 

 Když se podíváte, tak všechna ostatní náměstíčka jsou šedivá, ale parkoviště před 

Ministerstvem průmyslu a obchodu na předpolí Štefánikova mostu je nevím proč v bílém, což 

znamená, že je zastavitelné. Nezastavoval bych to, naopak mi připadá, že  pro celé předpolí 

Štefánikova mostu by bylo dobré udělat z něho náměstí s veřejnou budovou. K tomu jsme 

směřovali v r. 2018. Myslím si, že by tam mohla být filharmonie, ale dnes se tlačí filharmonie 

na Vltavské. Myslím si, že v rámci této parcely je dobré to držet jako želízko v ohni, ať tam 

bude cokoli.  

 

P.  B r a b e c : 

 V návrzích, které budou promítnuty, jsem říkal totéž. Při jednání s IPR ostatní zařazení 

umožňuje budoucí diskusi, mezinárodní soutěž, zúrovnění křižovatky a vybudování náměstí. 

Byl tam jen rozpor, že IPR to chtěl obráceně – stavět u ministerstva v místě, kde jsme my, to 

znamená, že čtvereček chtěl dělat z poloviny náměstí, místo silnice a parku chtěl dělat novou 

budovou opery. Když tam tento čtvereček dáme jako zásadní připomínku, tak všechna řešení 

budou předmětem jednání, s tím se všichni shodujeme, a zůstaneme ve hře. Soustřeďme se jen 

na ten svůj čtvereček, jestli je to bílé nebo šedivé – lépe by bylo šedivé, ale umožňuje to 

budoucí vývoj. Držme se toho čtverečku, ať je zase nenaštveme.  

 

P.  H e j m a : 

 Stane se to součástí původního usnesení. 

 Prosím další. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je vyznačení objektu Základní školy v Jindřišské jako občanské vybavenosti. 

Všechny objektu všech škol jsou takto označeny, ale tento objekt vypadl.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že je to jasné. Hlásí se pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, že přeskakuji dozadu. Prosím protinávrh k náměstí Miloše Formana 

považovat za zástupný. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude se o tom takto hlasovat. Prosím další.. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je Nové Město, Vodičkova, komplex školních budov kolem Vodičkovy a 

Školské ulice. Občanskou vybaveností byla hlavní budova Vodičkovy ulice 22, ale jsou tam 

další dvě školy. Prostřednictvím komise jsme navrhli použít areálové vymezení.  

 

P.  H e j m a : 

 To asi akceptujeme všichni. Můžeme přejít na další. 
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P.  B r a b e c : 

 Kampus Hybernská – byl návrh zahrnout jako občanskou vybavenost.  

 

P.  H e j m a : 

 Mohu akceptovat, je to zásadní. Prosím, můžeme pokračovat dál. 

 

P.  B r a b e c : 

 Připomínka 007 – Vojtěšská čtvrť. Je to naše zahrada V Jirchářích. Znamená to 

vyznačit jako soukromou, případně jako areálovou zahradu jako zásadní.  

 

P.  H e j m a : 

 Ano, dát to jako zásadní. Můžeme přejít na Malou Stranu. 

 

P.  B r a b e c : 

 Jedná se o ochranu zeleně v rámci ulice U Lužického semináře. Uprostřed náměstí 

funguje parčík. Navrhuje se označení jako parkově upravenou část náměstí.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že s tím všichni souhlasíme. Můžeme dále pokračovat. 

 

P.  B r a b e c : 

 Toto je Malá Strana 2, areál Sokola. Tady byl požadavek vyznačit vybavenost 

areálem, protože se jedná o velké množství pozemků. Při pečlivějším označení jsou to zhruba 

tyto plochy. Necháme na pořizovateli, zda to označí jako vybavenost občanskou nebo 

rekreační. Šlo by asi použít obojí.  

 

P. H e j m a : 

 Můžeme dát jako zásadní. Prosím dál. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je Werichova vila. Je to stejný případ jako Truhlářská 8.  

 

P.  H e j m a : 

 Jako zásadní.  Prosím pokračovat. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je komunitní centrum. Je to požadavek Prahy 1 sobě, označit objekty jednak 

komunitního centra a jednak Rybářského domku. Vzhledem k velikosti objektů navrhuji 

vytvořit areál, který zahrne komunitní centrum a Rybářský domek dohromady, byl by to větší 

areál občanské vybavenosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Ano. Technicky – pan místostarosta.  

 

P.  B u r e š : 

 Včetně hřiště. 

 

P.  H e j m a : 

 Ano, je to celý areál, tam potom nemůže být žádná těžká komerce. Dáme to jako 

zásadní. Prosím dál. 
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P.  B r a b e c : 

 Dostáváme se na Klárov. Požadujeme, aby Občanská plovárna byla ochráněna jako 

rekreační vybavenost. Stávající stav je sport, odpovídá to i stávajícímu územnímu plánu 

 

P.  H e j m a : 

 Souhlas. Můžeme jít dál. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je zatáčka Chotkova. Je to dnes značka izolační zeleně. Ve stávajícím územním 

plánu si chtěl zřizovatel držet plochu jako zastavitelnou. Zástavba tam bývala. Uvážili jsme, 

že návrh Pirátů na částečné udržené zeleně dává logiku, protože by došlo k provázání 

Chotkových sadů se vstupem do Jeleního příkopu. Proto navrhujeme vyšrafovanou polovinu 

držet jako nezastavitelnou.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Praha 1 souhlasí. Jen upozorňuji na projekt IPR, kde tam co patro, to jiný názor.  

V jednom patře tam roky projektují garáže, v druhém dostavbu jednoho domu a ve třetím 

říkají o zeleni. Co patro, to jiný názor. Podle mne je toto trochu uzavření tohoto stavu, že 

pouze vedle hotelu zbývá prázdný čtvereček a celý zbytek je zeleň.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o další připomínku. 

 

P.  B r a b e c : 

 Další je oprava názvu našeho parku Cihelna. Pořizovatel používá název park Na 

Porážce. Shodli jsme se, že park Cihelna je vhodnější. 

 

P.  H e j m a : 

 Jako zásadní chceme park Cihelna. Pojďme na Hradčany. 

 

P.  B r a b e c : 

 Je to areál Ministerstva zahraničních věcí, který vypadl z občanské vybavenosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Souhlasíme.  

 

P.  B r a b e c : 

 Další je Strahovský klášter. Je to podnět od Pirátů, zahradu Strahovského kláštera 

přičlenit jako soukromou, případně areálovou zahradu k zeleni Petřína.  

 Další je 831 – Petřín, to je lanovka. Tam jde o to, že pořizovatel má pouze koridor, 

nemá žádnou grafickou značku. Požadujeme grafickou značku doplnit, aby bylo zřejmé, že 

lanovka tam zůstává. 

 

P.  H  e j m a : 

 Můžeme požadovat zásadně. Prosím další – Hradčany, Petřín 2. 
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P.  B r a b e c : 

 Jsou to strahovské hradby, bastiony, upravený návrh. Přečtu to: 

 Požadujeme v ploše tzv. Strahovský bastion respektovat stávající zeleň s označením 

zajišťující umístění občanské vybavenosti sloužící k zajištění bezpečnosti ochrany státu, což 

jsou vojáci a stávající objekty,  a značky zajišťující umístění občanské vybavenosti v ploše 

vymezené zdmi bastionů sv. Vojtěcha, Norberta a ulicí Strahovskou. To je severozápadní část 

těch tří bastionů, kde Praha 1 má historickou studii na možnost umístění nějakých 

nízkopodlažních objektů s případnou sociální funkcí. 

 Umístěním značky se nezbavujeme možnosti v budoucnu to dělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme do původního návrhu usnesení. Prosím další – Petřín 3.  

 

P.  B r a b e c : 

 Petřín 3 je areál Malá Strana, jsou to kurty, které jsou u lanovky. Navrhujeme, aby 

byly označeny jako rekreační vybavenost, také zásadní. 

 Teď máme obecné připomínky. První připomínka se týká krycího listu lokality 9, 

Klárova, který chceme doplnit o regulativ ochrany bytové funkce. Dostaly tam všechny krycí 

listy kromě Klárova a Hradčan. Následující připomínky se týkají toho, aby byl i v těchto 

lokalitách regulativ používán. Obecná 1 je Klárov a obecná 2 je Hradčany. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Ke grafickým věcem. Je zde na diskusi, jestli se zastupitelstvo přikloní nebo ne. Je to 

náš původní návrh na propojení ulice Jelení a ulice Patočkova, což znamená obrovské 

zklidnění celého Pohořelce. V době, kdy se stavěly tunely, tudy jezdilo veškeré zásobování, 

byla tam stavební ohrada, dokonce s paní Titlbachovou byla i podpora, protože jako Praha 1 

jsme zkusili prosadit bez záruky výsledků a bylo s Dopravním podnikem projednáno, že i 

Jelení ulice pokračovala rovně na Patočkovu, na velkokapacitní křižovatku. Směrem k 

Pohořelci byla doprava zcela vyloučena, kromě místních a v první části turistických autobusů, 

které by tam zastavily, lidé by vystoupili a už by nezajížděly jako dnes do té zóny, která stojí 

jistě za to ji ochránit. Nikdo nezná výsledek, a když to nezkusíme, bude to navždy uzavřeno a 

nepůjde to. Pan Brabec to asi ví, oni nám to vyhodili a nechali ve stejné podobě, v jaké to 

schválilo zastupitelstvo v r. 2018. Zkusit to a poslat to tam znovu, bez záruky na výsledek. 

Praha 6 se k tomu staví padesát na padesát, ale paní Titlbachová tenkrát řekla, že to stojí za to, 

protože by to bylo ochránění rezidentů na Pohořelci. Víte, že tam byly stížnosti, a úplné 

vyloučení dopravy by stálo zato.  

 Je to na vás, zda tento list, který nám už zamítli, zkusit tam poslat znovu.  

 Proto jsem říkal, že je to ke grafickým, teď už jdeme k textovým.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě k obecným připomínkám.  

 

P.  Č i ž i n s k ý (?): 

 Také bych prosil, aby první dvě byly zásadní. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme je dát jako zásadní.  
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P.  B r a b e c : 

 Obecné 3. To je navržená připomínka, na které jsme se shodli napříč celou komisí, a 

to, aby seznam bodů a občanské, případně rekreační vybaveností byl součástí aspoň textové 

části odůvodnění, protože není na první pohled jasné, o co jde, jakého objektu se to týká, 

případně jaká je funkce chráněná.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme na číslo 4.  

 

P.  B r a b e c : 

 Je to jen doplnění, že ještě existují významné objekty občanské vybavenosti, které by 

mohly být vyplněny. Jsou to vedlejší objekty Národní galerie a Národního muzea, 

Šternberský palác na Hradčanech, Valdštejnská jízdárna na Malé Straně, palác Kinských na 

Starém Městě, Náprstkovo muzeum a České muzeum hudby, které by podle metodiky mohly 

mít značku občanské vybavenosti.  

 

P.  H e j m a : 

 To asi všichni akceptují. Máme ještě obecnou 5. 

 

P.  B r a b e c : 

 Obecná 5 reaguje na požadavky podrobnější územně plánovací dokumentace. Tady 

došlo k určité dohodě mezi pořizovatelem a Ministerstvem kultury, že se nejprve zpracuje 

urbanistická studie Pražské památkové rezervace, která určí pro jednotlivé lokality vhodný 

stupeň podrobnější územně plánovací dokumentace, a ta se teprve potom propíše do 

metropolitního plánu. Nebude se tam vpisovat teď, ale až následně.  

 Akceptovali jsme to a chceme jen touto připomínkou pořizovateli připomenout, aby na 

to nezapomněl. Jakmile studie budou známy, studie se projednává v současné době, aby to 

tam bylo vtěleno.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelka Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Budeme mít pozměňovací návrh, který připravil pan Čižinský. Chceme, aby výstavba 

v památkové rezervaci byla podmíněna regulačními plány. Územní studie nebude dost 

podrobná. Potřebujeme dokument, který bude mít měřítku 1:1000. V památkové rezervaci 

poslouží nejen k tomu, abychom mohli posuzovat výšky podle toho, jaké jsou u staveb atd., 

ale budeme moci také regulovat, aby se neotevíraly nové kluby v ulicích atd. Dají se 

označovat místa, kde mohou být. Regulační plány mají více užití. 

 V zápise komise někdo poznamenal, že zatížení návrhu vymezením těchto ploch by 

znamenalo jejich stavební uzávěry. Toto mi na komisi uniklo a ráda bych se zeptala, proč 

mohou postupovat podle současného územního plánu a mohou zažádat o stavební povolení. 

Mohlo by se argumentovat tím, že na Magistrátu už teď neprojednávají nové žádosti o změnu 

územního plánu. Je to politické rozhodnutí. Myslím, že nikdy nebude lepší příležitost 

pořizovat si regulační plány než je teď.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 
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P.  V í c h : 

 Rád bych se k tomu také vyjádřil. Ideálně by se mi líbil tento bod, kdyby se slovo 

„požadujeme zpracování výstupů – nahradil bych urbanistické studie PPR metropolitního 

plánu slovem regulační plán PPR metropolitního plánu. 

 Bohužel, celý způsob metropolitního plánu je celý autokritický a flexibilní, jak jsem se 

snažil naznačit s těmi patry, že ve výsledku povolí cokoli. Závisí na výkladu a na síle 

památkářů, jestli budou schopni vůbec něco vymoci. 

 Doufejme, že urbanistická studie bude zapsanou studií a tím se stává analytickým 

podkladem a je třeba zdůvodnit, proč se návrh odchyluje od urbanistické studie. V tom je celá 

Achillova pata urbanistické studie, která podle mne může být skvělým předobrazem 

regulačního plánu, ale bohužel v dnešní době nemá závaznost, byť pan Ing. Čemus(?) už dal 

výpověď, což byl ten mistr světa, který uměl všechno otočit do protikladu, jako třeba z 

nezastavitelného území Miloše Formana udělal transformační území, což mu teď ministerstvo 

vysvětlilo, že to zkazil. Asi se urazil, tak dal výpověď. 

 Co tím chci říct? Kdybyste s tím souhlasili, navrhl bych vyměnit slovo „urbanistické 

studie PPR, Pražské památkové rezervace, na regulační plán PPR. Pokud s tím nebudete 

souhlasit, urbanistická studie může být předobrazem regulačního plánu, ale pak bych vás 

poprosil o podporu pro ten bod, že prosíme o regulační plán pro celou památkovou rezervaci, 

který mimochodem požaduje UNESCO. Studie je vlastně v rozporu s požadavkem UNESCO. 

Tlak nebude jen od nás, je obecný a dlouhodobý.  

 

P.  H e j m a : 

 Za Návrhovou komisi pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Budeme potom potřebovat s panem Brabcem chvilku, abychom to doladili.  

 Číslování je, že třeba pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského, který měl číslo 

6, byl současná pětka. Je potřeba požadovat, aby současně se schválením metropolitního 

plánu se Zastupitelstvo hl. m. Prahy zavázalo, že nejdéle do tří let schválí regulační plány, 

které budou pokrývat celé území MČ Prahy 1 s výjimkou rozvojových území.  

 (P. Hejma: Probíhá rozhovor mezi panem radním Burešem a panem zastupitelem 

Čižinským.) 

 Upřesňujeme, abychom to byli schopni dát dohromady, protože díky přečíslování je 

tento pozměňovací návrh k bodu 5. Upřesňuji to, ať máme jasno.  

 Jestliže to předkladatel nechce akceptovat, je to pozměňovací návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Za sebe bych raději ponechal formulaci „urbanistická studie“. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Má to být doplnění, nikoli nahrazení. 

 

P.  B u r e š : 

 Znamená to k textu vyjádření za tečku metropolitního plánu doplnit tuto větu. 

 Ještě je připomínka číslo 5, která se týká Anenského trojúhelníku, zní: navrhujeme 

tuto plochu ponechat jako zeleň, jak je teď zavedena v regulačním plánu pro Anenskou čtvrť a 

tím pádem ji v metropolitním plánu označit jako městskou parkovou plochu zahradní 

místního významu.  

 Říkám to pro pana Brabce, abychom věděli, k čemu to jsou pozměňovací návrhy.  

 Je to nová připomínka.  
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 Připomínka č. 4 v příloze č. 3: Požadujeme tuto plochu na rohu Pařížské, Maiselovy a 

Břehové ulice vymezit jako městskou parkovou plochu zahradní, místního významu. 

 To je další věc, o které budeme hlasovat, a není tady promítnuta. To jsou k hlasování 

dva body.  

 

P.  H e j m a : 

 O připomínkách číslo 4, 5 a 6 bude hlasováno. 

 

P. B u r e š : 

 Pan Brabec mi pomůže tam dopsat číslo správně. Je to Josefov, Anenský trojúhelník a 

číslo 5.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Čižinský. Přihlášku stahuje. Končím rozpravu. 

 Technicky ještě pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Dával jsem pozměňovací návrh k metru trasy D. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouváme se, pan předseda Návrhového výboru to ještě načte.  

 

P.  B u r e š : 

 Přepisovalo se to, takže jsem to tady neměl. Děkuji za připomenutí. 

 Doplnit připomínku: 

 Trasa metra D z Hlavního nádraží do Petrské čtvrti nemá pro obyvatele Prahy 1 

pozitivní přínos, přináší do místa jen další nadbytečnou dopravní zátěž. Jsou jistě i jiná místa 

v Praze, která by novou trasu metra ocenila více. 

 Pana Brabce se ptám, jak správně do materiálu, kde je metropolitní plán, začlenit 

připomínku? Myslím, že je to názor všech, že tam to D nemá co dělat. Nebo má někdo jiný 

názor?  

 Ptám se pana starosty, jak s tím pracovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Nechte tuto připomínku zvlášť.  

 Pan zastupitel Heres má ještě technickou.  

 

P.  H e r e s : 

 Byl návrh pana Čižinského k Josefovu, k parcele 987/1. Byl stažen?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Podal jsem k tomuto dva pozměňovací návrhy. První mohu stáhnout, zůstává druhý, 

který jsem podal jako poslední. 

 

P.  H e j m a : 

 Zůstává jen jeden. Pan kolega Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 K metru. Nemělo by se to spíše upravit v tom smyslu, že ho mají plánovat na Žižkov, 

kde místo Žižkovského nádraží má vzniknout 35tisícová aglomerace? 
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P.  H e j m a : 

 Nechal bych to na Žižkovácích, ať si to v připomínkách navrhují oni.  

 Rozprava je definitivně ukončena. 

 

 Dávám procedurálně hlasovat, že souhlasíme s pokračováním po 22. hodině. Pro 16, 

proti 1, zdrželi se 2, nehlasovalo 5. Návrh byl schválen.  

 

 Technicky Amálka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Můžeme to spojit s trochu delší pauzou? 

 

P.  H e j m a : 

  Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. 

(Přestávka) 

 Dámy a pánové, přikročíme k finále bodu 15, tisku 1123, který řeší připomínky k 

návrhu metropolitního plánu pro veřejné projednání. Předávám slovo předsedovi Návrhového 

výboru panu radnímu Burešovi.  

 

P.  B u r e š : 

 Především bylo konstatováno, že součástí původního návrhu jsou všechny návrhy 

zásadní. Všechno, co je předloženo, je vnímáno jako zásadní.  

 První návrh byl pozměňovací návrh pana zastupitele Čižinského k náměstí Miloše 

Formana, potom měl pozměňovací návrh k Josefovu – Pařížská, Maiselova, Břehová, poté k 

Anenskému trojúhelníku, dále k bodu 5 jako doplnění věty za metropolitní plán – tečka – o 

regulačních plánech. 

 Následně byl původní pozměňovací návrh Tomáše Herese. 

 Následně dal pan zastupitel Čižinský znovu svůj bod 1 náměstí Miloše Formana, je 

drobně jiný. 

 Následně byl návrh Tomáše Vícha – metro. 

 Dále pan Tomáš Heres také upravil svůj návrh, takže je poslední.  

 Všechny návrhy, které zazněly a byly promítnuty, staly se součástí původního návrhu 

včetně Jelení – Patočkova. Hlasujeme o tom, co jsem nyní řekl. 

 Jako o prvním hlasujeme o protinávrhu zastupitele Herese, a to je kompletní výměna 

listu připomínky k náměstí Miloše Formana stránku za stránku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o promítnutí návrhu. 

 O slovo se přihlásil kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, čím byl upraven návrh Tomáše Herese? 

 

P.  B u r e š : 

 V diskusi byl návrh podán jako poslední, doplňoval svůj návrh o konstatování, že je 

zásadní. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Poslední jsem řekl já, že je zásadní. 
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P.  H e j m a : 

 Sdělil jste to už průběhu předkládání protinávrhů. 

 

P.  Č i č i n s k ý : 

 První se má hlasovat můj návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Technicky pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Předám panu Burešovi zprávu od paní Titlbachové, že to není tak, jak s ní operuje. 

Nesouhlasí se spojnicí Jelení – Patočkova.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Mám technickou. Upravoval jsem to během projednávání na připomínku zásadní, pak 

se prohlásily všechny připomínky za zásadní.  

 Stále trvám na tom, že když podáváte podle mého názoru až na jedno slovo návrh, 

který má ve finále stejný význam, tak si myslím, že návrh by neměl být hlasovatelný.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Návrh jsem dal poté, co jste ho dal vy.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozhodnutí je na předsedovi Návrhového výboru, protože ten je tady od toho, aby 

posuzoval, v jakém pořadí se hlasuje o jednotlivých došlých protinávrzích.  

 

P.  B u r e š : 

 Snažíme se znovu připojit, byli jsme odpojeni od úřadu od e-spisu.  

 Bylo to tak, že první předkládal pan zastupitel Čižinský, když zjistil, že by byl první 

na řadě, tak změnil slovíčko, pak byl Tomáš Vích a potom Tomáš Heres upravil vyjasnění 

šrafování a bílého obdélníčku. Za Návrhový výbor říkám, že jako o prvním hlasujeme o tomto 

naposledy upřesněném návrhu, který vidíte na obrazovce. 

 

P.  H e j m a : 

 Technicky pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nám nefunguje hlasovací zařízení. Druhá věc je, že je mi úplně jedno, jestli se hlasuje 

nejdříve o Heresovi nebo o Čižinském, ale chci vědět, o čem se hlasuje věcně, co je podstata. 

Tady proběhlo tolik variant, že bych některé věci nerad podpořil a některé ano.  

 

P.  H e j m a : 

 Toto byla technická poznámka, že pan radní Votoček nerozumí, o čem hlasuje. 

Vždycky to bude promítnuto na plátně. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na tu dálku to nepřečtu, byl bych rád, kdyby mi to někdo přečetl.  
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P.  H e j m a : 

 Pan předseda Návrhového výboru to vždycky uvede.  

 

P.  B u r e š : 

 Návrh je kompletní výměna připomínky týkající se Starého Města parc. č. 987/1, a to 

včetně grafické části, kde vyjádření zní:  

 Požadujeme zachování nezastavitelnosti plochy parc. č. 987/1, k. ú. Staré Město, 

budovou nebo budovami. 

 Původní připomínka k návrhu pro společné jednání ve znění „MČ Praha 1 souhlasí se 

změnou plochy parc. č. 987/1, k. ú. Staré město, na území obytné za podmínky umístění 

stavby do jednoho nadzemního podlaží s uplatněním zeleně“, která byla schválená v r. 2018 

příslušným ustanovením. Změna je, že požadujeme nezastavitelnost plochy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdrželi se 2, distančně pro 1, celkově: pro 

17, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 5.  

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh na usnesení je pana zastupitele Vícha, a to doplnit připomínku: 

 Trasa metra D z Hlavního nádraží do Petrské čtvrti nemá pro obyvatele Prahy 1 

pozitivní přínos, přináší do místa jen nadbytečnou dopravní zátěž. Jsou jistě jiná místa v 

Praze, která by novou trasu metra ocenila více.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme hlasovat. Prezenčně: pro 10, proti 2, zdrželo se 7, distančně pro 1, celkově: 

pro 11, proti 2, zdrželo se 7, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím pokračovat dál. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je návrh pana zastupitele Čižinského, který se vztahuje k již odhlasovanému 

usnesení, kde je věta: Požadujeme zachování nezastavitelnosti celé plochy pozemku parc. č. 

987/1 v k. ú. Staré Město, budovou či budovami.  

 Význam je stejný, rozdíl je v „celé“. Přesto můžeme hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 10, proti 0, zdrželo se 5, distančně 1 se zdržel, 

celkem: pro 10, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovalo 8. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Další návrh je nová připomínka č. 4 v příloze 3: 

 Parcela 125 k. ú. Josefov. 

 Požadujeme tuto plochu na rohu Pařížské, Maiselovy a Břehové ulice vymezit jako 

městskou parkovou plochu zahradní (místního významu). 

 Zdůvodnění. Je třeba tu chránit jak vysokou, tak nízkou zeleň, která na tomto místě 

plní důležitou pobytovou i ekologickou funkci. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 8, distančně 1 

nehlasoval, celkem: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 9.  
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 Prosím další. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to připomínka. 

 Parcela č. 168 k. ú. Staré Město. 

 Navrhujeme tuto plochu (Anenský trojúhelník) ponechat jako zeleň tak, jak je teď 

zavedena v regulačním plánu pro Anenskou čtvrť, a tím pádem ji v metropolitním plánu 

označit jako městskou parkovou plochu zahradní (místního významu). 

 Zdůvodnění. Je třeba na tomto místě ochránit jak vysokou, tak nízkou zeleň, která plní 

důležitou ekologickou funkci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, distančně se 1 zdržel, celkem: 

pro11, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 8.  

 

P.  B u r e š : 

 Poslední návrh se týká přílohy 3, připomínky č. 5. 

 Na rozdíl od původního předkladu je to doplnění. Prosím o promítnutí. 

 K tomuto textu „požadujeme zpracování výstupu z urbanistické studie PPR do 

metropolitního plánu“ by přibyl text: 

 Je třeba požadovat, aby současně se schválením metropolitního plánu se zastupitelstvo 

HMP zavázalo, že nejdéle do 3 let schválí regulační plány, které budou pokrývat celé území 

MČ Praha 1 s výjimkou rozvojových území.  

 Je to doplnění textu, který vidíte, o text, který jsem řekl. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme hlasovat. Pro 9, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 11. Návrh nebyl schválen. 

 Můžeme pokračovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, prošli jsme pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o upraveném 

návrhu. Všechny budou zásadní dle přílohy č. 2, trojka vypadla, protože byla vypořádána do 

dvojky. Jediná změna, která prošla, je výměna u pozemku 987/1. 

 

P.  H e j m a : 

 Znamená to, že se hlasuje o tom s přílohou, že je v metropolitním plánu 

nezastavitelné. Prosím hlasovat o takto upraveném návrhu. Prezenčně: pro 16, proti 0, zdrželi 

se 4, distančně pro 1, celkem pro 17, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 3. Usnesení bylo 

schváleno. 

 Nyní můžeme přejít zpět k bodu číslo 

11, tisk BJ2022/1088 

záměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré město (Kozí 803/12) 

 Můžeme ho doprojednat. Prosím zobrazit diskusi. 

 Prosím pana radního Votočka, aby se opět ujal svého předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím, aby doběhla diskuse, potom se vyjádřím.  

 

P.  H e j m a : 

 Další v diskusi je pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Odešel pan Ing. Fujáček, což je škoda, protože jsem ho chtěl pochválit za předklad 

předcházejícího bodu č. 10. Když se tam podíváte do znaleckého posudku, jak postupoval, má 

to logiku. Předpokládám, že si to potom přečte ze stenozáznamu. Budu citovat: 

 Při znaleckém zpracování posudku jsou současně využity dva pohledy na předmět 

posouzení, a to objektivní a subjektivní, zatímco objektivní pohled by měl být u nezávislých 

znalců totožný, v subjektivním hodnocení věci se pohled může lišit. Rozdíl by měl(?) být 

vcelku větší než 10-15 %. Ceny nemovitostí v posledních letech se v Praze zvyšují v průměru 

o 5 – 10% ročně. V MČ Praha 1 je nárůst ještě razantnější. 

 To je informace, která vzešla mezi námi v komunikaci v r. 2017. Myslím, že o tom 

mluvil pan zastupitel Čižinský, že tady je vidět, že procenta rapidně stoupají.  

 Co je podstatné a co jsem naznačoval a říkal v jedné z mých tří interpelací, ještě 

jednou: 

 Na minulém zasedání zastupitelstva jsme měli vedle sebe dva dvorečky: Kozí 12 a 

Vítěznou 4. U Kozí 12 jsme měli schválit záměr na 112 m2, přičemž součástí materiálu byla 

cenová mapa té konkrétní parcely, o které jsme rozhodovali, a ta určila cenu 55810 Kč/m2. 

Při počtu 112 m2 je výsledná částka 6250720 Kč, přičemž my v návrhu usnesení jsme měli 

prodej tohoto dvorečku za 2859 tis. Kč. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale u druhého 

dvorečku ve Vítězné 4 zastupitelstvo schválilo záměr prodeje na 152 m2, přičemž součástí 

tohoto materiálu byla cenová mapa s částkou 27220 Kč. Když tuto částku vynásobíme  

152 metry, dostáváme se k částce 4137440 Kč, ale koalice schválila záměr prodeje  

za 7600 tis. Kč. 

 K tomu směřovala má interpelace. Proto jsem na minulém zasedání zastupitelstva 

nehlasoval. Pokud by podle mne dělal posudek pan Ing. Fujáček – co kdybychom mu dali 

určit cenu obvyklou pro Vítěznou 4? S jakou částkou by přišel? Podle mne by přišel s 

mnohem nižší částkou. Pokud by to tak bylo, tak si myslím, že jsme poškodili SVJ, ale to 

nevím.  

 Ocenil jsem, že Kozí 12 byla přerušena. Překvapilo mě, že zastupitelstvo schválilo 

záměr na vyšší částku pro Vítěznou 4. Nehlasoval jsem, protože tento rozdíl nebyl odpovězen.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych dala hlasovat o přerušení tohoto tisku do příště. Pochybností zaznělo 

hodně. S ohledem na to, že tady pan Fujáček není a dotazy máme zaslat písemně, tak si 

myslím, že nemůžete kvalifikovaně rozhodnout v rámci tohoto tisku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na přerušení projednávání tohoto tisku. Prezenčně pro 10, 

proti 0, zdrželi se 4, distančně se 1 zdržel, celkem pro 10, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 9. 

Tento návrh nebyl schválen. 

 Můžeme pokračovat v rozpravě. Slovo má kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci se předkladatele zeptat, je tady uvedeno schválit, neschválit. Předpokládám, že 

navrhujete schválit. 
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P.  V o t o č e k : 

 Předpokládáte správně. Vycházím z toho, že jste prohlásila, že jste expert na tuto 

oblast. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dávám pozměňovací návrh ve smyslu posudků, které jsou tady uvedeny, a to s 

úpravou ceny do bodu 2: místo 2859 tisíc navrhuji dát 4170 tisíc s ohledem na posudek, který 

je zpracovaný a který poměřuje čtyři uskutečněné prodeje. Odpovídá to maximální upravené 

jednotkové ceně, té normalizované, která je tam uvedena.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předat písemný návrh předsedovi Návrhového výboru.  

 Pan místostarosta má slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Prosím, aby pan Bodeček dával pozor, protože naváži na jeho příspěvek. Pan Bodeček 

řekl, že tady byl posudek, že byl špatně a že asi SVJ šidíme, že jsme odhlasovali záměr za  

10 milionů. Dovedete si představit, kdyby přišel posudek na 7 mil. a my bychom tady 

odhlasovali 3,5 mil.? To je totální nesmysl, toto je populismus, pane kolego, co jste teď 

předvedl.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně chtěla předložit pozměňovací návrh, prosím, sdělte ho.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pozměňovací návrh k ceně: navrhuji 6250 tisíc, co zmiňoval David Bodeček.  

 

P.  B u r e š : 

 Máme tady férový návrh, že David Bodeček zaplatí ten druhý posudek.  

 

P.  H e j m a : 

 Závěrečné slovo předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bodečka jsem příliš nepochopil, když tvrdil, že cenová mapa byla určena přímo na 

tuto parcelu, kterou chceme prodat. Znamená to, že už byla prodána? Nechápu to, a proto 

navrhuji stávající usnesení ve variantě schválit záměr. To, co jste si vzali z toho, jak jste tady 

týrali Fujáčka, tak jsem z toho pochopil úplně něco jiného, že Nýčovy posudky jsou 

nekorektní. Pan Fujáček byl připraven na to, aby se vyrovnal s rozdílnou cenou dvou 

konkrétních parcel. Říkal to i Bodeček, že Nýčův posudek, ač vychází z takových klíčových 

lokalit, jako jsou Záběhlice neb Libeň, je minimálně o třetinu přestřelený proti odhadu, který 

vychází z toho, jak tutéž parcelu posuzoval pan Ing. Fujáček.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě technickou. 
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P.  B o d e č e k : 

 Co říkal pan pan dr. Votoček, tak smíchal jablka s hruškami, to není vůbec pravda. 

Podívejte se do tisku. Pane doktore, to vy jste nám předkládal v materiálech cenovou mapu, to 

není mnou vymyšlené. V materiálech je cenová mapa k tomuto katastrálnímu území, resp. k 

této parcele.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výbor o protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední pozměňovací návrh je na změnu částky na základě nového odborného 

posudku paní zastupitelky Počarovské, a to na částku 4168 tis. Kč. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Podle ceny, která je uvedena v posudku. 

 

P.  B u r e š : 

 Znamená to podle části posudku, ne závěru posudku, ale metodiky, jak se postupně 

dostává k posudkové ceně. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenčně: pro 3, proti 1, zdrželo se 5, distančně se nehlasovalo. 

Celkem pro 3, proti 1. zdrželo se 5, nehlasovalo 15. 

 Prosím další protinávrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to návrh Davida Bodečka. Ukládá zadat znalecký posudek ke zpracování ceny 

znalci Ing. Nýčemu s termínem do 31. 7. 2022 s dovětkem, že to David zaplatí.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 7, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat. 

Distančně se nehlasovalo. 

 

P.  B u r e š : 

 Jiný pozměňovací návrh nemáme. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Prezenčně: pro 12, proti 7, zdrželi se 4, 

distančně pro 1, celkem pro 13, proti 7, zdrželi se 4, hlasovali všichni. Usnesení bylo 

schváleno.  

 Můžeme pokračovat bodem číslo 

5, tisk BJ2022/1079 

žádost o uzavření splátkového kalendáře v souvislosti s užíváním části nebytové 

jednotky č. 426/104 v domě č.p.  426, k. ú. Malá Strana, Újezd 25, Praha 1 

 Předávám řízení zastupitelstva panu místostarostovi.  

  

P.  B u r g r :  

 Předkladatelem je pan dr. Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká žádosti bývalého provozovatele restaurace na adrese Újezd 26 

pana Volfganga Kaisera, který tady před několika měsíci žádal o prominutí poloviny smluvní 

pokuty. V tom jsme mu vyhověli. Zbývá mu zaplatit 91,5 tisíce a žádá o splátkový kalendář 

na 36 splátek, což je jedna splátka Kč 2500.  

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi. Přihlášen je pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat, proč nemůže být splátkový kalendář formou notářského zápisu? Chci 

se zeptat předkladatele, zda je to skutečně tak? Znamená to, že když už není uživatelem, že se 

nemůže uzavřít notářský zápis? 

 Tomuto bývalému nájemci jsme odpustili 50 % dluhu z částky, která byla stanovena 

za užívání nebytového prostoru bez právního titulu. Máme tady srovnání, jak tady hovořil pan 

Ing. Dvořák, že nejsme konzistentní. Připomenul bych nebytový prostor Anežskou 13, kterou 

jsme odhlasovávali 15. března. Tam prošel návrh pana 1. místostarosty, že se strhávalo 10 % 

na nějaké administrativní poplatky. Budeme zde postupovat stejně, nebo zrušíme 

konzistentnost?  

 

P.  B u r g r : 

 Dám slovo panu předkladateli. Bylo to dáno tím, že vypracování, ta administrativa 

městskou část něco stojí. Logika v tom je. 

 Prosím, pane předkladateli. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vycházím z toho, co mi říkají právníci, že pokud není smluvní vztah, tak není možný 

notářský zápis. Jestli o 10% navýšíme částku za administrativní výkony, což bych akceptoval 

s ohledem na to, kolik s tím měla Tereza opakovaně práce a kdy toto všechno mohlo být 

vyřešeno v jednom materiálu, který tady byl někdy v lednu. Zase se vystavujeme nebezpečí, 

že to odmítne podepsat a budeme to tady mít zase.  

 

P.  B u r g r : 

 Tady je reálné nebezpečí, že bychom mohli přijít o tuto částku. Záleží na 

předkladateli, zda chce navrhnout nějakou úpravu usnesení. Jakou variantu navrhuje, 

abychom hlasovali? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhuji ano. Jestli bude protinávrh na to, aby se tam připočítalo 10 %, tak se mu 

podřídím. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu se ptát na to druhé. Nevím, jestli pan dr. Dětský potvrdí, že notářský zápis být 

nemůže. Vyhledal jsem si, že existují různé druhy notářských zápisů se svolením dlužníka k 

přímé vykonatelnosti. Liší se v tom, zda jejich součástí je hmotně právní jednání účastníků 

notářského zápisu a případně o jaký typ hmotně právního jednání se jedná. Proto se ptám. 
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Není to jen u tohoto tisku, všiml jsem si, že je to ještě u jednoho tisku, který budeme dnes 

projednávat.  

 Potvrzujete to, že s tím, kdo není už nájemce, není možné uzavřít dohodu o splátkách 

formou notářského zápisu. Jestli říkáte, že ne, budu vám věřit.  

 

P.  B u r g r : 

 Je to otázka na pana dr. Dětského. Myslím si, že to samozřejmě jde, ale prosím pana 

doktora. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Při tomto tvrzení jsme vycházeli z konzultací s notáři. Pokud nám notáři řekli, že v 

tomto případě nemůže být uzavřen notářský zápis, tak jsme to akceptovali.  

 

P.  B u r g r : 

 Je vysvětleno. Co se týká těch 10 %, šlo to ve chvíli, kdy jsme nějaký dluh odpouštěli. 

Tady dluh neodpouštíme, jen řešíme, jakým způsobem nám to splatí.  

 Jestli jsem dobře pochopil, budeme hlasovat o variantě A. Končím diskusi a dávám 

hlasovat o usnesení ve variantě A. Pro 16, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Usnesení 

bylo přijato. 

 Bod poř. číslo 

6, tisk BJ2022/0878 

žádost SUPRELA s. r. o. o prominutí části smluvní pokuty 

 Předkládá pan starosta.  

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, jsem pouze předkladatelem, který sem předkládá tisk, který 

připravovat pan dr. Dětský. Poprosím ho, aby se ujal prezentace celého předkladu. Předkládal 

to do rady, ale nemůže předkládat zastupitelstvu. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Před sebou máte materiál, který je předkládán na základě žádosti společnosti 

SUPRELA, která požádala o prominutí části smluvní pokuty. 

 S touto společností jsme vedli soudní spor vzhledem k tomu, že z uzavřené smlouvy o 

dílo společnost SUPRELA nesplnila závazky vyplývající z odstranění vad v době záruky. 

Spor skončil ve prospěch městské části. Společnost SUPRELA zaplatila jistinu ve výši  

28 tisíc Kč, ale v důsledku nesplnění podmínek vyplývajících z odstranění vad díla jim 

naskočila smluvní pokuta v celkové výši 290 tisíc Kč. Společnost SUPRELA v tuto chvíli 

žádá o prominutí 2/3 s tím, že uhradí částku 96700 Kč plus příslušné úroky.  

 Navrhuji variantu B vzhledem k tomu, že tato společnost měla povinnost vyplývající 

ze smlouvy. Svoji povinnost splnila až v průběhu soudního sporu. Kdyby soudní spor 

nevyprovokovala, mohla realizovat opravu díla v rámci záruky a nemuseli jsme dnes sedět 

nad žádostí společnosti o prominutí příslušné smluvní pokuty, která společnosti vzešla z toho, 

že nesplnila smluvní podmínky, které vyplývají ze smlouvy o dílo.  

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi. Pan Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Bylo by to takto snadné, ale jestli jste si přečetli dopis od společnosti SUPRELA, tak 

mi možná pan dr. Dětský vyvrátí mé chápání. Tato společnost nešla do opravy, protože 

městská část jí nezaplatila jinou zakázku. Chci se zeptat, zda tuto zakázku už městská část 

zaplatila? Pokud nezaplatila, tak z dopisu vnímám, že nikdo se nemá k tomu, aby řekl, kdo 

zakázku objednal. Trochu mi to připomíná akci rekonstrukce školky v Revoluční, kdy 

nevíme, kdo zakázku objednal. 

 Ptám se, jestli společnost skutečně něco realizovala na MČ Praha 1, jestli něco udělala 

a jestli jí za to městská část dosud dluží peníze?  

 Možná dopis chápu špatně. 

 

P.  B u r g r : 

 Bude reagovat pan dr. Dětský. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 V důvodové zprávě máte poznámku, že právní oddělení pro zpracování podkladů pro 

vás hledalo informace ohledně skutečností, které společnost v žádosti uváděla. Nenašli jsme 

ani objednávku, nikdo se neměl k tomu, že by tato společnost něco pro městskou část udělala. 

 

P.  B u r g r : 

 Technická pan Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Městská část má inventarizaci všech pohledávek a závazků a takovýto závazek 

městské části neexistuje. To je ten základní mechanismus pro fungování. Pokud by takovýto 

závazek existoval, tak to právníci i ostatní řeší. Jinak postupovat nemůžeme.  

 

P. B u r g r : 

 Děkujeme za vysvětlení. Pan Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Na Finančním výboru jsme tuto žádost projednávali, vycházeli jsme z části i z dopisu, 

který je přílohou tohoto materiálu do zastupitelstva. Nikdo ho nerozporoval i z toho důvodu, 

že jiná firma odstranila záruční opravy za firmu SUPRELA. Úřad městské části Praha 1 

obdržel od firmy SUPRELA náhradu prací, které za ni vykonala jiná firma, a zároveň žádala o 

snížení o 2/3 této pokuty. Doporučili jsme snížení pokuty na 1/3, jak je to navrhováno ve 

variantě A. 

 

P.  B u r g r : 

 Slyšeli jsme doporučení Finančního výboru. Pokud se s tímto návrhem nikdo 

neztotožní, stále platí doporučení varianta B.  

 Pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Řekl bych k tomu jinou věc. Tady došlo k zakázce v r. 2014 nebo 2015 na opravu 

střechy Vodičkova 32, to je vyšší dívčí školy. Údajně na základě jakési ústní dohody bez 

objednávky se opravovala terasa u pana starosty Lomeckého. Dokonce tvrdili, že to dělali o 

víkendech, aby jeho nerušili. O tom, že toto opravdu provedli, žádný záznam není, není na to 

žádná objednávka a jestli proběhlo nějaké ústní jednání, dnes nejsme schopni věrohodně 

ověřit.  
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 Problém je v tom, že někteří naši partneři se občas rozhodnou bez dohody s městskou 

částí, že něco budou řešit tím, že nebudou platit. Typický příkladem byla třeba Linhartova 

nadace ve Školské 28, která se v listopadu rozhodla, že bude peníze dávat do advokátní 

úschovy, aniž nám o tom něco řekla.  

 Teď máme další případ – hotel Mama, kde se rozhodli, že budou rekonstruovat staré 

obložení koupelen a že nám tím pádem budou platit o třetinu nájemného méně.  

 Toto jsou svévolná rozhodnutí, která někdo dělá, aniž o tom víme a aniž je k tomu 

souhlas nebo je to po dohodě. Plně podporuji variantu B. 

 

P.  B u r g r : 

 Vzhledem k tomu, že za doby předminulého starosty měl na starosti finance pan 

Kovářík, tak to doplní. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jakýkoli závazek v obchodním styku funguje tak, že vám někdo pošle fakturu. Fakturu 

musí poslat na základě objednávky, která může podle zákona vzniknout různými způsoby. 

Pokud takový závazek nevznikl, můžete se obrátit na soud. Protože nikdy městská část takový 

závazek neměla, nemá ho ani v tuto chvíli. Z pohádek závazky nevznikají. Závazky vznikají 

pouze legitimními akty v obchodním styku. 

 

P.  B u r g r : 

 Slovo má pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Toto snad není pravda. Četli jste ten dopis? Co když fakturu někdo stopil? Máme tady 

jméno Romana Nýče. Ptal se někdo Romana Nýče, protože toho byl účasten, kdo za úřad tuto 

věc objednával? Předpokládám, že když půjdete na terasu, jsou tady popsané věci. 

Předpokládám, že by si to nikdo nevymyslel. 

 

P.  B u r g r : 

 Než dám slovo Ing. Kováříkovi, který si to určitě pamatuje, doporučoval bych 

okamžitě se nestavit, že zaměstnanci radnice něco porušili. Ať se to prověří, ale tímto 

způsobem bych nepostupoval. Je většinou tendence, že ti domácí to udělali špatně a ti, co si 

stěžují, mají pravdu. V životě to takto nefunguje.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 V obchodním styku musíte obchodní doklady dodat tam, kde je příslušný odběratel a 

dodavatel. Nemůžete je hodit na nějakou lampárnu nebo na někoho, koho prvního potkáte.  

V tomto směru je pan Nýč nebo kdokoli jiný nepodstatný. Městská část má legitimní místo, 

kam může přijmout takové doklady a z nich mohou vzniknout závazky. Nikdy nic takového 

doručeno nebylo, proto nic takového neevidujeme. Jestli někdo někomu po cestě něco donesl, 

je to iluzorní a nemá cenu to ani prověřovat. Upozorňuji, že takto to je.  

 

P.  B u r g r : 

 Technickou má pan Heres. 
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P.  H e r e s : 

 Vzhledem k tomu, že škoda byla nahrazena tím, že způsobili nenástup na práci ve 

Vodičkové 22 na naší škole a uhradili to, co za ně provedla jiná firma, teď se bavíme o 

pokutě, tak bych navrhl hlasování o přerušení tohoto bodu, než se zjistí, zda se tam opravdu 

něco dělalo, nebo ne. 

 

P.  B u r g r : 

 Kdo je pro přerušení tohoto bodu do září t. r.? Pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 

10. Návrh na přerušení nebyl přijat, pokračujeme  rozpravě. Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dotaz, proč to nepředkládá pan Votoček? Také jsem chtěla nechat hlasovat o 

přerušení tohoto tisku.  

 

P.  B u r g r : 

 Dotaz na pana Votočka, proč to nepředkládá. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nepředkládám to proto, protože to předkládá pan starosta. Zřejmě byl dopis adresován 

přímo jemu a on se snažil nějak to řešit. Běžně bych to předkládal já a navrhoval bych rovněž 

variantu B.  

 

P.  B u r g r : 

 Ještě zpracovatel – pan dr. Dětský. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 Proč pan starosta? Patří do jeho kompetence soudní spory a tato žádost vyplynula až 

po rozhodnutí soudu v rámci soudního sporu o částku, kterou jsme zaplatili třetí osobě za 

opravu závad. Proto pan starosta.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ve sdílené gesci takové případy předkládá pan Votoček. Chápu to správně, že je to 

kvůli terase, která je u pana starosty? Myslím, že nemá stoprocentní podporu a navrhuji, aby 

předkladatel materiál stáhl.  

 

P.  B u r g r : 

 Nemusí to akceptovat. Podle mého názoru když dnes budeme hlasovat pro variantu B, 

může přijít reakce druhé strany, která vyvolá revokaci tohoto usnesení. Kdybychom dnes 

hlasovali o variantě A, dostáváme se do nějakého postupu, který by byl víceméně neměnný.  

 Končím diskusi. Předkladatel navrhuje přes zpracovatele, že máme hlasovat o 

variantě B. Kdo je pro navržené usnesení? Pro 9, proti 0, zdrželo se 8, nehlasovalo 5. 

Usnesení nebylo přijato. Jsme na začátku, jako kdybychom to přerušili. 
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 Přistoupíme k bodu číslo 

8, tisk BJ2022/1132 

záměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město – vnitroblok domu čp. 923, 

Opletalova 10  

 Pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bod č. 8 jsme tady už před časem měli. Jedná se o Opletalovu 10, kde stojí garáž ve 

vlastnictví pana xxxx xxxx xxxxxxx. Nevím, jak se k ní dostal, to nám vysvětlí paní  

Mgr. Dubská, ale podstatné je, že je na našem pozemku a pan xxxxxx se už opakovaně 

dožaduje toho, abychom mu pozemek prodali. 

 Vzhledem k tomu, že kolem jeho garáže parkuje spousta lidí z AIRBNB, není důvod, 

proč postupovat tímto způsobem.  

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi. Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Shodou okolností se na mne obrátil jeden z nájemníků tohoto objektu. Předkládal jsem 

tento bod na majetkovou komisi. Prosím paní vedoucí Valíčkovou o promítnutí fotek, o co v 

objektu jde.  

 Jde tam o to, že pan xxxxxx má ve vlastnictví garáž a má pronajatý pozemek. Toto je 

garáž pana xxxxxxx. Na parkovací místo může pouze pan xxxxxx a ti, kteří projíždí k 

trafostanici. Jde o to, že náš nájemce si stěžuje, že tam nemůže parkovat, což je pravda, ale 

parkují tam lidé, kteří tam provozují AIRBNB.  

 My v tuto chvíli nemáme dvoreček s SVJ zasmluvněný a je potřeba tuto záležitost 

vyřešit, aby se nám nestalo, že na dvorečku parkují lidé, kteří tam nemají co dělat a kteří se 

tam jen krátkodobě ubytují. Naši nájemci, kteří nezprivatizovali, nemohou tam parkovat. 

 Na obrázku vidíte, že je to německá SPZ. Mohlo by oddělení koordinace s SVJ tento 

stav napravit? 

 Rozumím panu xxxxxxxxx, kterého vůbec neznám, že mu vadí, že mu před vjezdem 

do garáže stojí cizí auta a on tam nevjede.  

 

P.  B u r g r : 

 Nepochopil jsem, jestli zpochybňujete návrh usnesení, který je ve variantě 

neschvaluje? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nezpochybňuji. Prosím, aby příslušný odbor tuto věc řešil. Jemu se to neschvaluje, ale 

pozor, aby se mu nestalo to, na co si stěžuje, že občas garáž nemůže využít, protože tam 

parkují auta, která tam nemají co dělat. Je to naše záležitost, protože dvoreček je v našem 

majetku. Je potřeba se tím zabývat, bylo to i na majetkové komisi a je potřeba být v tomto 

ještě více důslednější.  

 

P.  B u r g r : 

 Závěrečné slovo předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane magistře, jste úplně skvělý. Víte, kolik lidí má OTMS a chcete, aby každý den 

chodili do Opletalovy 10 a kontrolovali, jestli tam někdo parkuje? 
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P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček bude reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nechci, aby zaměstnanci odboru chodili do Opletalovy. Myslím si, že když příslušné 

oddělení v koordinaci s SVJ si domluví tuto záležitost s předsedou SVJ, aby zjednal pořádek. 

Přístup na dvůr je přes branku, kde je zámek. Je jednodušší, aby příslušné oddělení 

majetkového odboru vstoupilo do jednání s předsedou SVJ a tuto záležitost vyřešilo. Myslím, 

že je to relativně snadná záležitost.  

 

P.  B u r g r : 

 Diskuse je vyčerpána, uzavírám ji. Žádné návrhy nepřišly, budeme hlasovat o návrhu 

usnesení tak, jak bylo navrženo. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. 

Usnesení bylo přijato.  

 Jsme u bodu číslo 

9, tisk BJ2022/1089  

záměr prodeje části spol. prostor a části nebytové jednotky v domě č. p. 40, na pozemku 

parc. č. 199, Mostecká 26  

 Pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V Mostecké 26 SVJ hodlá prodat jednomu z vlastníků část společných prostor o 

výměře 47,6 m a část nebytové jednotky o výměře 27,7 m.  

 Prosím pana Mgr. Bullu, aby vám řekl detaily. Jen doplním, že se vyjadřujeme jako 

člen SVJ, který má podíl 33,9 %. 

 

P.  B u r g r : 

 Doplní pan Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Dámy a pánové, dovolím si navázat na to, co řekl pan doktor. Současně bych se na 

začátek omluvil za poněkud matoucí název, byť vycházející z právního stavu. 

 V případě nebytového prostoru je to spíše historická část půdy, která byla užívána jako 

skladiště a depozitář, jako bývají obvykle sklepní kóje, byla přičleněna k ateliéru, který je 

vymezen jako naše nebytová jednotka a jako takový je právně užíván, byť k faktickému 

užívání tam dle vyjádření našeho nájemce nedochází, protože se jedná o neizolovaný prostor a 

není příliš vhodný pro užívání k tomu účelu, ke kterému je pronajat.  

 Současně v rámci záměru by žadatel rozšířil svou bytovou jednotku a došlo by k 

navýšení bytové plochy na území MČ Praha 1. 

 V rámci vyhodnocení v případě schválení záměru bude předložen znalecký posudek, 

který bude zpracován a který bude obsahovat fotodokumentaci, abyste si mohli učinit 

představu, jak to tam vypadá nejen ve společných prostorách, ale i v části depozitáře.  

 Předkládaný návrh vychází ze žádosti spolumajitelů pana xxxxxx xxxxxxxx a jeho 

syna xxxxxxxx, kteří mají zájem rozšířit podlahovou plochu svého bytu z důvodu 

očekávaného přírůstku do rodiny, kdy v současné době mají k dispozici byt 2+1, mají tam 

obývák, jednu ložnici a menší kuchyň.  

 Byli jsme osloveni jako první člen společenství. V mezidobí se pan xxxxxxxx zeptal 

dostupných sousedů, což je většina, kteří mu potvrdili, že nemají nic proti tomu, aby odkoupil 

půdní prostor.  
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Rozhodující je v tomto případě stanovisko městské části, protože se tam jedná o 

prodeji části naší jednotky, o které můžeme rozhodnout jedině my, zda k tomuto přistoupíme. 

 Důležité je zmínit, že bez odprodeje části depozitáře by celá akce ztrácela smysl. Když 

se podíváte do přílohy, kde je schéma, ze společné chodby je přístup za dveřmi do 

propojovací chodbičky, ze které se vstupuje jednak do půdy, jednak do depozitáře. Aby tam 

jednotka mohla být stavebně propojena, musí obsáhnout i depozitář, ten sklad. Pokud by 

nebyla přes depozitář propojena a prodaly by se pouze společné prostory, byl by zase nám 

znemožněn přístup do depozitáře.  

 

P.  B u r g r : 

 Děkuji. Otevírám diskusi. Pan Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Myslím si, že dokud nebudou stanovena pravidla pro prodej nebytových prostor, tak v 

této chvíli nelze nebytový prostor prodat. To je můj názor, za kterým si stojím. Jakmile 

prodáme nebytový prostor, tak vyvoláme lavinu. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je tady více nejasností. Tady se píše o 6. nadzemním patře, ale s panem xxxxxxxx je 

uzavřena smlouva na 4. nadzemní patro. Pro příště prosím, zda by bylo možné, aby 

zastupitelům byly předloženy fotografie ideálně v 3D animaci. Jak tomu správně rozumím, 

tak my bychom prodávali dva prostory: jeden prostor jako SVJ, kde máme svůj podíl, a druhý 

náš prostor. O tom ale pan radní Votoček nehovořil, to jsem v úvodní řeči nezaznamenal.  

 Chci se zeptat předkladatele, zda se jedná o nebytový prostor. Když jsem se 

připravoval, tak v některých zápisech a ve stenozáznamech se píše v některých o bytovém a v 

některém o nebytovém prostoru. Mohli bychom si v tomto udělat pořádek? 

 V případě, že by došlo ke zúžení prostoru, kde je nájemcem pan xxxxxx, upravila by 

se mu nájemní smlouva? Má nájem 59 Kč/m2/měsíc. 

 Chci se zeptat: 

 Jaké je to patro, když v nájemní smlouvě s panem xxxxxxxx je 4. nadzemní patro, a 

tady se píše o 6. nadzemním patře? Jedná se opravdu o nebytový prostor? Pokud se jedná o 

nebytový prostor, tak potom má pan zastupitel Mařík pravdu. Myslím, že takto jsme 

postupovali i v Kozí u pana xxxxxx. 

 Pokud bude tento návrh schválen, mohli bychom při vyhodnocení dostat  fotografie, 

protože tady není vůbec nic? Nedovedu si představit rozdělení jednotky, kterou používá náš 

nájemce pan xxxxxx.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji panu Bullovi, že tady dopředu zodpověděl některé otázky, které bych měl. 

Zásadní je, zda je to nebytová jednotka. Pochopil jsem, že je to kus půdy určený ke 

skladování věcí. Považuji za chybu, že byl historicky přičleněn – stejně jaké někde sklepní 

kóje – k ateliéru, čímž se stal zapsaným nebytovým prostorem, přestože tak nikdy nesloužil.  
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 Z dopisu vyplývá, že je pan xxxxxx nikdy nevyužíval, to znamená, zda se snižoval 

nebo nesnižoval nájem. To, co tady padalo, že není jasno, tak přímo v usnesení je, že je to část 

společných prostor a část nebytové jednotky. Pojmenování nepovažuji za vhodné, ale 

považuji vysvětlení za nejdůležitější. Pouze toto slovo by znamenalo, že Praha 1 začala 

prodávat nebytové prostory. Proto to, co říkal pan Bulla, je důležité a mělo by se to slovně 

promítnout do usnesení, aby někde nenastala nějaká panika. 

 Chápu, že chtějí stavět, čekají rodinu, chtějí si rozšířit svůj byt. Je dobře, že se takové 

prostory, kde je nějaké harampádí, změní na obytnou plochu, zvláště pro rodinu, která přivede 

na svět dalšího občana Prahy 1. To, co tady zaznělo, mělo by být promítnuto do usnesení, 

protože to může být v budoucnu překrucováno.  

 Máme bohužel prázdniny, jinak bych navrhl přerušení na další měsíc. Spíše se ptám, 

co to udělá s jejich rodinou a s očekáváním stavby, kdybychom to schvalovali až v září? Je to 

ale zase špatně, protože jde o záměr, který bychom v září vyhodnocovali. Spíše  jde o to, že 

jako zastupitelé schválíme záměr a všechny tyto věci by byly odpovězeny, protože podle toho 

bychom rozhodovali o souhlasu nebo nesouhlasu s prodejem.  

 Jak z toho ven, když nechci kazit život rodině, která tam chce přivést dítě? Záměr není 

ještě rozhodnutí, ale do září by muselo být všechno řádně odpovězeno, zvláště zda to skutečně 

není nebytový prostor, ale jen hloupě zapsaný kus půdy na skladiště.  

 

P. B u r g r : 

 Teď jsem přihlášen já. Jsem v situaci, že ji trochu znám. Jedná se o to, že naším 

rozhodnutím odstartujeme proces, který nemusí dopadnout, zadruhé se tím rozšíří bytová 

plocha do nevyužitelného prostoru, zatřetí nájemce prostoru je v příbuzenském vztahu a bez 

dohody by to s panem xxxxxxxxx neudělali, začtvrté městská část prodala mnoho bytů s 

ordinacemi, které byly také nebytovým prostorem. Neviděl bych to tak, že by to spustilo 

nějakou vlnu. Myslím, že rozhodneme hlasováním. 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Určitě bych rád podpořil pana xxxxxxxx, protože si ho vážím jako osoby. 

 Chci se zeptat, podle jakých pravidel rozhodujeme? Nemohu souhlasit s panem  

1. místostarostou, myslím si, že je to precedens. To není ordinace s bytem. 

 Prosím, pane Mgr. Bullo, případně o opravu. Bavíme se o 75 m2. Z těchto 75 m2  

40 m2 se týká společných prostor, a to se týká SVJ. K tomu dáváme souhlas v souvislosti s 

naším členským podílem v SVJ, který je asi 34 %. Pak se tu bavíme o tom podstatném, a to je 

necelých 28 m2, které se týkají nebytového prostoru. Rozumím tomu, co říká Richard Bureš, 

že to nemusí být nebytový prostor. Nerad bych se v září účastnil toho, že  přijdou požadavky 

od jiných žadatelů, že to není nebytový prostor, přestože je to v katastru zapsáno jako 

nebytový prostor. 

 Návrh se mi líbí, podpořme ho, ale tato záležitost by v případě podpory musela být 

vyřešena do zářijového zastupitelstva. 

 Může se stát ještě jedna věc, že to na zářijové zastupitelstvo nebude předloženo a bude 

to předloženo až v listopadu nebo v prosinci. Nerad bych, aby se tady opakovala záležitost s 

bytem pana prof. Arenbergera. Je to velmi podobná záležitost. Nově zvolení zastupitelé 

nebudou mít informace o tom, jaké tady vznikly pochybnosti. To by bylo totéž.  

 Podpořím to, ale žádám, aby všechny tyto nejasnosti byly odpovězeny, aby zastupitelé 

tady měli fotografie a aby všechno bylo k dispozici. Jsem rozhodně pro, aby byl rodině 

umožněn větší prostor. Podpořím to, ale prosím, abychom byli ochráněni my zastupitelé, 

případně následující, kteří vzejdou ze zářijových voleb. 
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P.  B u r g r : 

 Pan Bulla chtěl reagovat na předkladatele. 

 

P.  B u l l a : 

 Chtěl bych zmínit některé odlišnosti, které zmiňoval pan zastupitel Bodeček.  

V minulosti jste tady projednávali ateliér pana xxxxxx. Jednalo se tam o poněkud odlišnou 

situaci. Ateliér byl samostatný, mělo dojít k jeho odprodeji jako celku a jako ateliér měl být 

užíván. Tady se má jednat o část skladovacího prostoru, kdy tento prostor bude následně 

sloužit jako součást bytové jednotky. 

 Nemyslím si, se jedná o precedens prodeje nebytových prostor. Už v minulosti Praha 1 

prodávala nebytové prostory formou výběrového řízení, pracovně se tomu říkalo nebyty na 

byty, kdy kancelářské prostory nebo prostory, které byly vhodné ke změně užívány na byt 

byly soutěženy a výherci výběrového řízení se zavázali, že změní účel užívání z nebytového 

prostoru na byt a ten jim bude odprodán. Tam určitou analogii v tom nalézt lze. 

 Co se týká umístění, podle schématu a podle prohlášení vlastníka se jedná o šesté 

nadzemní podlaží. Jedná se o část společných prostor a část výlučně našich prostor, o součást 

naší jednotky, jak je to popsáno jak v textu usnesení, tak v důvodové zprávě. K části 

společných prostor je třeba zmínit, že nad naším ateliérem se ze 47 metrů nachází 20 metrů, 

které mají nízkou pochozí výšku, ale je to podlahová plocha podle zákona, takže s ní bude 

počítáno. Není to ale plnohodnotná plocha, nebude tam docházet k navyšování střechy atd. 

 Část nad ateliérem má výšku 0,9 – 1,5 metru. Fotodokumentace bude součástí 

znaleckého posudku, který pan xxxxxxxx znalcem doporučeným městskou částí nechá 

zpracovat  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Neměl bych obavy, že by se s tím příští zastupitelé nedokázali srovnat. Pan Mgr. 

Bodeček jako budoucí starosta jistě bude v obrazu. Prosím vás, vezměte v úvahu to, že 

podobné situace už tady probíhaly. Obdobná záležitost existuje ve Pštrossové 32. Je jasné, 

když to sem v září přijde, musí to přijít současně se změnou prohlášení vlastníka, kde se 

napraví situace o tom, co jsou a co nejsou bytové plochy. Uvědomte si, že privatizace 

probíhala od r. 2003, organizovaly ji tři společností – Navatyp, Centra a RK Sever, která se 

posléze změnila v Severní nemovitostní, a jednotlivá zaměřování bytů dělaly party studentů. 

Když se podíváte na staré rozdělení domu na jednotky, kde jsou schémata jednotlivých 

jednotek, tak to neodpovídá skutečnému rozložení domu.  

 Předpokládám, že na zářijovém zastupitelstvu to všechno napravíme. Pokud ne, tak 

třeba se xxxxxxxxxxx narodí ještě další dvě děti, než se jim byt zvětší.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 David se ptal na pravidla. Řeknu to, jsou „ran down“(?) pravidla pro nebytové 

prostory a byty.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Kotas. 
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P.  K o t a s : 

 Chtěl bych se ohradit proti Davidu Bodečkovi, že je to stejný případ jako pan 

Arenberger. Pan Arenberger nás všechny tady podvedl, protože tvrdil do očí něco, co není 

pravda. Souhlasím, že by takové věci měly probíhat systémově, ale na druhou stranu jsme 

taková vesnice. Byl jsem v podobné situaci asi 20 let a půda je prázdná dosud. Musel jsem se 

přestěhovat, protože by to našeho synáčka čekalo. Ze sousedského i z lidského hlediska budu 

hlasovat pro.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mne také David Bodeček trochu vyprovokoval zmínkou o panu Arenbergerovi. Tady 

je zásadní rozdíl. Pan Arenberger byt koupil po uvedení nepravdivých informací za 

spolupráce úředníků a politiků a koupil ho pod cenou. Zde má dojít za prodej za cenu 

obvyklou, což je zásadní rozdíl.  

 Když už jsem si vzal slovo, neodpustím si poznámku, že tady mezi starými 

strukturami je nějaké absurdní dogma, že nebyty se nechtějí prodávat, ale byty se prodávají, a 

to pod cenou. Vezměme si, jak tady jednáme dlouho o tom, jestli prodáme 47 metrů 

nebytového prostoru, a sami se za několik tisků chystáte schválit masový prodej bytů. 

Netroufáte si to prodávat pod cenou. Chápu servis pro podnikatele a pro občany, když jsou 

volby, ale je to absurdní – zbavovat se bytů a úzkostlivě hájit nebyty. Je to protiobčanský 

postoj. Pokud si opravdu vážíme majetku, nemá se prodávat nic.  

 

P.  B u r g r : 

 To je ten problém, když nic, tak nic. Pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dozvěděl jsem se, že prodej bytů lidem, kteří tam bydlí a zůstanou občany Prahy 1, je 

prodej nějakým podnikatelům. To mi vyrazilo dech. 

 Z důvodové zprávy zaznívá, že bude posudek, ve kterém bude určena cena v místě a v 

čase obvyklá. Do usnesení bychom mohli doplnit „a to za cenu v místě a v čase obvyklé, vše 

v domě“. Aby to bylo součástí usnesení a ne jenom důvodové zprávy. Dát to rovnou do 

usnesení, aby někdo neříkal, že je to za něco jiného.  

 

P.  B u r g r : 

 Jak jsem viděl, předkladatel se ztotožňuje. 

 (P. Votoček: Ano.) 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat na dva předřečníky, na Martina Kotase a na Pavla Čižinského. Možná 

jsem se špatně vyjádřil, nehovořil jsem o ceně, hovořil jsem o procesu. Teoreticky sem může 

přijít úplně nové zastupitelstvo, bude složeno z cizích lidí a ti dotyční dostanou materiál  

s vyhodnocením záměru, ale nedostanou k dispozici naši detailní konverzaci, při které bylo 

slíbeno, že budou vypořádány připomínky. Pokud se to stane nám v září, předpokládám, že si 

všichni pamatujeme, co tady zaznělo. Bude nám předložen materiál, kde tyto připomínky 

budou vypořádány a nebude problém pro ty, kteří se teď vyjádří pozitivně pro záměr, prodej 

odhlasovat. Myslel jsem to tak, že v momentu, kdy přijde nové zastupitelstvo, dostane jen 

vyhodnocení záměru bez toho, co tady zaznělo. 
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P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Když to tam, pane Bureši, budete vkládat, kdo bude dělat posudek? 

 

P.  B u r g r : 

 Posudek objedná OTMS, to pan Bureš dělat nebude.  

 Pan Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Davide, chtěl jsem připomenout, co jsi mi před chvílí říkal na chodbě, že když tě 

nezvolí, budeš na zastupitelstva chodit. Tak jim to v klidu připomeneš?  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nejsem si jista, zda by se posudky neměly dělat dva. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Musím také zareagovat na srovnání s panem Arenbergerem, které vedlo k rozkolu naší 

Pirátské skupiny. Zastupitelé, kteří tady jsme, ztratili jsme důvěru k Davidovi, protože nás 

uvedl v omyl. Je tam zásadní rozdíl. Pan dr. Arenberger získal majetek za 20 až 30 milionů za 

polovinu až za třetinu. Doufám, že se to tady nestane. 

 Jsem příznivcem toho, aby lidé, kteří tady bydlí, mohli zde rodiny zakládat. Pokud mi 

bude někdo říkat, že je to totéž jako u Arenbergera, budu pro to hlasovat. 

 

P.  B u r g r : 

 Končím diskusi. Usnesení je doplněno o závazek, který nás chrání – že když dojde k 

prodeji, bude to za cenu v čase a v místě obvyklou.  

 Dávám hlasovat o navrženém usnesení. Pro 14, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 4. 

Usnesení bylo přijato.  

  Technická. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Až tady bude příště materiál, tak aby tam byly fotografie, o kterých jsme se bavili. 

 

P.  B u r g r : 

 Vnímám to a do stenozáznamu zdůrazňuji, že toto je jasná povinnost. Možná to vyvolá 

i přehodnocení našeho záměru. 
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 Jsme u bodu číslo 

10, tisk BJ2022/1098 

prodej nemovité věci – části pozemku parc. č. 879, k. ú. Staré Město, společnosti 

PROXY FINANCE a. s.  

 Předkládá pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím výměnu pana Mgr. Bully za paní Mgr. Dubskou. Jedná se o prodej 4 m2 

společnosti PROXY FINANCE. Jedná se o výsledek kontroly katastrálního operátu, kde se 

zjistilo, že část cizí stavby je na našem pozemku. Je to přímý prodej. Záměr byl schválen 

zastupitelstvem 14. září 2001. 

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi. Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jak jsem už avizoval u předcházejícího tisku, u tohoto tisku jsem chtěl pochválit pana 

Ing. Fujáčka, protože vycházel z cenové mapy. Chci se zeptat pana překladatele radního 

Votočka, když u Kozí řekl, co je to za blbost, když tam byla cenová mapa a ptal se, jestli to už 

bylo prodáno. Pane doktore, tady je mapa přímo s cenou. Předkládáte nám něco, co už bylo 

prodáno?  

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, záměr byl schválen 14. září 2021. Je to posudek na část, která patří k 

Anežskému klášteru.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane doktore, jste stále přihlášen, že nás chcete upozornit na porušení jednacího řádu.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Ne, hlásil jsem se jako předkladatel. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 V materiálu jsem si přečetl, že zároveň hl. m. Praha hodlá odkoupit od stejné firmy 

57m2 zahrady Anenského kláštera. Chtěl jsem se zeptat, zda městská část jednala s hl. m. 

Prahou, že by se tyto pozemky směnily s případným doplatkem? Je možné toto zjistit od paní 

magistry?  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Mgr. Dubská. 

 

P.  D u b s k á : 

 Jestli hodlá hl. město koupit od společnosti PROXY FINANCE 57 m2, to opravdu 

nevím, ale zahrada Anežského kláštera je na 57 m2 vlastněných společností PROXY 

FINANCE. Zatímco městská část po pasportizaci pozemků a po prověření dnes schválí 

prodej, narovnáme faktické a právní vztahy a část domu této společnosti bude stát plně na 

svých pozemcích, tak hl. m. Praha to ještě takto v pořádku nemá.  
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P.  B u r g r : 

 Pan Brož doplňuje. 

 

P.  B r o ž : 

 Čerpal jsem informace z materiálů, kde jste podepsána jako zpracovatelka. Jestli tuto 

informaci nemáte, tak nevím, kdo materiál zpracoval. 

 

P.  B u r g r : 

 Paní Mgr. Dubská. 

 

P.  D u b s k á : 

 Je to tak, že společnost PROXY FINANCE dlouhodobě usiluje o to, aby hl. m. Praha 

narovnalo své vztahy ve vztahu k této společnosti. Je to tak, že část Anežského kláštera je 

fakticky na pozemcích společnosti PROXY FINANCE a pozemky by si mělo odkoupit hl. m. 

Praha. 

 Když jsme tuto problematiku začali rozplétat, byli jsme na pozemcích Anežského 

kláštera i se zástupci hl. m. Prahy myslím z odboru hospodaření s majetkem i z odboru 

evidence s majetkem. I naše geometrické plány jsou podkladem pro to, aby se všechny vztahy 

v lokalitě narovnávaly. Směna je pro městskou část bezpředmětná, protože proč by měla 

městská část mít ve správě pozemek, který je součástí Anežského kláštera, kde tím, kdo 

zahrady provozuje a kdo se o ně stará, je galerie? Městská část musí dát do pořádku to své a 

hlavní město také to své.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nerozuměl jsem tomu, co řekl pan radní Votoček. Ještě jednou. 

 U jednoho z předcházejících bodů u Kozí 12 jsem odkazoval na cenovou mapu toho 

konkrétního pozemku, ze kterého pan Ing. Fujáček nečerpal. Pan radní Votoček řekl, co je to 

za blbost, jak tam může být cenová mapa konkrétního pozemku, když to nebylo prodáno, 

resp. z toho, co jsem říkal, muselo to být asi prodáno.  

 Dostávám se k tomuto materiálu a v tomto materiálu je cenová mapa tohoto 

konkrétního pozemku, o kterém teď budeme rozhodovat. Pan Ing. Fujáček – za to ho chválím 

– opravdu stanovil cenu podle cenové mapy pozemků pro r. 2022. Když se podíváte, je tam 

přímo tato parcela.  

 Proto mi není jasné, jak je možné, že zastupitelstvo koalicí u Kozí 12 schválilo to, co 

schválilo.  

 

P.  B u r g r : 

 Závěrečné slovo pana předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nedivím se, že jste mi nerozuměl, co jsem vám odpověděl, když jsem na vaši otázku 

úmyslně neodpověděl 

 

P.  B u r g r : 

 Diskuse je vyčerpána. Budeme hlasovat o nezměněném návrhu usnesení. Pro 13, 

proti 0, zdrželo se 9, nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato. 
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 Teď tady máme body 13 a 14. Bod  

13, tisk BJ2022/0942 

závěrečná zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 za r. 2021  

 Pane předsedo, můžete i spojit rozpravu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Kolegové, navrženým usnesením u bodu č. 13 v předloženém materiálu bychom vzali 

na vědomí předloženou zprávu Kontrolního výboru za r. 2021, kterou Kontrolní výbor 

schválil 23. května. 

 Dále bychom vzali na vědomí dosud nesplněné úkoly uložené radou a zastupitelstvem 

s termínem plnění v r. 2021. Úkoly nebyly splněny, přestože zastupitelstvo bylo upozorněno a 

svým usnesením vzalo absenci nesplněných úkolů na vědomí. Proto je v usnesení navrhován 

bod č. 3, kterým se radě s termínem 22. 9. letošního roku ukládá, aby rada informovala 

Kontrolní výbor o nápravě restů z r. 2021. Současný Kontrolní výbor by tyto informace 

předal, předpokládám, přes oddělení volených orgánů novému Kontrolnímu výboru, který 

bude ustanoven na základě zářijových komunálních voleb. 

 Když se podíváte do předložené zprávy, je obdobná, jako byla v loňském roce. Máte v 

ní uveden jednak počet jednání, účast jednotlivých členů, stanoviska, která nám dal odbor 

veřejné správy dozoru kontroly Ministerstva vnitra, máte tam jednotlivá témata a podněty, 

kterými se Kontrolní výbor zabýval. 

 Důležité je, že Kontrolní výbor úkoly, které Kontrolnímu výboru uložilo zastupitelstvo  

v r. 2020 a 2021, byly vypořádány.  

 Nejdůležitější pro vás jsou nesplněné úkoly ze sedmi předkladů, se kterými jste se vy 

setkali. Když nesplněné úkoly sečteme v loňském roce, bylo jich celkem 145, teď zpráva 

odkazuje na 41 nesplněných úkolů. Ještě uděláme úpravu, protože od momentu schválení této 

zprávy do včerejšího dne došlo ke snížení o 5 úkolů. Návrhovému výboru jsem odevzdal 

aktualizovaný seznam, který zruší 5 úkolů z bodu č. 2. Nebudu to tady říkat, kdybyste chtěli, 

mohu vám představit úkoly, které byly splněny. 

 To je k tomuto materiálu. Pokud jsem dostal souhlas předsedajícího ke spojení 

rozpravy i k následujícímu bodu, tak je to klasický materiál, kdy Kontrolní výbor prověřoval 

plnění úkolů uložených radou a zastupitelstvem pro 1. čtvrtletí letošního roku. Zpráva, která 

vám byla předložena, byla Kontrolním výborem schválena 23. května.  

 Zastupitelstvu bylo uloženo pro sledované období celkem 30 úkolů, přičemž 8 úkolů 

zůstává nevyřízených, máte je rozepsané v materiálu a také budou součástí usnesení. 

 Co se týká rady, uložila celkem 406 úkolů, z čehož k datu schválení zprávy 

Kontrolního výboru bylo 25 úkolů nevyřízených. Opět došlo ke snížení od doby schválení 

zprávy o 3 úkoly, čili výsledek u rady je 22 nesplněných úkolů. Návrhový výbor má 

aktualizované usnesení snížené o 3 již splněné úkoly. 

 Protože to jsou poslední materiály, které za Kontrolní výbor předkládám v tomto 

volebním období, hodí se poděkovat všem členům Kontrolního výboru. Když jsem se díval na 

účast, tak Kontrolní výbor byl nejaktivnější, má 99procentní účast. Děkuji jak jim, tak hlavně 

úředníkům, ať to je pan dr. Dětský, paní dr. Gajdošová, občas nás přišel navštívit i pan dr. 

Votoček. Samozřejmě poděkování směrem k úkolům směřuji i k paní vedoucí Valíčkové. I 

když chápu, že to bylo v tomto volebním období velmi třaskavé, děkuji všem, kteří jste mi 

vyjádřili důvěru.  

 

P.  B u r g r : 

 Otevírám diskusi, přihlášený je Burgr.  

 Pane předsedo, jak teď zjišťujete plnění úkolů?  
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P.  B o d e č e k : 

 Zjišťujeme to tak, že pověříme paní vedoucí Valíčkovou, která nám vygeneruje 

aktualizovaný seznam a jakmile nám ho zašle, aktualizujeme naše seznamy, které dostáváte. 

Proto velké poděkování směřuje k paní vedoucí Valíčkové.  

 

P.  B u r g r : 

 Proč potřebujete ukládat v bodě 3 radě, aby vás informovala o nesplněných úkolech? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Bod 3 je tam z toho důvodu, protože zastupitelstvo vždycky vzalo na vědomí 

nesplněné úkoly. V minulosti se dělo to, že úkoly byly nesplněné a nic se s nimi nedělo. 

Osvědčilo se nám to v loňském roce, kdy zastupitelstvo uložilo radě, aby se vypořádalo s 

nesplněnými úkoly. Rada tento velký rest napravila tím, že buď zařídila, že úkoly byly 

splněny, nebo přesunula termín splnění. Cílem je, aby dva roky nazpět nebyly žádné 

nesplněné úkoly. Toto je ten bod, který by toto měl napravit. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Naváži na děkovnou řeč Davida Bodečka. Rád bych připomněl, že koalice nebyla 

schopna schválit do tohoto kontrolního orgánu zástupce nejsilnějšího subjektu, který vyhrál 

volby, Prahy 1 sobě. Převládaly tady asi osobní antipatie, nebyli jste schopni se přes to 

přenést. Je nás jasné, že bychom asi příliš nezměnili rozhodování Kontrolního výboru, protože 

nemáme za to, že by rozhodoval zcela nezávisle, když by převažovali zástupci koaličních 

stran.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nemá cenu to teď připomínat, když jste se s námi rozloučili, ale vy si hrozně 

zjednodušujete otázku kontroly plnění. Necháte si dát nějaký seznam od paní Valíčkové, a 

přitom neprověřujete, zda úkoly skutečně byly splněny. Vám jde jen o to, jestli byly v 

nějakém přiblblém systému odepsané.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Chápu princip, ale občas by to chtělo použít selský rozum. Když tady čtu v tom, co 

jsem od Návrhového výboru dostal, že úkol UK21_02040 škrtáme jako splněný, což je 

instalace pamětní desky Václava Havla na budově Melantrichu, ale necháváme nesplněno 

zajistit výrobu desky, tak chápu, že to v procesech nikde není, ale selský rozum přece říká, že 

kdyby nebyl splněn úkol výroby desky, tak tam dosud žádná nevisí. 

 To je to, co tady říkají, že je to opisování nějakých seznamů nebo zjištění reálného 

stavu, tak toto jsem vzal, protože to je blbost. Deska musela být vyrobena, jinak by druhý 

úkol umístění desky na Melantrichu nemohl být splněn.  
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P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zareaguji na to. Ano, ale Kontrolní výbor nemá přístup do tohoto systému, aby 

opravoval tyto věci. Těch věcí je tam mnohem víc. Všiml jsem si dva až tři body, které jdou 

za panem starostou, a myslím, že za odborem majetkové správy. Pokud to ti dotyční 

neodepíší, tak my s tím nic neuděláme. Pro nás je stěžejní ten systém, ten je nejdůležitější. 

Pokud se vám to nezamlouvá, není problém to změnit, ale musí k tomu přijít pokyn 

 Zapomněl jsem na to, co řekl Vladan Brož. Je to pravda, ale na druhou stranu jsem 

sám očekával, že Praha sobě přijde se svým kandidátem. Pamatuji se, co se stalo v květnu 

loňského nebo předloňského roku, kdy jste nakonec odešli. Stalo se. Myslím si, že Kontrolní 

výbor by neměl být v poměru, kdy koalice je tam ve většině, mělo by to být obráceně. Je to 

tak i na hl. m. Praze.  

 Bylo by fajn, kdybychom se na tomto dohodli a v příštím volebním období, ať bude 

kdokoli v koalici, by mělo být nad tímto tématem uvažováno a měla by být změna 

realizována. Znamená to, že opozice bude mít v Kontrolním výboru většinu a koalice 

menšinu. Jinak to není logické. 

 

P.  B u r g r : 

 Ještě pan Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Reagoval bych na připomínku, že nejsilnější klub neměl zástupce v Kontrolním 

výboru. Z členů navržených za klub jeden dostal napomenutí za porušení etického kodexu, 

pohrdal Kontrolním výborem a paní dr. Holá byla nevolitelná, nedostala hlasy ani opozice. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Technická poznámka. Pane Ulme, pokud zmiňujete, že pan Čižinský byl napomenut 

Kontrolním výborem, tak to bylo až poté, co jste ho do Kontrolního výboru nezvolili.  

 

P.  B u r g r : 

 Končím diskusi.  

 

P.  B u r e š : 

 Musíme hlasovat o upraveném usnesení k bodu 13. Máme aktualizaci ke dni  

13. 6. Prosím o promítnutí. Co vidíte jako žluté, se vypouští – upozorňuji, že tam zůstává 

výroba té desky, která logicky musela být splněna. Není ale odepsána ze systému, takže není 

splněn úkol. Cimrman deska neexistuje. 

 Máte tam seznam, o kterém můžeme hlasovat. 

 

P.  B u r g r : 

 Hlasujeme o takto upraveném usnesení, je to bod poř. č. 13. Pro 15, proti 0, zdrželo 

se 5, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato.  
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Budeme hlasovat o bodu č. 14, tisk BJ2022/0933 

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a 

zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí. Opět vidíte vyžlucené úkoly, o které se seznam krátí.  

 

P.  B u r g r : 

 Můžeme hlasovat o takto upraveném usnesení. Pro 15, proti 0, zdrželo se 5, 

nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato. 

 Přejdeme k bodu číslo  

16, tisk BJ2022/1124 

revokace usnesení UZ21_0287  

 Předkladatel je dr. Votoček 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to bod 6, Na Perštýně 17. Je to revokace usnesení a prosil bych dr. Dětského, aby 

mi s tím pomohl. Vidím tady společnost Cambag, která má dluh 393109 Kč a žádá o splátky v 

počtu 50. Vím, že tady máme jinou společnost, která nechtěla, aby byl splátkový kalendář 

uzavřen formou notářského zápisu, ale to není tento případ. 

 Prosím o doplnění, čeho se to vlastně týká. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan dr. Dětský. 

 

P. D ě t s k ý : 

 V tomto případě je to žádost společnosti o uzavření pouze dohody o splátkách nikoli 

notářským zápisem. Záleží to na vás. Pokud řeknete ano, uzavřeme dohodu s tím, že dohoda 

bude pro nás uznáním celé dlužné částky. V případě, že nebude dlužník dohodu plnit, budu to 

vymáhat soudní cestou.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan předkladatel by mohl navrhnout příslušnou variantu.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Nedává mi logiku, když tam ten člověk už má ukončen nájemní vztah. Navrhuji 

samozřejmě variantu „schvaluje“, protože je to zoufalý pokus získat aspoň nějaké peníze, i 

když mi je jasné, že brzy přestane splácet a dá firmu „do kytek“.  

 

P.  B u r g r : 

 Pane doktore, vymažte se z technické poznámky.  

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem překvapen, že předkladatelem není pan starosta, když už je to záležitost 

právníků. Pro příště prosím, aby kromě důvodové zprávy a části, kterou předkládají právníci, 

tady byla historie paní Perlíkové i Drdové. Vybavuji si, že se s tímto nájemcem řešila 

záležitost rozšíření účelu nájmu. To tady také chybí. 
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 Myslím si, že nemá smysl uvažovat o jiné variantě než o variantě A, abychom peníze 

dostali. Je to obdobná situace, kterou jsme řešili, to je bez notářského zápisu s ohledem na to, 

že nájemce už tam není. Není tam v nebytových prostorech? 

 

P.  B u r g r : 

 Odpoví pan doktor. 

 

P.  D ě t s k ý : 

 V tuto chvíli na tuto otázku neumím odpovědět.  

 

P.  B u r g r : 

 Ví to vedoucí odboru pan Vaněk? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Materiál zpracovalo právní oddělení, proto se obracím na dr. Dětského. 

 

P.  B u r g r : 

 Nejistotu vyjádříme hlasováním. Pan předkladatel navrhuje hlasovat ve variantě A. 

Žádné pozměňovací návrhy nepřišly. Dávám hlasovat o navrženém usnesení. Po 14, proti 0, 

zdrželo se 5, nehlasovali 3. Usnesení bylo přijato. 

 Bod číslo 

17, tisk BJ2022/1131 

vyjádření ke svěření pozemku parc. č. 648, k. ú. Hradčany, do správy MČ Praha 1  

 Pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Hl. m. Praha nám hodlá svěřit pozemek na Hradčanech. Když se podíváte na 

fotografie, tak je to kus zeleného pásu podél tramvajových kolejí. Mělo by to být spíše 

svěřeno TSK. Není jediného důvodu, aby tento pozemek byl svěřen městské části.  

 

P.  B u r g r : 

 Proto je tam také v bodu 2 varianta, že se neschvaluje. 

 Do diskuse se nikdo nehlásí, dám hlasovat o navrženém usnesení. Pro 16, proti 0, 

zdrželi se 4, nehlasovali 2. Usnesení bylo přijato.  

 Bod číslo 

18, tisk BJ2022/1120 

problematika parkování na území MČ Praha 1  

 Pan Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Máme tady stále pana vedoucího Czitala a dokonce i předsedu 

dopravní komise. Budou-li padat nějaké otázky, pánové budou moci jít ke stolečku. 

 Předložený matriál je souhrnem informací, které jsou dlouhodobě známy a v širším 

fóru diskutovány. Jde o souhrn stanovisek městské části v souvislosti se zónou placeného 

stání, které jsou dlouhodobě konzistentní, a to bez ohledu na politickou reprezentaci. 

 Doprava v klidu, což je název parkování, není politikou a Praha 1 k tomu tak 

přistupuje. Je tam popsáno, že jednotlivé požadavky vůči Magistrátu jsou od r. 2018 stejné, 

ale bohužel se stejnou mírou neúspěšnosti je prosazujeme.  
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 Počet stání soustavně klesá. Vidíte také, jak se vyvíjel počet vydávaných oprávnění, 

jaké požadavky Praha 1 dlouhodobě požaduje po zřizovateli zóny placeného stáni, tedy po 

Magistrátu hl. m. Prahy. Jsou to požadavky, které jsou potřebné do vyřešení těch 

nejpalčivějších problémů, které všichni vnímáme. 

 Praha 1 není sama, která je s řešením problému ze strany Magistrátu nespokojena. I 

proto pokračuje velmi intenzivně práce Memoranda městských částí, které také opakovaně ať 

samostatně nebo formou jakýchsi deklarací a dopisů za celé Memorandum vyzývají 

Magistrát, aby situaci nějakým způsobem začal řešit.  

 Cílem materiálu je oživit nám všem dlouhodobě známé informace. Cílem je ale hlavně 

to, aby formou usnesení ZMČ Praha 1 se zvýšila váha postoje MČ Praha 1 při jednání s 

Magistrátem a hlavně deklarovat, že tento dlouhodobý postoj a vznesené požadavky na 

úpravu v souvisejících nařízeních a vyhláškách jsou platné a doufám, že budou platit i po 

volbách, protože bez nich by se situace nevyřešila.  

 Dovolte mi jednu drobnost na doplnění, jak je zvýrazněno a vysvětleno vše o kartách. 

Nerozvíjel jsem tam, že samozřejmě MČ Praha 1 má dlouhodobě připravenu kontrolu on-line, 

to znamená klasickou komponentu do webu, kdy občan může i v mobilu vybrat zónu, což už 

běžně zná z virtuálních hodin, vypsat registrační značku auta, které ho zajímá, ověřit, že nejde 

o robota, a následně se během vteřiny dozví, zda tato registrovaná značka platí v dané zóně 

oprávněně či neoprávněně. Je to též, jako když ťuknete jakoukoli značku vozidla do databáze 

povinného ručení, obratem vám odpoví, o jaký typ auta jde, do kdy je platné pojištění a zda je 

vozidlo pojištěno. Žádné porušování PR(?), jak zněla odpověď Magistrátu, tam nehrozí.  

 Tato věc je připravena a pevně věřím, že kdyby nám ten přístup, který jsme v r. 2018 

normálně měli, byl obnoven, do dvou týdnů to uvedeme na stránky. Velmi by to pomohlo, 

protože občan by měl plnou kontrolu. Mohl by tam zadat jakékoli auto a ono by mu to 

obratem odpovědělo. 

 Materiál je rozdělen na přílohu k usnesení, což jsou ty opakované a na komisích 

mnohokrát projednávané jednotlivé základní požadavky, které jsou důležité, jako vrátit zóně 

její původní funkci, to znamená ochranu obyvatel a územní části MČ Praha 1, takže odstoupit 

od toho, z čeho se stala zóna v r. 2017, to je kasičkou pro výběr peněz, ale vrátit se k 

regulativní funkci. Deklaruje to rozdělení 8 podoblastí, ale pro abonenty a vlastníky 

nemovitostí opět jednoduchá myšlenka, aby podnikatelé, kteří mají nárok na kartu a mají 

firmu třeba na Václavském nám., mohli parkovat v okolí Václavského náměstí a ne po celém 

území MČ Praha 1 a nejezdili nám tady. 

 Další je zrušit možnost zakoupení virtuálního domu pro návštěvníky modré zóny a 

místo toho zavést kredit sto hodin. Je to trochu původní návrat k našim stíracím losům, které 

úspěšně pro neřemeslníky a návštěvníky fungovaly, ale měly ten regulativ, že si člověk musel 

dojít na úřad a nakoupit je dopředu. Každý je měl umístěný na lednici magnetem, a když mu 

přijel nějaký řemeslník, tak mu setřel kartu a parkoval. Kredit by toto měl vyřešit.  

 Jde opět o požadavek naprosté většiny městských částí a už je dva roky odmítán.  

 Dále vyřešit vozy carsharingu bez sídla na Praze 1. Navážejí sem auta jen proto, aby 

mohli lépe provozovat svou podnikatelskou činnost.  

 Stejně tak stanovit cenu pro elektromobily na klasickou cenu 2400 Kč za rok. Ta doba 

je už pryč, elektromobily zabírají stejné místo a za 100 Kč získaly oprávnění na celé území 

Prahy. 

 Důležité je omezit počet přenosných parkovacích oprávnění pro komerční subjekty na 

deset, aby nemohly být nakupovány a zneužívány. 
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 Zajistit zvýšení počtu (nesrozumitelné) vozidel již od r. 2017. Asi všichni víme, že 

jakákoli nařízení – jestliže proti jiným městským částem je u nás limitována možnost 

zakoupení parkování v modré zóně pouze na hodinu, tak ostatní městské části mají tři hodiny, 

tak ať to bude jedna hodina nebo deset hodin, bez důsledné kontroly je to pouze gesto. 

Kontrola je skutečně důležitá. 

 Požadavek, který je oprávněný a vyzkoušený, je umožnění provádění kontroly ze 

strany pracovníků úřadu městské části, ne tak, aby kontrolní auto projelo ulicí jedou denně a 

za týden to poslalo na městskou část a městská část vystavila výzvu, kdy při větším počtu to 

musí slučovat, ale aby úředníci chodili v těch časech, kdy víme, že je to kritické a kdy je třeba 

chránit naše rezidenty, nabírali moderním zařízením podklady pro přestupky. Hned v noci se 

zpracovaly a ráno byly připraveny k vypravení výzvy a výzva odešla. Jestliže někomu přijde 

jednou za týden nebo za 14 dní jedna výzva na 500 Kč, tak kdyby mu přišla pětkrát za týden, 

fungovalo by to výrazně lépe.  

 Umožnit ovlivňování směřování kontrolních vozidel, míst a časů z toho vyplývá, Co je 

nám platné, že kontrolní auto projede mezi 19.-20. hodinou večer? To není doba, kdy bychom 

potřebovali dohlížet na zónu. 

 Další je propojení zadávání registrační značky s registrem vozidel. Asi víte, že když si 

někdo přijede a zakoupí si ve virtuálních parkovacích hodinách oprávnění, zakoupí si to i na 

nákladní vozidlo. To by tady nemělo správně vůbec být. 

 Diskutovaná byla délka vozidla. To bylo ještě z doby, kdy nám tady stála auta 

nejmenovaného nočního klubu a zabírala téměř dvě parkovací místa. Dále znemožnit 

komerční zneužívání přenosných POP, což je parkingcard. Upozornili jsme na to v r. 2021 a 

bylo nám řečeno, že do dvou měsíců to bude právníky vyřešeno. V praxi se s tím setkáváme, 

vidíte zahraniční auta, která mají dokonce za oknem vytištěno potvrzení s parkingcard. Tam 

by se mělo omezit zadávání zahraničních registračních značek, aby bylo jasné, že to jsou jen 

ty firmy.  

 V sumáři jsou postupně uvedena všechna data od začátku. Je tam doplněna další 

podstatná věc, a to jsou související projekty, kdy to není jen o parkování, ale centrum už 

potřebuje citylistický model, protože nám obrovsky narůstá zvláště po covidu počet 

zásobovacích aut, ale hlavně kurýrních, které vozí občanům Prahy 1 kdeco. Z informací od 

nich víme, že třeba do jednoho domu přijedou až pětkrát denně. V centru musíme po vzoru 

jiných metropolí zasáhnout. 

 Jsem velmi rád, že se nám podařilo uspět ve velké konkurenci v rámci operačního 

programu v inovaci a získat dotaci. Jsem strašně rád, že přestože evropské projekty jsou velmi 

složité a prvních tři čtvrtě roku neděláte nic jiného, než plníte jejich zákonné podmínky, že 

tým, který vzniká, budete řešit následující tři roky, má jako součást třeba prof. Lokaje, což je 

významný člověk z ČVUT, který se naprosto apoliticky v dopravě pohybuje dlouhou dobu a 

rozumí tomu. Také si od toho slibuji, žádná věc není samospasitelná, ale dohromady by měly 

věci řešit.  

 Je to tedy o větší spolupráci s Magistrátem – není to tady o politice, není to o radních, 

je to o vedoucích příslušných odborů, aby to nebylo bráno jako nějaký útok. Když sedíme s 

Adamem Scheinherrem, tak říká, že je potřeba to udělat, ale na odboru o tom rozhoduje 

tvůrce původní myšlenky. Nevzdává se toho, neakceptuje jakoukoli změnu, ať přijde z 

jakékoli městské části. Není to jen u nás, je to celopražský problém. 

 S panem vedoucím jsme připraveni odpovídat na otázky. Je to sumář v jednom 

materiálu, co vše se událo, co vše se požadovalo. Je to doprovozeno i dopisy s jednotlivými 

vyjádřeními. Když se měl měnit ceník, když se měly upravovat příslušné právní předpisy, 

bohužel k nim nedošlo ani v r. 2020, ani v r. 2021 a letos se o nich vůbec nemluví. Je to 

strašná škoda, protože si myslím, že by rada hl. m. Prahy mohla svým nařízením nekonfliktní 

body vedoucí ale k ochraně rezidentů schválit.  
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P.  B u r g r : 

 Děkuji za podrobný předklad. Otevírám diskusi. Pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane předkladateli, proč nám tento materiál dnes dáváte? Proč jste nám ho nedal před 

rokem nebo před dvěma roky? Říkáte, že to není politické, ale je to politické. Pošlete seznam 

na Magistrát, je před volbami, takže se nic nestane a vy budete před volbami říkat: oni nic 

nedělají, doprava kolabuje. Tak se to vůbec nedělá. Co nám tady předkládáte, to je sumář 

nápadů, ale abyste napsal, co je cílem toho, proč nám předkládáte tato opatření, jak budete 

vyhodnocovat jejich efektivitu, to tam naprosto chybí. Posbíráte svá oblíbená opatření, dáte je 

do jednoho seznamu, kde jsou věci samozřejmě zajímavé až chytré, ale jsou tam i naprosté 

nesmysly s tím, že si tady poplácáme po ramenech, jak nám Magistrát ubližuje, že na nás 

kašle a naše volání nevyslyší, a vy z toho budete dělat politickou agendu. Nechápu, proč se 

teď tady máme tím zabývat, protože tyto naše připomínky na Magistrátu vůbec nebudou 

řešeny. Podle mne je to zbytečný materiál. Mohl jste to dát jako informační materiál toho, co 

se vám např. nepovedlo vykomunikovat, tak to bych chápal, ale toto podle mého názoru 

nikam nevede. Říkáte, jak se tady kašle na vymáhání parkování, což je pravda, ale jste to vy, 

kdo zablokoval, aby se omezil tranzit po nábřeží a po Malé Straně. Jste to vy, vedeni městské 

části, kdo hl. městu překazil tento plán. Tím, že tady pouštíte auta, která tady jezdí, tak je tady 

více aut, která tady parkují a zabírají místa rezidentům. Nemůžete vymyslet nějaké zázračné 

řešení, nějaké kartičky. Přistupujete k tomu úplně opačně, než se to má dělat. Máte nejprve 

říct, co chcete dělat, a pak k tomu hledat opatření a ne že si oblíbíte nějakou sadu opatření, 

které jsou jedno proti druhému, a pak to prosazujete a říkáte, jak ta zlá Praha, hlavní město, na 

nás kašle. 

 Schvalte si to, ale tento materiál nikam nepovede, je to absurdní materiál. 

 

P.  B u r g r : 

 Překladatel bude hned reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Materiál je souhrnem toho, co od r. 2017 bylo projednáno na dopravní komisi, s 

doprovodnými usneseními se požaduje, a následně se doplňovala data. Posledně byl na 

dopravní komisi zástupce Pirátů, kde jsme s panem vedoucím rádi akceptovali jeho myšlenku. 

Co se požaduje a kam to vede, je důkladnější kontrola, omezení možnosti parkování v modré 

zóně, redukce abonentů, kteří kšeftují s kartami po celé Praze 1. Proto jsem říkal, že to není 

politické, je to o tom, že příslušní úředníci to odmítají pustit dál do rady hl. m. Prahy. Je to o 

parkování a jen souhrn toho, co se vztahovalo k parkování. Kdybych chtěl z toho dělat 

politikum, nebudu to sem dávat jako materiál a nedělám z toho články. Podstata je, že stále 

věřím, že by to rada mohla stihnout projednat, protože to tam celé leží hotové. Proto je tam 

mandát starosty, aby jednal s primátorem, že je třeba, aby příslušný úředník materiál pustil do 

rady. Může se to do voleb ještě stát. To je ten cíl – nenechat to ležet a nebavit se o tom 

politicky. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dopoledne jsem říkal, že dnes budu specialista na dopravu a Richard Bureš říká, že 

jsem se asi dobře vyspal.  
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Nebudu specialista na dopravu, přiznám se, že jsem tuto záležitost interně přešel s 

mými stranickými kolegy, kteří budou na kandidátní listině a zajímají se o dopravu a výstupy 

budou zejména od nich. Jsem toho názoru, že materiál by měli dostat všichni členové 

dopravní komise. Předpokládám, že tady vystoupí předseda dopravní komise. Ptal jsem se 

Martina, který řekl, že některé věci byly v komisi jednány a jde mi jen o to, jak důkladně se s 

těmito podklady seznámila. Byl jsem upozorněn na to, že materiál nenavazuje na dříve 

zpracované analytické materiály, které by měly být údajně aktualizovány. 

 Údajně je tady několik velmi dobrých nápadů Richarda Bureše, ale chtělo by je 

dopracovat. Vypadá to tak, že některé nápady končí v šuplíku a pak se zase přichází s něčím 

novým.  

 Jsem rád, že v materiálu konečně vidíme čísla o vydaných oprávněních a parkovacích 

místech. Je to záležitost, která nás zajímala a ptali jsme se přes některé své straníky přes 

stošestku. Zopakuji, že máme 7882 a na ně 11414 oprávnění. Je to cca o 45 % více vydaných 

oprávnění, než je míst. Znamená to 1,5 oprávnění na jedno místo. Z toho více než třetina jsou 

abonenti a zároveň nemalá část rezidentních budou pro virtuální adresy. 

 Chci se zeptat, zda je možné zjistit, kolik oprávnění je registrovaných na nejčastějších 

virtuálních adresách?  

 Dále jsem si označil, že nám chybí využití podzemních garáží. Nevím, zda je to 

realizovatelné, zda lze zjistit jejich okamžitou vytíženost, natož najít nějaké statistiky o 

dlouhodobé vytíženosti. Předpokládám, že podzemní garáže jsou nevytížené. Navrhovali 

bychom v rámci diskuse dopravní komise zařídit, aby byla třeba on-line informace o kapacitě 

na webu Parkuj v klidu, ideálně dostupné i v navigacích. 

 Také navrhujeme udělat analýzu toho, kolik míst pro rezidenty by mohla Praha 1 

získat, kdyby si dlouhodobě pronajala některá místa v podzemních garážích a rezidenty 

motivovala k jejich využití, ať zdarma, nebo za nějakou slevu vydaného oprávnění.  

 K omezování carsharingu, kdy auta nejsou populární, protože jsou vidět. Omezení 

může být krátkozraké. Musíme si uvědomit, že sdílení neslouží jen pro turisty, ale je to 

alternativa k vlastnímu autu. Známe v okolí mladé lidi bez rodin, kteří tuto službu využívají, 

což považujeme tady za důležité zmínit.  

 Dále tady máme návrh zrušit možnost zakoupení vlastního oprávnění do modré zóny. 

Kolegové si myslí, že je to drsný přístup a spíše se ptají, proč to nezdražit. Nemáme s tím ale 

problém. Máme data o tom, kolik se těchto oprávnění prodá? To je druhý dotaz. 

 Dále mám poznámku k zvýšení ceny pro elektromobily. Nemáme s tím problém, ale 

myslíme si, že vydaná oprávnění jsou nejmenší výdaj a má to minimální vliv na to, zda si 

koupit elektromobil. Pokud by Praha 1 chtěla podporovat elektromobily, tak si myslíme, že by 

se spíše měly zřizovat nabíjecí stanice a ne levnější parkování. 

 Dále tady mám virtuální adresy, kde je uvedeno, že částečně je to řešeno od r. 2022, 

ale na stránkách Prahy 1 nic takového není. Lze k tomuto něco říct? 

 

P.  B u r g r : 

 Bude reagovat předkladatel. 

 

P.  B u r e š : 

 Magistrát to nevydal oficiálně, bylo to na základě pravidelné schůzky vedoucích 

příslušných oddělení nebo odborů, každá městská část to má jinak. Provádí se to na základě 

diskuse o místech, kde jsou virtuální sídla. Říkám, že to odnášejí např. ti, kteří v Rybné 24 

bydlí doopravdy, protože když se objeví, že žadatel je z Rybné 24, je donucen přinést účty za 

elektřinu a další. Je to také běžné v Anglii, tam musíte přinést minimálně tři účtenky, abyste 

prokázal, že tam žijete.  
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Řeší se to tímto způsobem, který z logických důvodů Magistrát do veřejné metodiky 

nedává. Kromě jedné stížnosti zatím ke mně žádná nepřišla. Shodou okolností to byl člověk 

žijící v Kaprově ulici, kde nad ním a pod ním je virtuální sídlo a musel tato data dokládat 

navíc. Když jsme si promluvili, tak pochopil, z jakého důvodu to je. Znamená to, že počet 

nyní klesá a spíše se bude blížit k nule 

 K digitalizaci. Davide, pokud si přečtete část o operačním programu, tak tam vidíte, že 

je to o vytvoření systému společně s ČVUT, který se má týkat nejen volných míst pro 

zásobování, které bude třeba velmi radikálně změnit, protože se za 24 hodin denně pohybuje 

70 aut, které zajišťují kurýrní služby a zásobování. Číslo je enormní. Vždycky někde musí 

zaparkovat, než to roznesou, každý to chce doručit pokud možno až ke dveřím svého domu, 

takže tam několik minut stojí.  

 Máme tam uvedeno, že máme možnost zapojit se do obrovského projektu 

„seeroad(?)“, ve kterém jsou Škoda Volkswagen, Mercedes a další automobilky tak, aby se 

městské systémy propojovaly do systému výrobců. Navigace by u každého auta ukazovaly – 

když je to nákladní auto tak zásobování, když je to osobní auto, tak on-line garáže. Dokonce  

se projektu garáží, který je zpracován na tři roky, účastní i velcí dodavatelé jako je Makro i 

Rohlík a jsou ochotni poskytovat data. Data jsou důležitá, chceme se dostat k datům včetně 

garáží. Tím, že je to kryto Evropskou unií, jsou lidé ochotni na to přistoupit a poskytnout 

třeba data, která nám tajili. Slibuji si od toho, že na tom se ukáže budoucnost. Požadavky jsou  

hašení největších dnešních problémů. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Tento materiál beru jako receptář prima nápadů Richarda Bureše. To, že to předkládá 

nyní – za tři měsíce jsou volby a pan Bureš chce ukázat volební program. To, že je to 

předkládáno jako řádný tisk, je nesmysl, mělo by to být předkládáno jako informační tisk. S 

tím souhlasím s Petrem Kučerou. 

 Pane radní, nevěřím, že z toho neděláte politikum, když jste řekl, že z toho neděláte 

články. Před více než třemi hodinami byl zveřejněn příspěvek na facebookové stránce Prahy 1 

v totožném znění jako je tento váš materiál. Nevymýšlejte si, je to čistě záležitost voleb.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan Čižinský. 

 

P.  B u r e š : 

 Na stránky Prahy 1 ani nemám přístup.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejprve bych poznamenal, že tisk jsem dostal včera. I to, že je to na stůl, porušujete 

jednací řád.  

 Musím přivítat, že se tato problematika konečně diskutuje, usiluji o to již půl roku, 

abychom tady probrali, proč jste nezavedli parkovací karty a proč se nepodařilo aspoň trochu 

vyřešit parkování elektrokoloběžek, což se jinde už daří. 

 Souhlasím s předřečníky, že je to politikum, že se snažíte získat politické body, ale 

spíše bych ještě více zdůraznil to, že zkoušíte někomu politické body ubrat. Tisk bych 

přejmenoval tak, že vláda Prahy sobě je špatná a ODS, předseda Richard Bureš, to jsou ti 

hodní. V tisku je napsáno, jak Adam Scheinherr nekomunikuje, jak nic nedělá a když něco 

dělá, tak je to proti nám atd. Je to lamentování nad tím, jak Richard Bureš je bezmocný. 
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 Nelze nepoznamenat, že v jiných oblastech je Richard Bureš docel šikovný a má 

úspěchy, jako např. pokud jde o zahrádky pana Bauera na Královské cestě, tak ty se podařilo 

uhájit, jsou tam pořád a mají se evidentně velmi dobře. 

 Pokud jde o zamezení tranzitu, aby přes Malou Stranu nejezdili lidé z Bohnic do 

Modřan, tak to se také daří, v tomto jsme také velice úspěšní v čele s Richardem Burešem. 

 Výherní automaty se úplně nepodařily, ale energie, která byla věnována do jejich 

zachování, byla enormní. 

 Pokud jde o prodej pozemku vedle Kotvy na nám. Republiky, tak to se také podařilo.  

 Parkování se bohužel nedaří. 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí parkovacích karet. Pozastavil bych se nad tím, 

co tady k parkovacím kartám bylo sděleno. Jednak bylo sděleno, že bylo vyřízeno osvědčení. 

Sliboval jste občanům – přečtu to:  

 Parkovací karty se vrátí později, radnice Prahy 1 začala připravovat návrat 

parkovacích karet za přední skla automobilů. Opatření má zpřehlednit parkování v centru 

Prahy a mimo jiné zefektivnit práci Městské policie. Radnice dosáhla většího nasazení 

odtahů, pro lepší kontrolu se však vrátí nalepovací karty. Jejich plánované vydávání od 

začátku února se však pozdrží. Vedení městské části chce, aby označení bylo pro všechny 

automobily s platným oprávněním povinné. Z tohoto důvodu bude jednat s Magistrátem a s 

Ministerstvem dopravy, aby bylo opatření v souladu s platnou legislativou. Pokud jednání 

zabere více času, měly by během 1. pololetí tohoto roku, tedy r. 2020, vstoupit v platnost 

nepovinné nalepovací karty, které by však splňovaly náležitosti projednávaného povinného 

opatření. Stávající elektronický systém parkovacích karet zůstane v platnosti, nálepka ho 

pouze doplní. O opatření bude městská část informovat prostřednictvím všech svých médií. 

 Zkoušel jsem na to upozornit koncem minulého roku, to znamená zhruba po dvou 

letech, nestalo se vůbec nic, ač se to mělo stát v polovině r. 2020. 

 To všechno známe, ale tady se poprvé dozvídáme nějakou historku, proč se to 

nepodařilo. Tady se píše: 

 Nepodařilo se opět dojednat s odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, pan Šíma, 

nezbytné zařazení povinnosti umisťování karty jako dokladu o zaplacení ceny za parkovací 

oprávnění do nařízení hl. m. Prahy a tím pozbyl tento krok smysl.  

 Tomu troch nerozumím, tady jsme si vyjasnili, že to již nebude povinné pro všechny, 

což jsme neplánovali, takže to má smysl orientační. Když to rezidenti budou mít, tak se občan 

i policista může rychleji zorientovat, jestli parkuje oprávněně. Teď slyšíme, když to nebylo 

zařazeno do nařízení, že to tím pozbývá smyslu a že naopak Magistrát upozornil, že bychom 

se mohli vystavovat postihu. Tomu rozumím.  

 Pan radní nám ukazuje nějaké dopisy, které psal Magistrátu, žádný se netýká 

parkovacích karet. Trochu se obávám, že se na to pan Bureš vykašlal. Teď tady nepochybně 

uslyšíme dlouhé řeči o tom, jak mu to Magistrát překazil.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chci se zeptat na bod s tím kreditem sto hodin na rok pro rezidenty Prahy 1. Týká se 

to rezidentů Prahy 1, i těch, kteří nemají auto? Jakým způsobem budou oprávnění vydávána? 

Jak to bude realizováno? Lidem s bydlištěm, i když nemají auto? Jakým způsobem se zamezí 

předávání? Je to auto na domácnost. Bude se to týkat jednotlivých osob atd.? Můžete to 

osvětlit? Děkuji. 
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P.  B u r g r : 

 Pan Bureš si dělá poznámky.  

 Pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Souhlasím s předřečníky, že by to měl být informační materiál. Seznam věcí je 

správný. Problém je, že výsledek jsou činy. Materiál je zaměřen proti Scheinherrovi a proti 

Magistrátu. Myslím si, že dokud válka mezi Magistrátem a hl. m. Prahou nezanikne, tak to s 

Magistrátem musíme nějak udělat. Záleží to na naší spolupráci, bez souladu to nepůjde. 

Spousta věcí se projednávala na Magistrátu.  

 Zítra máme dopravní komisi a hlavní bod je bod různé, jiný bod tam není, jen se 

povídá bez podkladů. Soustřeďme se na společnou spolupráci s Magistrátem, ať se to pohne, a 

ne se tady špičkovat.  

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se ujistit – pan předseda dopravní komise nebude k tomuto bodu 

vystupovat?  Bude, ale není přihlášen. 

 Chci se ještě zeptat na ten carsharing, když jeden z bodů je neumožňovat získání 

oprávnění pro vozidla carsharingu bez sídla na Praze 1. Jak si to představujete? Carsharingy 

jsou většinou pro celou Prahu a mají třeba sídlo na jiné Praze. Budou fingovaně uvádět sídlo 

na Praze 1, aby tato vozidla tady mohla parkovat? Prosím, abyste to osvětlili, byla bych moc 

ráda. Carsharing je variantou pro mnoho bezdětných lidí i lidí s dětmi k tomu, aby neměli 

auto. Mnoho mladých lidí se nechce vázat náklady souvisejícími s vlastnictvím auta. 

 O bodech bych ráda nechala hlasovat per partes. 

 Další připomínka se týká toho, že tisk je o tom, že se bere na vědomí souhrnná 

informace, nějaký souhrn požadavků, ukládá prosazovat požadavky tohoto usnesení a potom 

má starosta informovat radu hl. města. Má jako starosta informovat o tom, že jsme vzali na 

vědomí? 

 

P.  B u r g r : 

 Do diskuse se přihlásil předseda dopravní komise pan Ryvola. 

 

P.  R y v o l a : 

 Celé období, po kterém jsem předsedou, snažím se nazývat věci pravými jmény. 

Nejedná se tady o sdílené ubytování, ani o sdílenou dopravu, jsou to půjčovny. Je to o tom, že 

si půjčuji auto a platím za to. Není to auto soukromé osoby, která v době svého volna ho 

půjčuje dalším občanům, je to klasická půjčovna, která zneužívá toho, že auta jsou na 

elektriku. Znamená to, že tady parkují zdarma, zaplavují nám ulice a potom naši rezidenti 

nemají kde parkovat. Vyžadujeme pouze to, aby byla práva a povinnosti pro všechny. 

 Fandím tomu, máme tady třeba jedno auto, které využívá daleko více lidí než jedno 

zaparkované jedné rodiny – to všechno beru. Nezneužívejme to, není to sdílené ježdění, je to 

skutečně půjčovna. Máme tady půjčovny koloběžek, půjčovny kol, půjčovny skútrů a 

půjčovny automobilů, ale nazývejme to tak, jak to správně je. Jsou to půjčovny, které na tom 

vydělávají značné peníze a my za to nemáme nic. Jakákoli městská čtvrť by za to měla 

dostávat peníze. Ať si zaplatí parkovné jako každý jiný. Já jsem rezidentem na Praze 1 a 

musím platit za parkovné, ať oni platí také. To jen na vysvětlenou. 
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P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nejsem si jistá, jestli jste nezaměnil ten carsharing s elektrickými. Když jste k tomu 

tak drsný, na základě jakých dat jste si ověřili, že carsharing tak strašně limituje rezidenty, že 

nemají kde parkovat? To by mě opravdu zajímalo. To, že rezidenti nemají kde parkovat, 

nesouvisí s carsharingem. Pokud souvisí, zajímala by mě analýza, kolik je aut carsharingu. 

Toto je mylné uvažování, jestli si myslíte, že občané Prahy 1 nemají kde parkovat kvůli autům 

z carsharingu.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan předseda dopravní komise. 

 

P.  R y v o l a, předseda dopravní komise: 

 Jen doplním. Tady pan radní Bureš říkal, že chceme, aby platili všichni, to znamená i 

soukromé elektromobily, které neplatí žádné parkovné. To všechno tady dnes bylo slyšet. Je 

tady mnoho parkujících, kteří neplatí nic. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Amálko, v tom s tebou nesouhlasím, protože carsharing a jakákoli sdílená ekonomika 

je normální půjčovna, je to kšeft s tím, že to může být pro obyvatele Prahy výhodné. Není to o 

tom, že by to mělo zaniknout. Elektromobilů bude přibývat, a kam se zaparkují? 

 Odklonil bych se od detailního probírání, od toho jsou dopravní komise a s dalšími 

věcmi můžete jít na jednání na Magistrát. 

 Vrátím se k tomu, že jsem nepochopil, proč toto dostáváme jako řádný materiál a proč 

to není jako informace.  

 

P.  B u r g r : 

 Technická pan Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Procedurálně navrhuji tuto diskusi ukončit. 

 

P.  B u r g r : 

 O tom se hlasuje hned. Prosím hlasovat o návrhu na ukončení diskuse. Pro 15, proti 5, 

zdrželi se 2, nehlasoval 1. Diskuse je ukončena. Přihlášena je ještě paní Sitár Baboráková. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych říct, že sdílená ekonomika je vždycky pro někoho výhodná na úkor 

jiného. 

 Interpelovala tady paní z Malé Strany. Fotek sdílených aut bylo v prezentaci spousta a 

v ulicích je to vidět.  

 

P.  B u r g r : 

 Závěrečné slovo pan předkladatel. 
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P.  B u r e š : 

 Pokusím se odpovědět na otázky. V tisku není ani jedno jméno Scheinherr, jak tvrdil 

pan zastupitel Čižinský. Právě proto, že požadavky jsou prosazovány v Memorandu, kde je 

účastna i Praha 7, naprosto se ztotožňujeme v 95 % věcí a i oni cítí, že to není naplňováno, 

není to politické. Jsem přece z jedné strany. 

 Carshering. I toto vychází z usnesení Memoranda, kdy technické řešení je tam asi v 

pěti variantách, ale musí být platné pro celou Prahu. Prosazovali jsme to, co jsem říkal u 

koloběžek, když tzv. taxametr běží, tak že to někdo vážně využívá, tak ať to parkuje, ale ne že 

to stojí tady v centru, aby to nabízelo tuto službu. Tím nemyslím registrované, kde si to 

většinou půjčují občané, to jsou ty asocionované, které mají pevné sídlo, lidé je znají, mají s 

nimi dlouhodobé smlouvy za úplně jiné ceny. Těch se po Praze pohybují desítky, ale pro ty,  

které využívají hybridů nebo elektromobilů, to neplatí, ty navážejí do centra, protože vědí, že 

si je turisté půjčí. To je všechno, co se zvrhne na půjčování turistům a co dělá problém 

místním lidem.  

 Padalo tady, proč je to tisk. Právě proto, že to udělaly i jiné městské části, které jsou v 

Memorandu, abychom zkusily zatlačit na radu hl. m. Prahy, a proto je i úkol pro pana 

starostu, aby to zkusil přes pana primátora. Je to fungující dělba práce mezi námi, aby se  nám 

podařilo, aby to předložili a schválili.  

 Byl dotaz na těch sto hodin. I tam jde o techniku. V první fázi to bylo myšleno nejen 

na držitele parkovacích oprávnění, ale technicky je to systémově připraveno tak, aby se mohl 

kdokoli zaregistrovat, tak ten, kdo nemá auto, musel by si vytvořit účet uživatele a následně 

by mu za registrační poplatek naskočil kredit sto. Limity jsou jedna registrační značka ve 24 

hodinách atd. Dělala se celá tabulka napříč městskými částmi, jak zabránit tomu, aby to někdo 

zneužíval. Proto se lavírovalo nad počtem a vycházelo se z průměru stíracích losů, které si 

lidé historicky pořizovali. Těch sto hodin vyšlo jako kompromis. 

 Ptali jste se na virtuální parkovací hodiny, to znamená nakupování jak na fialové – tam 

se to ale nezvyšuje, tak na modré. Výnos, který má Magistrát z Prahy 1, je kolem 7 mil. Kč. 

Nesdělují hodiny, sdělí jen finanční částku. 

 Dosvědčuje to, že celý systém, který na Praze 1 vznikal v r. 1982-83 a byl ochranou 

rezidenčního centra spíše proti zbytné dopravě, v r. 2017 se změnil. Když si lidé museli 

kupovat stírací losy, tak do uliček s modrou zónou jich bylo výrazně méně. V r. 2017, kdy 

bylo možné zakoupení prostřednictvím mobilu, začala auta jezdit i do ulic, kde jste je dříve 

neviděli, protože tam nebyla oranžová a modrá zóna. Sice nám to prospělo, že od r. 2016 

rezidentům skokově přibylo 1800-1900 míst, že mohli konečně zaparkovat i na fialové zóně, 

ale zase to zavleklo dopravu do těch ulic, kde lidé hledali místo na modré.  

 Dnes máme problém s důvodovou zprávou téměř u každého tisku, takže je uvedena v 

příloze tohoto usnesení. V bodu 2 škrtáme „uvedené v důvodové zprávě“ a je tam, že je to 

příloha usnesení. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Brož měl před hlasováním ještě technickou. 

 

P.  B r o ž : 

 Dovolím si zneužít technické k faktické. Není pravda, že v materiálu není uvedeno 

jméno Adama Scheinherra. Na str. 18 uvedeno je. Je adresátem vašeho dopisu. Děkuji. 

 

P.  B u r g r : 

 Paní Počarovská chce, aby se hlasovalo per partes. Připravte se na hlasování. Budeme 

hlasovat o bodu č. 1. Pro 18, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Bod č 1 byl schválen. 
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 Budeme hlasovat o bodu č. 2. Pro 13, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Bod 2 byl 

schválen.  

 Budeme hlasovat o bodu č. 3. Pro 14, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Bod 3 byl 

schválen. 

 Budeme hlasovat o bodu č. 4. Pro 14, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 4. Usnesení 

jako celek bylo přijato (pozn. byl schválen bod 4, nikoliv usnesení jako celek).  

 Přecházíme k bodu č. 27 a vracím řízení panu starostovi.  

 

P. H e j m a : 

 Děkuji, pane místostarosto. Přistupme k bodu číslo 

27, tisk BJ2022/1149 

Prague Night Ride 2022  

 Máme dva předkladatele, pana zastupitele Beno Ge a pana zastupitele Pavla 

Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí prvního listu e-mailu, který jsem jí poslal před 

chvílí. Dovolím si ho přečíst. 

 

Dotaz z pléna: 

 Pane starosto, dával jste hlasovat o usnesení jako celku? 

 

P.  B u r g r : 

 Omlouvám se, o tomto usnesení bychom hlasovali jako o celku. Prosím hlasovat. Pro 

13, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Usnesení jako celek bylo přijato. 

 

P.  H e j m a : 

 Teď už je to v pořádku, můžeme přejít k bodu č. 27. Prosím předkladatele. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o promítnutí. Jako první je tam svolání akce Prague Night Ride na tento rok. 

Přečtu, jak je to tady inzerováno. 

 Největší hromadná jízda noční metropolí na světě se koná letos 16. července. Průběh 

je tradiční. Sraz ve 20 hod. na parkovišti u Alberta v Čestlicích. Start směr noční Praha ve 22. 

hod., cíl Bulovka na Proseku. Dotazy nejsou, další info bude jako vždy doplňovat diskuse. 

Těšíme se už od loňska jak malí kluci. 

 Toto je pozvánka na facebooku na tuto motorkářskou akci, která pravidelně v červenci 

každého roku v posledních letech zde probíhá. Průběh je takový, že se většinou jezdí z Čestlic 

a přijede se především na Václavské nám., kam motorkáři dojedou někdy po 22. hodině. 

Někdo tam zaparkuje, pozdraví se, popovídají si, někdo Václavské nám. objede. Poté jedou 

dál buď do uliček centra Prahy, kde se baví jízdou až do ranních hodin, nebo odjedou s hlavní 

skupinou na Prosek nebo jinam a centrum Prahy takto opustí.  

 V čem je tato akce problematická? Poprvé jsem ji vzal hodně vážně v r. 2019, bylo to 

za mého starostování, kdy bylo mnoho stížností od občanů Prahy 1 na hluk, který byl hlavně v 

uličkách, kam motorkáři poté jezdili. 

 Když jsem se začal tomu více věnovat, musel jsem konstatovat, že možná ještě větší 

škoda je újma symbolická. Akce se tváří jako by ji nikdo neorganizoval, jako by to bylo úplně 

spontánní – nikdo ji nesvolává, nikdo ji neorganizuje, lidé se náhodou sejdou, náhodou jsou 

na stejném místě atd.  
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Toto není pravda. Byť organizátor nepřizná svou identitu, nějakým způsobem to 

organizováno je a jako takováto akce by měla mít samozřejmě zábor. Když někdo akcí obsadí 

celé Václavské nám., měl by mít zábor. 

 Teoreticky by šlo uvažovat o tom, že by akce mohla být jako shromáždění ve smyslu 

politickém, ale to by musela být ohlášena. Musel by tam být nějaký termín a deklarovaný 

organizátor, který tuto akci svolává. Toto se neděje. 

 Už toto je výsměch právním předpisům, že tady je roky tolerováno, aby se akce tvářila 

jako neorganizovaná, za kterou nikdo neodpovídá, ale ve skutečnosti organizátory má.  

 Druhý faktor je hluk, který může být menší, pokud je to na Václavském nám., nebo 

větší pokud je to v menších uličkách a až do ranních hodin. Každopádně se jedná o 

porušování předpisů a na Václavském nám. a jinde jsou porušovány předpisy o parkování.  

 Můžeme konstatovat, že akce je naprosto nelegální. To, že tady už mnoho let probíhá a 

vedení Prahy 1 zejména po dva roky, kdy je o tom z naší strany hovořeno, pro to nic nedělá, 

je špatně. Je to špatný precedens pro to, že porušování předpisů se tady nečelí. Naopak, když 

se k tomu v r. 2020 vedení trochu vyjadřovalo, akceptovalo prezentaci organizátorů, že to 

neorganizují, že za to nikdo neodpovídá a nic se neděje, že jen náhodou se někde sjedou a pak 

zase rozjedou.  

 Chceme-li vůči občanům vystupovat jako ti, kteří na nějaká pravidla dbají, je třeba, 

abychom uložili radě, aby se této akce už začala věnovat, aby zde naše vedení zjednalo právo, 

aby se rada postarala o to, že bude buď zakázána, nebo aspoň nějak regulována a že 

organizátoři budou pohnáni k trestně právní odpovědnosti. O tom je tento tisk především.  

 Ještě chce k tomu také něco říct druhý předkladatel.  

 

P.  G e : 

 Dodal bych, že tato akce se tváří neorganizovaně, ale organizovaná je. Je to tak každý 

rok, jsou s tím vždycky problémy. Motorkáři, kteří se tady sjedou, jsou přímo neoficiálním 

organizátorem instruováni, aby nejezdili po velkých skupinkách, rozjedou se po různých 

doporučených trasách po celém městě a přibližně po 22. hodině se začnou sjíždět na 

Václavské nám.  

 Osobně nemám nic proti motorkám jako takovým, ale tenká červená linie je pro mne 

ta 22. hodina, kdy začnou túrovat motorky a tím narušují noční klid. Pokud by motorkáři 

přijeli náhodně do Prahy i ve velkém počtu, ať si tady klidně jezdí, sejdou se z celé republiky, 

ať si Prahu užijí, přeji jim to, máme krásné město, ale to, že tady začnou doslova machrovat a 

rušit noční klid, je pro mne neakceptovatelné.  

 Minulý rok se tato akce uskutečnila 17. července a v horní polovině Václavského 

nám., jak je značka zastavení přímo pod koněm, motorky tam stály ve třech pruzích. Policie 

tam byla, kontrolovala motorky, ale když se tam sjede 600 – 700 motorek, tak všechno 

neuhlídáte. Oni to pouze monitorovali, ale v tomto ohledu se policie jevila jako bezmocná. 

Nějaké kontroly tam sice byly, podle mých informací to posílali do správního řízení, jako že 

někdo parkuje na zákazu zastavení. Byly tam technické kontroly, jestli to mají v pořádku, 

některým motorkářům dávali i dýchnout, ale podle mých informací v tom nebyl shledán 

žádný závažný nedostatek.  

 Je velmi těžké proti této akci nějakým způsobem s organizátory bojovat. Zkusili jsme s 

nimi diskutovat na sociálních platformách, jestli toto je pro ně fér, ale setkali jsme se jen s 

arogancí. Někteří potom schválně hluk dělali i před námi. Toto vidím jako problém. 

 Co s tím můžeme dělat? Pokusili jsme se tam vyhlásit zábor veřejného prostranství po 

22. hodině, sešli jsme se tam, nahlásilo se jich asi 20 účastníků, sešlo se nás tam méně jako 

protest proti této akci. Na základě toho jsme byli kontaktováni Policií ČR jako organizátoři. 

Vysvětlili jsme jim, že my určitě nějaké problémy dělat nebudeme a uvědomili jsme je, že náš 

prostor záboru horní části Václavského nám. ruší někdo jiný, a to jsou právě ti motorkáři.  
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 V tomto ohledu námi vyhlášený zábor byl narušen, což i toto se ukázalo jako 

bezmocné. Kdyby tam někdo přinesl železné zábradlí, které by rozestavěl podle silnice na 

Václavské nám., tak v ten moment by to byla fyzická bariéra pro motorkáře, aby tam nemohli 

parkovat. S nimi nelze bojovat normálně. Pokud máte nějaký jiný návrh nebo si myslíte, že 

toto je realizovatelné, přijďte s něčím konstruktivním a ukažme organizátorům, že když není 

možné se s nimi dohodnout po dobrém, tak musíme přistoupit k nějakým jiným krokům.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Tento bod podpořím. Ve stručnosti řeknu proč. Bydlíme v Týnské uličce, asi 50 metrů 

od Staroměstského náměstí, což je jeden z cílů noční projížďky. Mají samozřejmě rádi cestu 

po nábřeží, mají rádi Staroměstské náměstí, rádi se projedou Dlouhou a Revoluční, a pak 

pokračují zřejmě na bobovou dráhu nebo na Bulovku. To se všechno děje hluboko v noci, je 

to spíše 23, 24. nebo 1 hodina v noci. Celá rodina je vzhůru nohama, protože burácení 

motorek o půlnoci nás všechny vyžene z postele. Druhý víkend v červenci, kdy to pravidelně 

mají, volám policii. Říkají, že už jsem asi dvoustý nebo pětistý, kdo volá, a že s tím nemohou 

nic dělat.  

 Zároveň to vnímám jako neschopnost policie cokoli dělat. Něco podobného se mi stalo 

minulou sobotu, kdy nebyly motorky, ale o půlnoci nám parta opilců začala skandovat před 

barákem. Policista na tísňové lince říkal, že jsem asi sedmdesátý, kdo dnes volá, že je hezké 

počasí a tak lidé chlastají. Ptal jsem se, kolik rozdali pokut a kolik lidí zadrželi? V podstatě se 

mně vysmál a řekl, že mu nebudu radit, co má dělat, že nemají schopnost to pokrýt.  

 Jedna věc je, že je tam nějaký neznámý organizátor, což vnímám jako komické, ale 

druhá věc je, že je to důkaz neschopnosti policie. Je to minimálně pět let, kdy se to opakuje a 

policie si zvykla na to, že noční  klid není problém. Myslím si, že noční klid v Praze 1 je 

velký problém a že speciálně radnice v Praze 1 by měla umět k tomu policii přinutit, stejně 

jako musí vymáhat, když někdo porušuje dopravní předpisy, když krade, vraždí, když dělá 

trestnou činnost. V této masové úrovni je to velmi podobné a není možné s tím dělat tak, že to 

nic není. Dokonce bych šel tak daleko, že znám reakce policistů, kteří se mně smějí hlavně do 

sluchátka, když jim telefonuji. Je to o neschopnosti policie, velitel by měl být odvolán a měl 

by tam být dosazen takový velitel, který si minimálně nedovolí říkat, že nemůže nic dělat. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem požádat paní Valíčkovou o prominutí druhého snímku. 

 (Promítá se video - projíždění motorek.) 

 

P.  H e j m a : 

 Přihlásil jsem se kvůli reakci. Především je škoda, že někteří z vás jste nebyli na 

minulém zastupitelstvu, kdy se 2,5 hodiny probírala oblast bezpečnosti a kdy jsme tady měli 

zástupce Policie ČR a Městské policie. To všechno, co teď řeší pan zastupitel Vích, rozebíralo 

se s podrobným výkladem od obou složek.  

 Druhá poznámka. V pondělí jsme tuto akci probírali na bezpečnostní komisi, kde se 

zasedání zúčastnil i Beno Ge, takže jsme v tomto směru vyslechli analýzu té věci ze strany 

Policie ČR a Městské policie.  
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Vysvětlili, jakým způsobem mohou zasahovat, že motorky jsou účastníkem silničního 

provozu atd. Pan Beno Ge dostal jasně vysvětleno, jaké jsou zákonné možnosti policie. Měl 

své nápady, jak to řešit, policie vysvětlila, že to tak nejde. Myslím, že v rámci komise, kde 

jsou odborníci na tyto věci, to bylo prodiskutováno, policie o tom ví, bude to monitorovat a 

snažit se dělat opatření, která jim umožní zákon. V tomto směru akci nemůžeme zakázat, 

protože jsou účastníkem silničního provozu, přestože je jich tolik. Samozřejmě tam mohou 

konat dílčí věci, které nechci panu zastupiteli Ge opakovat, protože jistě pozorně poslouchal, 

když oba policisté to vysvětlovali. 

 Předávám slovo panu radnímu Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 První komise v pondělí jsem se bohužel nemohl účastnit, přesto jsem se s pány od 

policie potom o tom bavil. Beno potvrdil, že policie v tom koná, má připraveno více lidí, jsou 

to nejen ti mobilní, techničtí, alkohol, parkování, rychlá jízda atd., stahují všechny laissery na 

měření rychlosti. 

 Musím citovat vyjádření policie, že se historicky podařilo výrazně změnit to, že 

všichni jezdili na Staroměstské nám., do Dlouhé a do Kolkovny, je to jen část, většina jede na 

Václavské nám.. Byla snaha policie dostat je do velkého prostoru a ne do uliček, ale všechny  

neomezí, protože to jsou účastníci silničního provozu a vůči takovým může zasahovat jen 

policie. Nikdo z nás nemá právo je zastavovat, dopouštěl by se sám přestupku. Není to 

výsledek, ale aspoň  se většina přesouvá na Václavské nám. 

 Policie také říkala, že to vyvolalo protiakci – že všichni túrovali, když jeli okolo. U 

nápisu o tichu každý dvakrát otočil plynem. 

 Důležité je, že policie má připraven větší tým než loni, tehdy jich bylo také víc než rok 

předtím, dokonce byly povolány všechny policistky. Zřejmě očekávali, že se změkčí 

komunikace s motorkáři, žen tam bylo výrazně hodně.  

 Bohužel, to je všechno, co pro to můžeme udělat – spolehnout se na to, že nás policie 

informovala, že jich bude víc, že se bude zaměřovat na určité věci včetně parkování ve 

středním pruhu přímo u středové části, což udělali loni. Říkali, že tady stát nesmí. Lidé se 

začali rozprchávat dřív a odjeli nahoru k bobové dráze.  

 Je to jedna z věcí, která se nám tady jednou ročně děje a nemusíme s ní být spokojeni. 

Doufám, že proti Londýnu a dalším městům, kde je to od poloviny července, v srpnu a v září 

každou noc, se k tomu tak nedostaneme, že se nestaneme tak atraktivní, aby sem arabští 

šejkové sváželi svá drahá vozidla a jezdili stále dokola Dlouhou a Pařížskou, jako se teď děje 

v Londýně. Město tím výrazně trpí. Věřme policii, protože zasahovat do jejích výkonů nebo 

po nich něco chtít naopak je zdržuje v jejich činnosti. Všem potvrdili, že jsou na akci 

připraveni a musíme jim v tom věřit. Chceme, aby spíše chodili po našich podnicích, což se 

bude muset omezit. Není jich tolik, usnesením s tím nic pozitivního neuděláme. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opět slyšíme, že se nic nemůže dělat, jsme zcela bezmocní a můžeme být rádi, že to 

není každou noc. Můžete chtít po policii, je na to paragraf v zákonu o hl. m. Praze a myslím, 

že to bylo schváleno ve zmiňovaném tisku z minulého zastupitelstva. Zejména tady 

papouškujete tvrzení organizátorů, že je to neorganizované a místo toho abyste policii 

požádali, aby organizátora našla a pohnala ho k odpovědnosti, tak tady opakujete, že to jsou 

účastníci provozu.  
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Ano, jsou, ale jsou organizovaní, organizují nějakou akci, ke které nemají zábor, za 

což bychom měli získat nějaké peníze, a navíc jako organizátoři by měli odpovídat za to, že 

na akci, kterou organizují, někdo jiný porušuje předpisy, a toho se nepodaří dohledat. To dělat 

nechcete, tak nás tady krmíte dalšímu frázemi. 

 Na závěr řeknu, že pro všechny na Praze 1 je to velice demotivující, pokud radnice 

dlouhodobě zavírá oči nad masivním veřejně porušováním zákonů, které se opakuje už mnoho 

let. To je velmi demotivující a rozkladné pro to, aby v Praze 1 zavládla atmosféra pravidel a 

zákonnosti. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Ge. 

 

P.  G e : 

 Dodal bych k tomu, že na bezpečnostní komisi jsem byl přímo iniciátorem rozpravy. 

Toto téma jsem tam vznesl, policie na to reagovala. Je to téma, se kterým jsem přicházel 

každý rok. Můj dojem je takový, že pokud bychom toto téma nějakým způsobem rezonovali, 

tak se neděje skoro nic. Už jen to, že se policie snažila více snažit, což kvituji velice kladně, 

to, že se o tom tady bavíme, je pro mne pozitivním signálem, že se něco děje. Myslím si, že 

by se mohlo dělat více, že by v této věci šlo něco vymyslet, aby se toto omezilo. Pokud budu 

hovořit dřívějším tónem, tak máme ještě měsíc čas vymyslet, jakým způsobem v této akci 

zakročit, případně vymyslet nějaké protiopatření, aby nejen v Praze 1, ale v celé Praze, po 

které se motorkáři rozjedou, nerušili noční klid. 

 Jsem rád, že na toto téma zde hovoříme. Apeluji, aby se ještě něco vymyslelo, a jsem 

rád, že se na to policie důkladně připravila.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 9, proti 0, 

zdržel se 1, nehlasovalo 12. Usnesení nebylo přijato.  

 Prosím přistoupit k bodu číslo 

30, tisk BJ2022/1200 

další nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám vám materiál o tom, jak dále postupovat se zacházením s byty. Je to 

výsledkem tři čtvrtě ročního projednávání v rámci koalice. Nejprve jsme to vzali do 

majetkové komise a do výboru. Přestože šlo o pracovní materiál, výsledkem byly okamžité 

útoky Pavla Čižinského na to, že prodáváme byty za 20% jejich ceny, že nás nechá zavřít. 

Hrozil trestními oznámeními. Začali jsme shánět různé právní posudky. Získali jsme 

stanovisko Advokátní kanceláře Havel and Partners a Advokátní kanceláře Seifert a spol. 

Toto stanovisko má 52 stránek, je velmi obsáhlé a klade takové podmínky, že pokud by se 

mělo pokračovat v privatizaci podle toho, co vyžadují, nestačilo by na to ani příští volební 

období. 

 Získali jsme i nové stanovisko zpracovatele původního návrhu pana dr. Pánika z 

Kanceláře Šenkýř a Pánik, který víceméně všechny podklady potvrdil, ale na většinu z nich 

řekl, že to tak možné je, ale že na to má jiný názor, že k tomu neexistuje žádný judikát, je 

neustálé vyhrožování trestním oznámením, má dokonce i tvrzení, že už jen příprava takového 

materiálu je trestným činem ve stádiu pokusu, což vedlo k tomu, že někteří se zarazili a 

nechtěli materiál podepsat. To je odpověď na to, na co se Pavel ptal už na začátku dnešního 

jednání, že mu tam nějaké podpisy chyběly. 
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 Měli jsme samozřejmě několik variant řešení. Podle poslední varianty se uvažovalo 

buď o prodeji za plnou cenu, další variantou byl prodej na splátky. Tam záležitost nesplňovala 

jeden z primárních požadavků, který jsme měli, to je nějakým způsobem fixovat obyvatele na 

území městské části. Z toho vyplývá desetileté užívání bytu v minulosti, zavázání se podle 

poslední varianty na deset let s tím, že kupující budou mít omezené právo nakládání s nabytou 

nemovitosti, že ji nebudou moci prodat, nebudou ji moci zcizit, nebudou ji moci věnovat 

nikomu kromě bezprostředního kruhu rodiny, že je tam zakázáno provozovat krátkodobé 

ubytování, naopak že je tam požadavek na to, aby lidé v bytě trvale bydleli. 

 V případě prodeje na splátky tam byl problém v tom, že nikdo nemůže dlužníkovi 

zabránit v tom, aby se rozhodl, že splátky splatí okamžitě. Další variantou bylo použít 

maximální pětiprocentní slevu, nikoli osmdesátiprocentní, jak bylo ze začátku řečeno, k tomu 

abychom tady po dobu čerpání slevy fixovali a zajistili, že byt okamžitě neprodají a nestane 

se záležitostí komerčního prodeje. 

 Nakonec jsme dospěli k variantě, že reagujeme jednak na opakované žádosti obyvatel, 

kterým byla privatizace slibována, některým už od r. 2006 a 2008, kdy docházelo k situaci v 

některých případech, že už dostali do rukou kupní smlouvu, pak se zjistilo, že je tam něco 

špatně, tak jim byla odebrána.  

 Byl dotaz na to, které byty na to mají být určeny. Vycházeli jsme z toho, že dosavadní 

rozdělování na nájemné na dobu určitou a neurčitou je dávno překonané, takže původní 

seznam vzešel ze všech nájemních smluv na byty, které byly uzavřeny před rozhodným 

datem, to je 1. 1. 2021. 

 Dnes se dostáváme k tomu, že splnění slibu privatizace nebude samozřejmě za ceny r. 

2005 nebo 2008, že se cenová hladina a inflace nějakým způsobem posunula, takže sdělujeme 

tady lidem především to, že v tom chceme dále pokračovat, potřebujeme ovšem vyhovět 

požadavkům právních posudků. Uvažuje se tam maximálně pětiprocentní sleva.  

 Další věc je, že původně jsme zvažovali, že tři byty, které byly vybrány jako rizikem 

nejvíce postižené, to je obyvatelé domu Šporkova 10, obyvatelé domu Opletalova 20 a 

obyvatelé domu Havelská 5, kteří byli před pěti lety vystěhováni do jiných oblastí městského 

centra – že pro tyto lidi jsme měli připravený záměr, kdy měli být osloveni, zda za tuto cenu 

mají zájem o privatizaci, nebo raději zůstanou v nájmu a nájemní vztah že bude zajištěn tak, 

aby nemohl být v budoucnu narušen.  

 Nakonec jsme dospěli k tomu, že předkládáme variantu, která pouze vše posouvá do 

podzimu s tím, že do té doby se ukládá radě, potažmo úřadu oslovit lidi, zjistit jejich stav a 

zájem a teprve potom vyhlásit záměr pro koupi.  

 To je vše. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení do předkladu. S technickou poznámkou se hlásí paní kolegyně 

Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem nechat procedurální hlasovat o stažení tohoto materiálu. Materiál 

nesplňuje parametry dle jednacího řádu 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 14. Návrh nebyl přijat, 

pokračujeme v rozpravě. 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 
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P.  H o l á : 

 Omlouvám se, že v takto pozdní hodině zdržuji. Kdyby to bylo předloženo včas, 

předpokládám, že by to nebyl bod 30 a mohli bychom to projednávat v normální hodinu.  

 S ohledem na časové hledisko jsem nebyla schopna si přečíst všechno, ale zaujala mě 

analýza Havel and Partners, kterou jsem se snažila prostudovat. Chtěla jsem se zeptat, jak v 

budoucnu hodláte řešit rozpor právních stanovisek? Z analýzy Havel and Partners dle mého 

názoru vyplývá, že záměr privatizovat stálým nájemcům s nějakou větší slevou možný není. 

Nevím, jestli uvažujete o pětiprocentních slevách? 

 Mluvil jste o trestně právní rovině. Ta je tam také výborným způsobem nabitá 

judikaturou a názory státního zastupitelství zanalyzována. Zaujalo mě, že zastupitelé se 

žádným způsobem nemohou zbavit případné trestně právní odpovědnosti tím, že si nechají 

vypracovat právní stanovisko. Právě proto upozorňuji na to, že jsou právní stanoviska podle 

mého názoru protichůdná. 

 V analýze mě zaujalo, že říkají, že legitimnost vašich deklarovaných cílů privatizovat 

také není úplně dobrá, jestliže v posuzovaném případu je tvrzeno několik navzájem ne zcela 

kompatibilních sledovaných záměrů, a tedy i posouzení hledisek účelnosti a hospodárnosti je 

poměrně problematické. Řeší tam otázku napraveni křivd a říkají: 

 Domníváme se proto, že zájem o napravení morálních křivd pravděpodobně nebude 

odůvodňovat jak zúžený okruh kupujících, tak významnější slevu z kupní ceny. Aby městská 

část lépe naplňovala své povinnosti při nakládání s městským majetkem, měla by důkladně 

posoudit jednak existenci morální křivdy ve vztahu ke každému stálému nájemci a dále také 

charakter a intenzitu takové křivdy a zároveň kdy takový charakter či intenzita křivdy 

skutečně odůvodňuje poskytnutí slevy. Pokud by např. ona křivda spočívala pouze v pouhém 

neurčitém příslibu budoucí privatizace, lze se domnívat, že taková křivda by byla dostatečně 

napravena již samotnou nabídkou odkupu bez jakékoli slevy. 

 Jediný právně myslitelný způsob je, že se bude probírat na zastupitelstvu křivda 

každého jednotlivého nájemce zamýšlených prodávaných bytů. To se mají zastupitelé v 

příštím období na co těšit. 

 V materiálu mi chybí, proč realizované cíle nemohou být sledovány nájemným 

bydlením, proč je potřeba prodávat. Myslím, že judikatura je tam jasná, že toto hledisko tam 

musí být zohledněno. Pokud lze dosáhnout cílů nějakým jiným způsobem, jako např. 

nájemným bydlením, tak prodej odůvodnitelný není.  

 Zajímalo by mě, jak se postavíte k naprostému rozporu stanovisek.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsme si vědomi toho, že je to hodně materiálu k prostudování, a proto jsme to dali na 

extranet před 10 dny, kdy bylo možno si podklady stáhnout.  

 Na druhé straně některé nápady dr. Seiferta, který zpracovával příslušnou pasáž 

stanoviska kanceláře Havel a spol. o tom, že se mají byty i s jejich obyvateli nabídnout ve 

veřejné dražbě, které se mohou účastnit i všichni občané Evropské unie, je nápad šíleného 

právníka, ale není to politicky řešitelné – v centru prodávat byty i s jejich obyvateli. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Děkuji panu předkladateli, že tady konečně zaznělo to gró, že lidé už nemohou čekat, 

že se bude prodávat za 20 % ceny a můžeme se bavit o nějakých cenách v rozmezí pět nebo 

trochu více procent. Myslím si, že je to jasný signál, který by měli lidé zavnímat, kterým bylo 

kdysi cosi slíbeno. Je to nešťastná situace, ale jinam se už nepohneme.  

 Zároveň děkuji své předřečnici paní Holé, že záměr udržet lidi na Praze 1 dokážeme 

dosahovat nájemným bydlením. Nevidím důvod, proč by k dosažení tohoto záměru bylo 

potřeba byty prodávat, ani to v materiálu odůvodněno není.  

 Myslím, že tento materiál je takový, že se něco připraví. U pana Votočka cítím snahu 

po těch letech trochu pohnout, ale kam se to pohne? Nemyslím si, že tady bude velká fronta 

zájemců kupovat byty kolem 200 tisíc za metr. To nepředpokládám.  

 Musím vás opravit. Na extranetu materiál byl v pátek, ty první posudky, což je šest 

dnů. V materiálu byly tři posudku, Havel a Partners, a dva Šenkýři Pánikové. Další materiály 

tam přibyly myslím až v sobotu nebo v neděli. Rozhodně to nebylo podáno včas. Materiál tím 

také trpí, že není připraven s patřičnou péčí. Třeba mě zaujalo, proč v bodu 5 pověřuje radu 

přípravou pravidel v souladu s usnesením ZMČ Praha 1, číslo UZ19_0025 ze dne 29.01.2019. 

Toto usnesení bylo vámi v plném rozsahu zrušeno později o rok a čtyři měsíce. Nechápu, jak 

se můžeme v usnesení odkazovat na zrušené usnesení, to mi prosím vysvětlete.  

 Nechci zdržovat, že bych se pouštěl do pitvání toho, co je privatizace a co je legitimní 

zájem městské části. Že městská část už nyní nemá dostatek bytů na to, aby mohla uplatňovat 

solidní bytovou politiku, to už tady zaznělo mnohokrát. Už jsme všichni asi unavení na to, 

abychom to v tuto hodinu probírali.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych na termín. Bylo to dáno minulé úterý, ne až v pátek. Otázka je, že si to 

v okamžiku, kdy to tam viselo, ne všichni stáhli. Tady se snažíme řešit při respektování 

vašeho názoru, že nájemní bydlení je to nejlepší. Přesto je tady lidem 20 let slibováno, že 

budou privatizovat. Lidé na to měli připravené peníze nebo je stále mají, i když jejich hodnota 

vzhledem k ceně bytů se mění. Za peníze si dávno mohli koupit nějaký domek za Prahou, ale 

oni chtěli bydlet v centru, kde vyrostli a kde vyrostly jejich děti.  

 Toto je závazek, který se snažíme nějakým způsobem vyrovnat, byť i s vědomím toho, 

že to nebude za takovou cenu jako na začátku privatizace. 

 Podotkl bych tady ještě jednu věc, kterou tady vykládal nebo psal pan Mgr. Bodeček  

o tom, že poté, co bylo uloženo pozastavit privatizaci, měl za úkol vytipovat byty, jejichž 

zrušení privatizace bylo nepřiměřeně tvrdé proti jejich nájemcům a vyjadřoval se, že to měl 

úplně hotové a připravené a jen převrat mu zabránil v tom, aby to za 14 dní předložil. Tyto lži 

ovšem nekorespondují s tím, že svolával privatizační jednání všech klubů zastupitelstva až na 

květen 2020, nikoli na třicátého na 2020(?). 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přemýšlím, jestli budu reagovat na pana radního Votočka – budu.  

 Nejprve k tomuto materiálu. Myslím, že sama koalice nechce, aby tento materiál byl 

předložen, proto je tady kolem půlnoci, jinak by byl posunut na dřívější dobu. Jsem velmi rád, 

že materiál tady je. 
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 Pan doktor neřekl podstatnou věc v reakci na kolegu Kučeru, že rada upravila bod č. 5 

a také bod č. 1. Předpokládám, že tato úprava z rady se promítne i na zastupitelstvu.  

 Přestože jsem byl připraven říct něco jiného, tak pan dr. Votoček tady mluvil o 

nějakých lžích. Pane doktore, přinesl jsem vám tabulky, které jsou z OTMS. Víte, jaké je tam 

datum? 29. ledna 2019. 

 Ještě mám připraveno jedno usnesení, o kterém nebyla řeč, což je usnesení ze 17. 12. 

2019. Je to usnesení číslo UZ19_0110. Tento materiál jste dostali v zastupitelstvu. S 

materiálem jste vůbec nepracovali. My za jeden rok, kdy jsme byli v exekutivě, jsme udělali 

mnohem víc než vy za 2,5 roku. Není to vaše vina, je to vina celé koalice a v tom, že jste 

viděli, jak je to práce velmi složitá. Velmi oceňuji majetkovou komisi, protože jen díky 

majetkové komisi tady máte takovýto materiál – myslím tím, co se týká příloh. Jinak by 

materiál tady byl mnohem dřív a bylo by asi zprivatizováno mnoho bytových jednotek a 

spousta lidí by měla problém.  

 Chci se zeptat, jak je možné, že součástí materiálu nejsou všechny známé informace? 

Pokud se nepletu, není tu např. stanovisko z Magistrátu hl. m. Prahy, které bylo zcela zásadní. 

Kolik je takových materiálů, o kterých úřad ví a nejsou součástí tohoto materiálu?  

 Dále chci říct, že je tady nějaká osoba Miroslav Kotaška. Kde se tento člověk objevil? 

Nebyl vůbec vybrán na základě výběrového řízení. Máme 4 vysoutěžené znalce, a najednou 

se nám tady objevuje znalec, o kterém nemáme vůbec ponětí. Kdo je ten člověk a na základě 

čeho byl vybrán? 

 Proto říkám, že jsem rád, že materiál tady je a musím souhlasit s kolegou Petrem 

Kučerou. Myslím, že lidé budou v šoku. My jsme měli napříč celým politickým spektrem 2,5 

roku čas, pokud chceme napravit křivdy – bylo to napříč celým politickým spektrem, kromě 

některých  - a přijít s tím, jak zdůvodníme odchylku od ceny obvyklé právě u Šporkovy 10, 

která tady několikrát zazněla? Privatizace Šporkovy 10 už byla schválena usnesením 

zastupitelstva, lidé měli v ruce smlouvy. Bylo na to 2,5 roku, abychom zdůvodnili, proč jim to 

dáme za menší částku než je cena obvyklá. Pokud se nepletu, právní analýza se tímto 

konkrétním případem vůbec nezabývá. To je mi velmi líto, protože největším poraženým v 

tomto je právě Šporkova 10. 

 Můj názor na navržené usnesení je ten, že problematiky privatizace se týká bod 5 a 6. 

Chci se zeptat, jak může zastupitelstvo pověřit radu k něčemu, aby se rada řídila podle 

pravidel městské části pro prodej bytů, když pravidla musí schválit zastupitelstvo? Pravidla 

teď nejsou tady schválena. Znamená to, že zastupitelstvo nejprve musí schválit pravidla a 

potom zastupitelstvo může pověřit radu. Jak může rada do 13. 9. plnit úkol zastupitelstva, 

když pravidla tady neschvalujeme? Prosím, zda by nám to mohlo být vysvětleno.  

 Mám dále dotaz na bod č. 1.1, kdy bereme na vědomí žádosti občanů o privatizaci 

bytových jednotek. Chci se zeptat kterých občanů? Jsou tam i ti občané, kdy úřad má např. 

Dlouhou 28, 30 nebo Jindřišskou 18 – aby tam byli zahrnuti všichni ti, kteří požádali o 

privatizaci, nebo to jsou jen ti vyvolení?  

 Prosím o odpovědi na položené otázky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, jestli bude někdo reagovat.  

 Další má slovo pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám jen otázky. Proč u takto důležitého materiálu není podepsán šéf-ekonom MČ 

Prahy 1, kterým je Zdeněk Kovářík?  

 Proč u takto důležitého materiálu není podepsán vedoucí OTMS Petr Vaněk? 
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 Proč nebylo reagováno na mé výzvy ze včerejška, pane předkladateli, abyste dal 

všechny podklady? Proč tu není zápis z komise? V důvodové zprávě se zmiňuje jednání 

komise obecního majetku z 9. 6. 2022, ale zápis tam není dán.  

 Byly tady zmiňovány další znalecké posudky – Šenkýř Pánik z minulého roku, 

posudek Tycová, Mühler, Makaloušová, Čapek.  

 David Bodeček správně zmínil, že se mihlo ve vašem tisku ze srpna 2021, který 

neexistoval, stanovisko z Magistrátu. Proč jsme nic z toho nedostali?  

 Proč nebylo vysvětleno, jak byli vybíráni lidé, kteří posudky dělali – aspoň z těch 

posudků, které nám teď ukážete? V posudcích jsou značné rozdíly. Posudky, které jste nám 

minule omylem prezentoval posledně v srpnu 2021, říkaly, že sleva 80 % je fajn. Nyní se 

dozvídáme, že sleva 80 % není fajn, že za to je vězení. 

 Prosím vysvětlit, jaký je účel tohoto tisku a vůbec celého tohoto procesu. Je účelem 

odstraňovat nějaké křivdy? Proč to není napsané? Nebo je účelem získat peníze na opravy 

domů? Peníze nepotřebujeme, máme jich dost a nejsme schopni je využívat. Rozpočtované 

peníze využijeme méně než z dvaceti?(nesrozumitelné) procent. K čemu potřebujeme další 

peníze? Je možné spojit oba účely – někoho odškodnit, dát mu nějakou majetkovou hodnotu 

nebo náhradu za nějakou újmu, kterou utrpěl a současně získat peníze? Je to nesmysl.  

 Celý tento proces je naprosto nelegitimní.  

 Pane předkladateli, vy tady říkáte, že sleva bude 5 %, což je pořád hodně peněz z těch 

obrovských částek za nemovitosti, a přitom v důvodové zprávě v odrážce je napsáno: kupní 

cena bytové jednotky bude stanovena smluvně minimálně ve výši určené znaleckým 

posudkem jako v čase a místě obvyklé. Bez jakékoli slevy. Jak to, že ústně říkáte něco jiného, 

než píšete v důvodové zprávě? 

 Zároveň se nemohu nezeptat, že v první várce čirou náhodou je váš stranický kolega 

Karel Ulm. Předpokládám, že je to úplná náhoda. Mohl byste také na toto odpovědět? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaznívají tady slova o napravení křivd a podobné vznosné termíny. Je třeba si 

uvědomit, že privatizace nebyla ze své podstaty – jak byla nastavena a jak jsme ji zdědili – 

spravedlivá. To, že někdo bydlel v domě, který byl následně restituován, a vedle byl soused, 

který měl možnost si byt koupit za setinu, podle mého názoru není samo o sobě spravedlivé. 

Dohánět tady nějaké křivdy dnes poté, co se dvacet let nájemníkům slibuje, že budou 

privatizovat, mi připadá zcela scestné. Trvá vám 2,5 roku, než předložíte nedokonalý materiál 

do zastupitelstva a předkládáte to na konci volebního období, kdy rozhodnutí o případném 

prodeji bytových jednotek necháváte na novém zastupitelstvu. Je to nedůstojné jednání vůči 

lidem, kteří na privatizaci čekají. Takovým způsobem s nimi zacházet, prodlužovat agonii a 

jejich očekávání mi připadá zcela nedůstojné. Myslím si, že jste jim již dávno měli říct to, co 

jste objevili teď z právnických posudků, že nelze v současných podmínkách prodávat jinak 

než za cenu obvyklou. To už jste jim měli dávno říct, aby věděli, na čem jsou, aby věděli, že 

jejich úspory, které měli před deseti až dvaceti lety na privatizaci bytu, na to nestačí a aby se 

mohli rozhodnout, co s penězi udělají. Měli jste jim nabídnout rekonstrukci bytů, že nájemní 

smlouvy budou na dobu neurčitou, měli jste jim zajistit jistotu v podobě nájemního bydlení.  

 To jste neudělali a neustále jim slibujete něco, co už se v průběhu času proměnilo, už 

to není privatizace za desetinu ceny, za 20 % ceny, ale je to privatizace za cenu obvyklou, 

tedy odprodej bytu nájemci, který na to zřejmě v současné chvíli nebude mít. 

 Je to smutné, jakým způsobem zacházíte se svými voliči, s obyvateli Prahy 1, kteří tu 

ještě zůstali a kteří žijí ve falešné naději, že si budou moci něco koupit za zvýhodněnou cenu. 
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 Prosím, najděte odvahu a řekněte jim to na rovinu, že tato doba již skončila a že 

bohužel oni se do výhodnějších podmínek nevešli. Snažili jsme se to udělat za doby, kdy jsme 

vedli tuto naši radnici. Veškeré naše činění v této oblasti bylo zrušeno. Podali jsme vám 

pomocnou ruku, vy jste ji nepřijali a sami se v tom patláte. Je to opravdu nedůstojné.  

 Ještě jednu poznámku. Vidím, že je za mnou přihlášen kolega zastupitel Ulm. 

Doufám, že nahlásí střet zájmu, protože jeho bytová jednotka – z médií známe příběh, jak ji 

získal – je zařazena v první vlně náhodou jako před minulými volbami, kdy také náhodou 

prošla zastupitelstvem jako nůž máslem.  

 Tak si privatizaci představujete.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Pane starosto, nejvíce se mi líbí, když to komentují lidé, kteří tady nebydlí, kteří se 

tady sprostě přihlásili do ulice U Lužického semináře. Nikdo je tam v životě neviděl. Lidé z 

domu říkají, že pan Brož tady v životě nebydlel. Přihlásil se, aby získal nějaké hlasy, na 

kandidátku, která byla plná takových lidí, a pak tady zájmy občanů zastupuje. 

 Pan Čižinský. Zapomnělo tam být uvedeno, že pan Čižinský je hlášen v bytě, který 

jeho rodina zprivatizovala za 400 tisíc v hodnotě 25 mil. Kč, že se mu nelíbí v Maiselově ulici 

bydlet a říkat ostatním, kteří byli na stejném seznamu jako jeho rodina, že ne. 

 Teď něco k mé osobě, asi k panu Brožovi, který jako člověka, který tady nebydlí, to 

bude zajímat. V r. 2018 byli obyvatelé Havelské 5, kde jsem bydlel, vyzváni dopisem i ústně 

touto radnicí, aby se urychleně vystěhovali - dostali na to dva nebo tři měsíce – že se v domě 

bude dělat pravděpodobně kulturní zařízení, spolkové zařízení atd. Budova tomu trochu 

sloužila už předtím, protože tam byl zrekonstruován myslím dokonce za grant Ministerstva 

kultury nádherný byt v 1. patře po panu xxxxxxxx. Lidé to udělali. Všichni byli donuceni 

včetně mne podepsat nové smlouvy. Dostali jeden nebo dva byty na výběr a vystěhovali se. 

Nedostali žádné peníze na opravy. Lidé tam bydleli 30 – 40 let. Vystěhovali se a bylo jim 

ústně nebo dokonce dopisem přislíbeno, že když to udělají a nebudou blokovat změnu 

bytového domu na blíže  neurčené kulturní zařízení, budou moci privatizovat – přesně tak, jak 

je to v dopisech. Nejlépe je na tom moje sousedka paní xxxxxxxxx.  

 Tito lidé to udělali a vystěhovali se z míst, kde 30-40 let bydleli. 

 Když už je tu zmíněn můj konkrétní případ, nějaká bulvární záležitost, na některé 

sousedy, kteří mě tady očerňovali, poslal jsem na všechny předžalobní výzvu. Na tisk jsem 

poslal předžalobní výzvu, na mého souseda a všechny jsem je vyzval, aby mi do týdne dali 

jakékoli důkazy, které potvrzují to, co tady říkají. Nikdo to dodnes neudělal 

 Pane Broži, když si něco budete zjišťovat, udělejte si lepší průzkum. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Chtěl bych tady krátce vyjádřit svůj názor na celou tuto kauzu jako takovou. Myslím, 

že to tady dobře na začátku shrnula paní kolegyně Holá, protože tady z mého pohledu 

skutečně došlo k morální křivdě vůči obyvatelům Prahy 1.  

 To, že jsme tuto záležitost zdědili, s tím plně souhlasím. Nebyl jsem u toho v době, 

kdy se stanovovala pravidla a ani v době, kdy se některé byty privatizovaly, ale selským 

rozumem mi nebere to, že na jednom patře jsou dva byty zprivatizované a jeden není. To mi 

připadá zvláštní.  
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 Myslím si, že nějaká morální újma vůči lidem stoprocentně je. Kdybychom si vzali 

případ od případu, tak si řekneme, že určitě tam jsou lidé, kteří by si zprivatizovat byty 

zasloužili.  

 Otázka je, jak toto všechno napravit a zda je to vůbec možné. Nejsem právník, ale 

když jsem si četl právní posudky, vzal jsem si z toho dvě nebo tři věci. První – že je možné to 

prodávat pouze za cenu obvyklou, pouze v případě, pokud se prodej neuskuteční např. aukcí 

nebo jiným způsobem a neprodá se třeba za tržní cenu. Cena obvyklá není cena nejvyšší, 

nejvyšší cena je zpravidla cena, za kterou se daná nemovitost prodá. Tržní cena bývá často 

vyšší než cena obvyklá. Jinými slovy – i kdyby se prodávalo za cenu obvyklou, tak už je to 

určitý bonus 

 Druhá věc je trestně právní rovina, která je zřetelně v právních posudcích stanovena a 

je tam zároveň řečeno, že neexistuje žádná judikatura, žádné rozhodnutí soudu, které by nás v 

případě rozhodnutí se k nějaké variantě privatizace hájilo, že bychom se o to mohli opřít. 

Vzhledem k tomu, že sice na jedné straně žijeme v právním státě, z mého pohledu nežijeme v 

právním státě z důvodu předvídatelnosti rozhodnutí soudu. Je tady celá řada rozhodnutí 

soudu, kdy ve stejných případech byla různá. Jinými slovy – pokud bychom neměli jistotu z 

toho hlediska, že soudy v takových konkrétních případech už rozhodly, pohybujeme se na 

velice tenkém ledě. 

 Poslední věc, kterou k tomu řeknu. Z mého pohledu se řada lidí zasloužila, aby k 

nápravě došlo. Vzpomínám si ale na to, když jsme se v r. 2018 tady sešli na jednom z prvních 

zastupitelstvech a kol. Bodeček dostal za úkol se touto problematikou prokousat a podat 

nějaký návrh, tak tehdy jsem navrhoval, aby dostal rok na to, aby stanovil nějaká pravidla.. 

Musím se přiznat, že když jsem to říkal, tak jsem věděl, že pravidla není možné stanovit. Paní 

Holá také říkala, že je to úkol nadlidský a nad možnosti nejen tohoto zastupitelstva. Vzít ale 

případ od případu, zabývat se každým případem a zvolit u každého postup, jak křivdy 

napravit. Nejsem právník, ale jinou cestu jak z toho ven a jak mít čisté svědomí, že lidem 

pomůžeme, jsem neviděl. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Začnu, v tisku od „bere na vědomí“.  

 První je žádosti občanů o privatizaci bytových jednotek. Jaké to jsou žádosti? Je to 

soupis dopisů? Když to bereme na vědomí, bylo by dobré, kdyby to bylo jako příloha. 

 Druhým bodem, který bereme na vědomí, je informace o průběhu jednání komise 

obecního majetku ze dne 9. 6. 2022 uvedenou v důvodové zprávě. V důvodové zprávě je 

uvedeno, že na komisi bylo přijato usnesení, že komise bere na vědomí právní posouzení a 

stanovisko. Víc komise nepřijala, bere na vědomí.  

 Co ovšem tady není zmíněno je, jaká diskuse na komisi obecního majetku proběhla, 

kde pan Votoček řekl, že se uvažuje o variantě prodeje 264 nebo 263 bytů, kde stačí, aby tam 

bydlel nájemce aspoň tři roky. S tímto materiálem se bavíme o nějakých 260 bytech. Když 

počítám s nějakou škodou, pokud přemýšlím o nejdivočejším scénáři, tak jsme přes 2,5 mld. 

 Chápu váhání a nechápu, že jste neodsouhlasili, že se tisk zruší. Tady se dostáváme na 

tenký led. Nerozumím, s čím je tisk předkládaný. Ráda bych věděla, jaký je záměr. Takto to 

chcete většinou jednoho hlasu schválit? Z toho, co říkal pan Grabein jsem nepochopila, kam 

míříme. Bere na vědomí je upozornění na to, že se to týká 260 bytů. Když jste četli pozorně 

posudek Havla, Holáska, rozhodně k nějakým více než 200 bytům nemíří. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám ještě poznámku k panu předkladateli. Otevřel jsem si extranet a je tady 

vytvořeno před jedním dnem, to jsou nejnovější materiály, vytvořeno před 5 dny Korbel, 

Havel a partners, vytvořeno před 5 dny Šenkýř, Šenkýř příloha, všechno ostatní před jedním 

dnem, nebo celé materiály před dvěma dny. Vašich 10 dnů tam nikde není. 

 Od kolegů jsem už slyšel řadu důvodů, proč je materiál nedokonalý a zasloužil by si 

pečlivější přípravu.  

 Ale schvalte si ho, stejně to nejspíš nikam dál nepovedeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Zaregistroval jsem žádost o přestávku 2 minuty pro kluby.  

(Porada klubů) 

 Byl jsem pověřen, abych tlumočil stanovisko koaličních klubů.  

 Vzhledem k průběhu rozpravy, kdy zřejmě nebyl pochopen smysl předkladu, kdy 

máme vzít pouze na vědomí žádosti občanů, které jsou nezpochybnitelné, informaci o jednání 

KOMA, odborná právní stanoviska, znalecký posudek, kdy zároveň jsme chtěli posvětit 

záměr maximálně rekonstruovat zbylý bytový fond a zároveň pověřit radu hledat způsoby 

zajištění finančních prostředků pro tento záměr. Rada měla být pověřena tím, aby vytipovala 

konkrétní oprávněné nájemce, kteří by splňovali podmínky pro to, že u nich byla započata 

privatizace, že by měli mít nárok na dokončení a připravit podmínky, které by byly v 

zákonných mantinelech v souladu s právními posouzeními.  

 Necítíme v tomto směru, že by byla podpora pro přijetí tohoto tisku, takže na základě 

dohody navrhuji přerušení tohoto tisku, abychom tuto věc mohli probrat napříč kluby a 

abychom společně přijali odpovědnost vůči lidem, kteří tady nebudou o půlnoci, ale abychom 

jim mohli připravit řešení jejich situace. Za této situace nemá význam tady ztrácet další 

hodiny času.  

 Po dohodě s předkladatelem přerušuji projednávání tohoto tisku. Prosím předkladatele, 

aby potvrdil toto rozhodnutí. Tím končíme diskusi ohledně tohoto bodu. (Potlesk.) 

 (P. Votoček: Ano.) 

 Prosím přistoupit k projednání posledního bodu číslo 

31, tisk BJ2022/1133 

záměr prodeje pozemku parc. č. 66/4, vnitroblok domu č. p. 938, Jindřišská 18  

 Prosím předkladatele, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bod jsme tady už trochu otevřeli v interpelacích, kdy zástupce společnosti 

Darma se dožadoval toho, abychom jim prodali pozemek. 

 Prosím paní Mgr. Dubskou, pokud tady zůstala do takové nekřesťanské doby, aby vás 

provedla. Zásadní problém je, že společnost Darma, která je vlastníkem domu v ulici 

Politických vězňů 5, hodlá rozšířit boční restauraci a hodlá pozemek koupit. Vzhledem k 

tomu, že pozemek navazuje na pozemek na adrese Jindřišská 18, kde bydlí spousta lidí, naše 

stanovisko je negativní. 

 Prosím paní magistru, aby nám řekla detaily. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, máte slovo. 
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P.  D u b s k á : 

 Tento tisk je připraven ve variantě, že zastupitelstvo neschvaluje záměr požadavku 

prodeje společnosti Darma. Tato společnost žádá o odprodej pozemku opakovaně. Tentokrát 

dokonce ve svém návrhu předložila vizualizaci toho, jak by si představovala úpravu tohoto 

vnitrobloku s tím, že by tam ráda umístila předzahrádku pro cca 40 osob. Jsme na poměrně 

úzkém dvorku, kde z několika stran jsou vyšší budovy, bytové jednotky a v druhé části 

dvorečku je patrová budova bez čísla popisného, kde jsou ordinace lékařů. Dvoreček je za 

Jindřiškou 18, je proto podlomený číslem 4, je za tím dvorem, ke kterému se k lékařům 

prochází. Pokud by společnost Darma získala část tohoto pozemku, tak by pravděpodobně 

okno, které vede na dvůr, změnila na francouzské okno, aby získala přístup na pozemek a 

instalovala by tam předzahrádku. I proto bylo stanovisko komise obecního majetku negativní.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o předloženém usnesení. Pro 

19, proti 0, zdrželi se 3, všichni hlasovali. Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

Konstatuji, že je program vyčerpán. Děkuji vám za účast. Přeji krásné léto 

a těším se na setkání v září, pokud nebude důvod setkat se dříve. 

 
 


