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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, vážení přítomní zastupitelky a zastupitelé, zahajuji zasedání  

37. zasedání zastupitelstva naší městské části. Dnes máme poslední v tomto volebním období. 

Věřím, že když máme příští týden komunální volby, dodržíme věcnost, stručnost a důstojná 

závěr našeho čtyřletého konání.  

 Než přistoupíme k obligátním procedurám, je mou milou povinností přivítat na našem 

posledním zasedání našeho nového zastupitele, kterému jsem již předal osvědčení o vzniku 

jeho mandátu zastupitele. Tento mandát vznikl odstoupením našeho bývalého kolegy pana 

Vladana Brože. Prosím pana Šimona Guta, aby se přemístil ke stolečku pro hosty, kde potvrdí 

slavnostní slib. 

 Prosím, nyní vyslechněte text slavnostního slibu: Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu MČ  

Praha 1 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky. 

 (Nový zastupitel skládá slib do rukou starosty. Následuji potlesk.) 

 Konstatuji že došla omluva od paní kolegyně Jitky Nazarské, od kolegy Pavla 

Nazarského a od pana kolegy Beno Ge. Omluvený pozdní příchod nahlásil kolega Martin 

Kotas, který předpokládá, že přijde kolem 13. hodiny. Žádný dřívější odchod neeviduji, též 

ani částečnou neúčast.  

 Milé kolegyně a kolegyně, dovolte, abych před dalšími oficiálními body vyslovil za 

nás velké poděkování milým zaměstnancům našeho úřadu. Máme tady zastoupeny vedoucí 

některých odborů a oddělení a příspěvkových organizací v čele s panem tajemníkem a jeho 

zástupci. Myslím, že jsme spolu strávili čtyři roky, které byly naplněny velkým množstvím 

neočekávaných situací. Prošli jsme si krizemi, ať už se jednalo o covid nebo o uprchlickou 

krizi díky konfliktu na Ukrajině. Měli jsme v tomto směru před sebou nové výzvy. Především 

díky nim jsme dokázali ochránit nejen náš úřad, jeho zaměstnance, ale naše příspěvkové 

organizace, školy, Středisko sociálních služeb a dokázali jsme všechno zvládnout. Poděkování 

patří i naší Jednotce sboru dobrovolných hasičů, kteří měli neskutečné nasazení právě v rámci 

těchto krizových situací. Věřím, že i vaším jménem mohu přetlumočit toto poděkování a že si 

zaslouží potlesk. Děkuji. (Potlesk) 

  Dovolím si ukončit tuto část a přistoupit k dalším bodům, především k ověření zápisu 

z minulého 36. zasedání, které se konalo 15. 6. letošního roku. Ověřovateli byla paní 

Bronislava Sitár Baboráková a pan David Bodeček. V tomto zápisu došlo k chybě. Týká se to 

str. 18, bodu 6 – záměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré Město, obec Praha, Kozí 

803/12, Praha 1 Zde zapisovatelka chybně uvedla, že paní Mgr. Počarovská podala dva 

pozměňovací návrhy, naopak vypadl pozměňovací návrh pana Mgr. Bodečka. V zápise bude 

opraveno, že se jedná o jeden pozměňovací návrh paní Mgr. Počarovské a o druhé hlasování, 

kde hlasovalo 7 členů zastupitelstva, 1 byl proti, 3 se zdrželi a 13 nehlasovalo. Tento návrh 

nebyl přijat - to patří k pozměňovacímu návrhu pana Mgr. Bodečka, který zní: Zadat znalecký 

posudek ke zpracování ceny znalci Ing. Nýčovi s termínem do 31. 7. 2022, nikoli částce  

6250 tisíc. 

 Požádal bych vás, abychom odstranili chybu v zápisu, která se stala ze strany 

zapisovatelky. Prosím procedurálně hlasovat, zda souhlasíme s touto úpravou. Pro 19, proti 

0, zdržel se 0, nehlasovalo 2. Úprava zápisu byla schválena. Tím mohu prohlásil zápis  

z 36. zasedání za schválený.  

 Dovolte, abych navrhl ověřovatele dnešního zápisu. Prvním ověřovatelem navrhuji 

paní místostarostku Špačkovou, druhým ověřovatelem pana Mgr. Davida Bodečka. Děkuji. 

 Mandátní a volební výbor bude fungovat ve složení: předseda pan radní Caban. 

Omluvena je členka Mandátního a volebního výboru paní Nazarská, třetím členem, který je 

přítomen, je pan zastupitel Petr Scholz. 
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 Návrhový výbor bude fungovat ve složení: předseda pan radní Bureš. Tím, že 

rezignoval pan Vladan Brož, budeme mít o jednoho člena méně. Druhým členem Návrhového 

výboru bude pan zastupitel Filip Kračman. Máte někdo námitky proti takto složenému 

Návrhovému výboru? Neeviduji. Předpokládám, že zastupitelstvo souhlasí s tímto složením.  

 V souladu s jednacím řádem vám byla v úterý 6. 9. zaslána pozvánka na dnešní 

zasedání zastupitelstva společně s podkladovými materiály, které vám byly dodány buď v 

písemné podobě do kanceláří a schránek v Informačním centru, nebo v elektronické podobě 

na extranet. 

 V pátek 9. 9. vám byly do kanceláří a schránek též v písemné podobně rozdány a v 

elektronické podobě vloženy na extranet avizované materiálu k bodu „Různé“. Jedná se o bod 

poř. č. 27, shrnující dokument analytické části tvorby strategie udržitelného rozvoje MČ  

Praha 1 do r. 2035. Předkladatelem je Petr Hejma, Eva Špačková, Bronislava Sitár 

Baboráková. Dokument analytická část strategie je s ohledem na obsáhlost k dispozici na 

extranetu. Zpracovatelem Petrem Rachunkem vám byla 8. 9. zaslána elektronicky formou  

e-mailu. 

 Dále jste obdrželi pod poř. č. 28 bod bezpečnostní analýza. Předkládá Petr Hejma, 

Richard Bureš a Bronislava Sitár Baboráková, dále příloha k usnesení ZMČ Praha 1 s 

ohledem na obsáhlost je k dispozici na extranetu a také vám byla zaslána přes úschovnu  

e-mailem.  

 Dále vám byly rozdány materiály, které nejsou uvedeny na programu a o jejichž 

zařazení požádají předkladatelé. Původně to byl pod poř. č. 29 k záměru pojmenování ulice  

U Nemocenské pojišťovny na ulici Kamily Moučkové. Předkladatelem byli paní 

místostarostka Eva Špačková a pan zastupitel Bodeček. Předkladatelé nebudou požadovat 

zařazení a projednání tohoto tisku. 

 Pod poř. č. 30 k Poliklinice Palackého předkládá paní zastupitelka Amália Počarovská.  

 Dále byly rozdány tyto další písemné informace: zpráva o činnosti Finančního výboru 

ZMČ za leden až září 2022, zpráva o činnosti Kontrolního výboru č. 5/2022, zápis z 

Kontrolního výboru č. 33/2022 a dnes ráno vám bylo na stůl rozdáno od pana Grabeina 

Procházky doplnění bodu č. 16 – projednání vyhodnocení pilotního projektu systému 

CORENCY.  

 Dále vám byl rozdán dopis od paní xxxxxxxxx xxxxxxx, vlastníka domu č. p. 163/18, 

k bodu č. 10, který se zabývá záměrem prodloužení nájmu pozemku par. č. 153 na adrese 

Loretánská 174/5. 

 Dnes na stůl byste měli obdržet tisk, který předkládá pan tajemník. Týká se aktuální 

informace v otázce Školy v přírodě Janov nad Nisou, kdy bude požádáno o jeho zařazení. 

Zatím se kopíruje, za chviličku bude k dispozici.  

 Poslední informací je, že pan Mgr. Petr Kučera vystoupil z klubu Zelená pro Jedničku 

a Piráti a vstoupil do klubu Praha 1 Sobě.  

 Nyní můžeme přistoupit k otevření diskuse k návrhu programu. Zároveň pan kol. 

Čižinský má technickou poznámku.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Musím se ohradit proti tomu, aby tady Petr Hejma mluvil o slušnosti. Je nedůstojné, 

aby Petr Hejma z Hlubučkova STAN tady mluvil o slušnosti, když v zastupitelstvu už několik 

let jsou permanentně umlčovány diskuse a kritiky, přičemž umlčování nabývá i protiprávních 

rysů. Viz – že na dnešní zastupitelstvo nebyly zařazeny body, které požadovali občané v 

petici podle § 8, písm. c), zákona o hl. m. Praze, což představuje jasné porušení povinnosti 

rady. Je to porušení jednacího řádu v tom smyslu, že bychom se tady měli chovat důstojně.  
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P.  H e j m a : 

 Přesně kvůli tomu jsem to řekl na začátku. V tomto směru se sluší ještě reagovat na  

e-mail, který jste dostali od pana zastupitele Čižinského, který vás dnes ráno oslovuje s tím, 

že rada dle jeho názoru porušila svou povinnost dle příslušného paragrafu, který kol. Čižinský 

cituje. Bohužel, jako vždy v jeho případě opak je pravdou.  

 Musím oficiální sdělit, že rada se včera zabývala podáním, které jsme dostali  

23. srpna. Týkalo se to předložení žádosti o projednání ZMČ citovaného bodu ve smyslu § 8, 

písm. c) zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, který říká, že pokud více než půl procenta 

občanů požádá o projednání daného bodu, zastupitelstvo je povinno na svém nejbližším 

zasedání toto učinit. Samozřejmě, že se s tím musí nakládat dle zákona. Znamená to, že tato 

žádost byla postoupena k prověření. V tomto směru bylo zjištěno, že 19 podpisů z uváděných 

143 je neověřitelných s tím, že dané osoby nejsou v evidenci obyvatelstva uvedeny na těchto 

adresách. Znamená to, že tyto podpisy nelze počítat. Z toho důvodu je ověřeno pouze 124 

podpisů a ke splnění zákonné podmínky je zapotřebí 154 podpisů. Přestože měl na to pan 

Čižinský a další celé léto, nepodařilo se vám nasbírat dostatečný podpis občanů MČ, aby byla 

zařazena podmínka k projednání. Je mi to líto, ale v tomto směru rada postupovala naprosto 

podle zákona a divím se, že vy jako právník si toto neověříte. Toto je odpověď na vaši výtku.  

 Prosím o rozpravu k návrhu programu. Jako první se přihlásil do diskuse pan radní 

Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V důsledku neočekávaných skutečností chtěl bych stáhnout bod č. 6.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, tento bod bude stažen.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve okomentuji tisky, které jsou z Kontrolního výboru. Jsou to tři tisky, dvě 

zprávy z Kontrolního výboru z toho důvodu, že bylo více jednání Kontrolního výboru než 

bylo jednání zastupitelstva. Dále máte zápis z Kontrolního výboru z minulého týdne, který 

není odsouhlasen Kontrolním výborem, protože Kontrolní výbor už nebude. Kontrolní výbor 

splnil vše, nemá žádné resty a nový Kontrolní výbor může plynule navázat na současný.  

 To jsou informace z Kontrolního výboru. 

 Nyní k tiskům, resp. k mým návrhům. Pan starosta řekl, že v podstatě nezařazujeme s 

paní místostarostkou tisk č. 29. Stručně to okomentuji. Nemáme dostatečnou podporu. Návrh 

vzešel od podnětů některých občanů U Nemocenské pojišťovny. Myslím, že by bylo 

nekorektní, kdybychom se touto záležitostí zabývali, když nemáme podporu od rodiny, která 

k tomu dala souhlas.  

 Navrhuji vyřadit bod č. 9, U Lužického semináře 46. Nerozumím tomu, jak rada 

mohla pustit tento materiál na zasedání zastupitelstva s ohledem na zrušené podmínky prodeje 

dvorečků. Připomínám, že když tady byl záměr, bylo slíbeno, že do té doby, než tady bude 

předložen tento tisk, budeme se zabývat záležitostí půjček směrem k SVJ. V usnesení o tom 

není vůbec řeč a podle mne je předkládán vadný tisk.  

 Stejně tak bod č. 28 – bezpečnostní analýza. Překvapuje mě, že je tam odkaz na něco, 

co nebylo schváleno. Je tam hlavně usnesení zastupitelstva, a nemáme tady předloženy úkoly, 

které měly být splněny do 30. 6. I v tomto případě tento tisk považuji jako vadný.  

  

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 6 
 

K materiálu, který jsme teď dostali v souvislosti s Janovem. Nemohu s tím souhlasit. 

Někteří ví, že mi na Úřad přišla 7. září zpráva od Policie ČR, kdy policie naopak očekává, že 

záležitost budeme řešit a dala mi úkol, abych předložit další informace, které nejsem schopen 

předložit s ohledem na to, že už budu pouze jeden týden zastupitelem. V tomto okamžiku 

požaduji, aby záležitost Janova byla projednávána. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Teď se najednou dozvídám, že se starostovi Hejmovi a koalici nelíbí podpisy, které 

jsme předložili, že je jich příliš málo. Čísla mi také nesouhlasí. Podpisů bylo přes 20 

elektronicky, přes 140 v listinné podobě. Pokud vidíte, že 19 lidí je nedohledatelných, nemám 

tady argumenty, abych vám to vyvrátil, ale připadá mi to velmi podezřelé. I to, že 

předkladatel nevyzve k doplnění nebo mu nesdělíte, že se vám podpisy na petici nelíbí, ale jen 

tak odmítnutí také svědčí o vaší politické kultuře. Pokud podpisy nejsou identifikovatelné, 

možná jste neporušili zákon, ale hrubě porušujete slušnost, kterou se zde Petr Hejma tady 

zaštiťuje.  

  

P.  H e j m a : 

 Dovolím si mimo čas, který jsem chtěl věnovat konkrétním tiskům, reagovat poměrně 

podrobně. Reakce ze strany advokáta kolegy Pavla Čižinského je úsměvná. Začnu pochybovat 

o tom, jestli titul skutečně máte. Musíte přece respektovat právo a znát úřední postupy, která 

je potřeba v tomto směru absolvovat, ať už se jedná o petici, nebo o předklad podle 

citovaného paragrafu zákona o hl. m. Praze. Přečtu vám celé odůvodnění. Nechtěl jsem tím 

zdržovat toto zasedání, protože odůvodnění obdržíte jako iniciátor. Ať si všichni vyslechnout, 

že všechny argumenty, které jste tady sdělil, nejsou vůbec pravdivé.  

 Písemná forma žádosti byla splněna. Žádost podepsaná panem Mgr. Pavlem 

Čižinským, jejíž přílohou jsou podpisové archy, obsahuje chybný údaj v počtu podpisů. 

Podpisů je skutečně 143, nikoli uvedených 142. Tady jste měl chybu v počtu podpisů ve váš 

prospěch. Ověřením v evidenci obyvatel bylo shledáno celkem 19 nesrovnalostí, na základě 

kterých nebylo možné ověřit zákonem stanovenou podmínku.  

 Znamená to, že to není nějaká zlovůle rady, ale je to podle zákona pověřenou úřední 

osobou prověřeno, jestli to splňuje zákonem stanovené podmínky. Nebylo možné tuto 

podmínku ověřit, zda jsou podepsané osoby skutečně občany obce městské části. 

 Nesrovnalosti spočívaly za prvé v nečitelnosti podpisů, za druhé podepsané osoby 

nemají trvalé bydliště na území MČ Praha 1 a byl tam i opakovaný podpis téhož občana. Pro 

příště je třeba si toto dobře prověřit, dát si práci a podpisy si skutečně ověřit.  

 Za další. Dokumenty, kterou jsou součástí žádosti a které městské část obdržela 

prostřednictvím datové schránky, to jak vy říkáte elektronickou cestou, jsou 

nepřezkoumatelné. Dokument jednak uvádí protichůdné údaje o podpisech, když je uveden 

aktuální počet podpisů 24 a současně uvedeno – petici nikdo nepodepsal. Tak to přišlo do 

datové schránky. 

 Přílohou dokumentu nebyly žádné podpisové archy, které by mohly být předmětem 

přezkoumání zákonné podmínky, zda jednotlivé podepsané osoby jsou skutečně občany obce. 

 Žádost o projednání citovaného merita, kterou Úřad obdržel 23. 8. 2022, nesplňuje 

zákonem stanovenou podmínku nejméně půl procenta podpisů občanů městské části.  

Z celkového počtu 143 je 19 podpisů neověřitelných, ověřených je 124 podpisů. Ke splnění 

zákonné podmínky nejméně půl procenta občanů je potřeba 154 podpisů občanů MČ Praha 1.  
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 V tomto směru to tady máte černé na bílém. Je to ověřeno, můžete si to následně 

ověřit, přezkoumat, případně rozporovat, nedovedu si ale představit, jakým způsobem. Věřím, 

že tím to máme za vysvětlené. Obdržíte všechny podklady a podrobné vyjádření v písemné 

podobě. 

 Nyní dovolte, abych za sebe vznesl návrhy, které spočívají za prvé v žádosti o zařazeni 

tisku, který může být pod poř. č. 29, protože původní č. 29, které se týkalo přejmenování 

ulice, nám vypadává. Tento tisk má číslo tisku 1737 a týká se Informace k trestnímu řízení 

Janov nad Nisou. 

 Dále vznáším návrh ke stanovení pevného časového bodu pro bod 10 na základě 

žádosti našich občanů, kteří jsou členy SVJ na adrese Loretánská 3. Žádají zařazení na 17. 

hodinu.  

 Po projednání celé koalice vznáším návrh na vyřazení těchto tisku: vyřazení bodu 17, 

který se týká Janova nad Nisou, který chceme pojednat v rámci námi zařazeného bodu, dále 

vyřazení bodu 18 o agendě členů rady, protože dáváme pravidelné zprávy o činnosti rady. 

Tuto zprávu máte uloženou v podkladech, které jste dostali pro informace. Nevidíme důvod, 

proč by měla být rada v tomto směru zkoušena nebo se zpovídat z toho, co udělala či nikoli, 

když předkládá podrobnou zprávu o své činnosti.  

 Dále navrhujeme vyřazení bodu 19, který se týká vztahů starosty. Tento bod a tyto 

lživé nepravdy, které jsou šířeny i veřejně, jsou předmětem právního konání, což předkladatel 

brzy uvidí. 

 Dále navrhujeme vyřadit bod č. 21 pro opakování tématu a opakované vyřazení z 

projednání zastupitelstva.  

 Totéž se týká bod 22, který navrhujeme též vyřadit. 

 Dále navrhujeme vyřadit bod 23, který se týká energetické bezpečnosti, která je 

řešena. Úřad to řeší. Stačilo by, kdyby předkladatel Pavel Čižinský na Úřad někdy došel, 

nechodil jen na zastupitelstva a zajímal se o to, jak máme věci zabezpečeny. Dostal by 

informaci z hospodářské zprávy či od pana tajemníka, že přesně to, co tady požaduje, je 

řešeno. 

 Dále navrhujeme vyřadit bod č. 24 z důvodu opakovaného vyřazení, bod č. 25, který je 

absolutně neopodstatněný, a bod č. 26, který se týká též již vyřazeného tisku.  

 Prosím do diskuse pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám výtku k bodu 10. Ne návrh na stažení, ale možná by to šlo ještě vylepšit.  

V tomto bodu je posudek, který je nečitelný, je tam několik listů v papírové i v elektronické 

podobě zcela nečitelných a pak je tam na dalších stránkách řada fotografií. Kdyby tam nebyly, 

informační hodnota by byla stejná. Prosím pana dr. Votočka, zda by to zvládl ještě doplnit do 

doby projednání, abychom se dozvěděli, co v posudku je. Je to znalecký posudek č. 1488-

5/2013, který objednalo SVJ domu Loretánská. Nevím, zda je tam něco podstatného, ale 

zřejmě ano, když je to jako příloha. 

 

P.  H e j m a : 

 Byla to spíše otázka na předkladatele, záleží na něm, jak zareaguje. Prosím pana 

radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál a tuto přílohu nám předložili zástupce SVJ. V lepší tiskové podobě to 

nemám, takže do projednávání nic nedoplním. Budou tady zástupci SVJ, pan předseda už tady 

je, čeká se ještě na ostatní. Ti vám vysvětlí, co na posudku je. 
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P. H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Proč mohl Petr Hejma mluvit přes tři minuty, když jsou podle jednacího řádu 

příspěvky omezeny na dvě minuty?  

 

P.  H e j m a : 

 Na začátek jsem si to dovolil, řekl jsem, že je to mimořádné. Neviděl jsem žádný 

protest a myslím si, že jste ode mne očekával reakci. Kdybych nereagoval, budu podezřelý, že 

nepravdy, které uvádíte, jsou pravdou.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru, má slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, předložil jsem tisk č. 19 s názvem Vztahy starosty Petra Hejmy k 

obvinění v korupční kauze Dozimetr. Rád bych znal vaše vyjádření k vašim vztahům ke 

korupční kauze Dozimetr – s panem Hlubučkem, s panem Redlem, s panem Pospíšilem, s 

panem Fremrem. Některé z těchto lidí dobře znáte a měl byste nám tady o tom férově říct, 

nepožadovat vyřazení bodu a tajnosnubně říkat, že se předkladatel brzy něco dozví. To chcete 

potom něco vysvětlovat? Jak tomu mám rozumět? Myslím, že je férové, abyste nám řekl, proč 

jste byl vyřazen z magistrátní kandidátky STAN, jaké byly důvody, jak důvěryhodnost vaší 

osoby ve vztahu k této kauze může uspět. Myslím si, že je fér, abychom to projednali. 

Považuji za srabství to stáhnout s tím, že nám budete ještě nějakým způsobem vyhrožovat.  

 Prosím, abychom rozhodli o tom, že tuto věc projednáme. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pan starosta v úvodu řekl věcnost, slušnost, důstojnost. Mrzí mě, že nepostupuje podle 

toho, co tady řekl. 

 Nejprve k Janovu. Nesouhlasím s tím, aby byl zařazen tisk pana tajemníka – ve vší 

úctě k panu tajemníkovi. Máme tu dvě roviny: trestně právní a pak s možnou reklamací služeb 

na základě skončených mandátních smluv. Doufám, že jste si pečlivě přečetli dokument. Jestli 

chcete zahladit např. to, že v Janově někdo využíval druhý byt po dobu několika let, aniž 

bychom o tom věděli, tak s důstojností a slušností to nemá nic společného. Před pěti minutami 

jsem mluvil s policií, dala souhlas s tím, aby záležitost byla projednána s požadavkem, aby 

dostala videozáznam a stenozápis. To k bodu č. 17. 

 K bodu č. 18, kdy chce zastupitelstvo vyřadit něco s nějakým „grilováním“. O tom 

nebyla vůbec řeč. Pane starosto, jestli jste se podíval do dokumentu, který jste nám předložil, 

tak v dokumentu jsou přijatá usnesení, nikoli věci, které nejsou dokončeny. Myslím si, že 

nástupci by měli vědět, na co by měli navázat. 

 K bodu č. 19. Nesouhlasím s návrhem stažení bodu o vztazích Petra Hejmy k 

obviněným v korupční kauze Dozimetr, protože mě bude zajímat, co tak často dělal pan 

Fremr na naší radnici, za kým chodil a co řešil. Mimo jiné upozorňuji, že pan Fremr byl 

odvolán myslím v srpnu z dozorčí rady Nadace Medy Mládkové. Určitě si myslím, že by bylo 

vhodné se o tomto pobavit. Jestli to tady na jedničce chcete skrýt, tak to řekněte a prezentujte 

to i voličům.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych reagovat na nezařazený bod pana Bodečka ohledně přejmenování ulice  

U Nemocenské pojišťovny.  

 (P. Hejma: Není to zařazeno, je to staženo.) 

 I přesto se k tomu chci vyjádřit. Aby nám tady nějaký člověk z Vyškova diktoval, 

komu se tady změní adresa, kdo si bude muset všechny věci zařídit, změnit občanku, poštu, a 

uvedl, že tam v ulicí bydlí jen 91 lidí, tak veřejně říká, že na tyto lidi kašle a celé je to jen 

předvolební divadlo. Mrzí mě, že paní místostarostka v dobré víře se toho zúčastnila, ale celé 

je to předvolební akce pana Bodečka. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu se k tomu vyjadřovat až později, ale chci říct, že je to technická poznámka.  

 Pane starosto, žádám vás, abyste dodržoval jednací řád. Dnes je to už potřetí, kdy jste 

porušil jednací řád.  

 (P. Hejma: Konkrétně v čem?) 

 Vy jako předsedající korigujete zasedání zastupitelstva, nemůžete si sám rozhodnout, 

že budete mluvit třikrát v rámci diskuse. Vy jste si nechal schválit nesmyslný jednací řád. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud dostanu dotaz, je slušné odpovědět, tak jsme se i domlouvali. 

 Přihlásil jsem se podruhé do diskuse přes hlasovací zařízení.  

 Velmi krátká reakce na dotaz pana Kučery. Se zmiňovanou kauzou nemám vůbec nic 

společného, mám s tím něco společného jako desítky mých kolegů, kteří v rámci STAN s 

panem Hlubučkem byli v úzké spolupráci i ve vedení hl. m. Prahy. I do médii jsem neskrýval, 

že pan Hlubuček byl náš blízký spolupracovník jako kohokoli jiného. Nejsem pokrytec, abych 

říkal, že jsem ho nikdy neviděl, nikdy jsem ho neznal. Vyjádřil jsem se k tomu obecně. 

 Důrazně se ohrazuji proti tomu, že bych byl  z nějaké kandidátky vyškrtnut. Společně 

s dalšími starosty jako je paní starostka Plamínková a další jsme se domluvili, že nebudeme 

kandidovat do hl. m. Prahy, že dáme Petrovi Hlaváčkovi plný mandát k tomu, aby si namíchal 

nový tým, s kterým bude moci útočit a nikoli se bránit. Přesně před volbami se taková kauza 

kdekomu hodí. I takoví jako já, Jana Plamínková a další mohou být předmětem těchto 

nesmyslných spekulací.  

 Z toho důvodu jsme dobrovolně odstoupili a náš pražský sněm zvolil v řádném 

termínu kandidátku, která byla navržena jiným způsobem. Měli jsme předběžně kandidovat, 

ale sami jsme se rozhodli, že kandidovat nebudeme. Je naprostá desinterpretace, že nás někdo 

odněkud vyškrtl. Je to nesmysl, neexistuje žádné takové usnesení a nikdy nic takového 

projednáno nebylo.  

 Berme to jako fakt. Osobní útoky, na cti poškozující, které šířil pan Čižinský na 

facebooku, budou předmětem nějakého právního procesu. To je to, co jsem tajnosnubně říkal. 

Nebudu říkat jakého, protože to sem ani nepatří. Není to, že bych někomu tajemně něco 

šeptal. Bude to stejná obrana, jako se brání kdokoli jiný, kdo je takovýmto způsobem 

poškozován před volbami s cílem diskreditovat ho. To je celé vysvětlení. 

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

 Požádám vás o zařazení tisku k Poliklinice Palackého. Už jsem zaslechla, že současná 

koalice pravděpodobně nebude hlasovat pro zařazení tohoto tisku. Chtěla bych vysvětlit, proč 

je to důležité, přestože končí volební období. 

 Myslím si, že se jedná o záležitost čistě apolitickou, o záležitost, kde se můžeme 

shodnout napříč politickým spektrem. V návrhu usnesení je, že zastupitelstvo konstatuje, že 

Poliklinika Palackého je administrativní budova s nebytovými prostory, které slouží jako 

středisko lékařů poskytující zdravotnické služby. Zároveň konstatuje, že je to v gesci majetku 

spolu s gescí zdravotnictví. Důležitý bod je, že bere na vědomí informace o stavu a 

potřebných opravách budovy a nebytových prostor.  

 Když jsem se tady pana Votočka ještě jednou ptala, zda by to za koalici pustil, řekl, že 

se to řeší. Rozumím, pane Votočku, že z vašeho pohledu se to řeší, ale bohužel se to řeší už 

velmi dlouho. Myslím, že by bylo dobré, aby zazněly i skutečnosti, o kterých říkáte, že se to 

na jejich základě řeší, a zazněly i další skutečnosti lidí z OTMS, kteří se tím zabývají – už jen 

pro informaci, aby to bylo v zápise, aby se to projednalo. Můžeme se dohodnout, že se tisk 

potom třeba přeruší do příštího období. Myslím si, že v momentu, kdy se s tím bude jako 

každý rok otálet, tak se ani do návrhu rozpočtu, který se teď tvoří, nezapracují investiční akce 

pod samostatným ORG, aby se mohla vypracovat projektová dokumentace, která bude stát 

zhruba milion. Investice do celkového stavu polikliniky může být v řádech stamilionů. 

Znamená to, že nás čeká dlouhé období, kdy se to bude muset postupně rekonstruovat. Každý 

rok, kdy žádná investice neprobíhá, bude stále větší problém, protože třeba střecha a rozvody 

jsou něco zásadního, co může ohrozit celé fungování polikliniky a může se částečně zavírat.  

 Aspoň to vyslechněme a dohodněme se na dalším postupu. Psala jsem, že to můžeme 

upravit po diskusi na plénu. Nechci si to brát na sebe, ale myslím si, že je to důležité řešit i v 

souvislosti přípravou rozpočtu na příští rok. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opakuji, že nemohu mít informace o tom, zda předložených 19 podpisů bylo špatných, 

to skutečně nevím.  

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí mailu, který jsem jí ukazoval. Pokud vycházím z 

toho, že jste uznali 124 podpisů, tak počet obyvatel Prahy 1 je 24166, z toho půl procenta je 

121. Znamená to, že i podle toho, co tvrdíte, podmínku petice splňuje.  

 Prosím, přestaňte tady umlčovat nejen opozici, ale i občany, kteří požadují rezignaci 

Petra Hejmy z důvodu jeho vazeb k Petru Hlubučkovi. Když to rada nezařadila na program, 

žádáme, aby to bylo projednáni aspoň v rámci těch dvou opozičních bodů, to znamená bodu o 

vztazích starosty s obviněnými v kauze Dozimetr, což předkládáme s Petrem Kučerou a s 

Tomášem Víchem, potom v rámci bodu Nulová tolerance k hazardu, který předkládám. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, omlouvám se, to už není technická poznámka. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Technická je v tom, že upozorňuji na porušení zákona tím, že jste nesplnili svou 

povinnost zařadit oba tisky na jednání zastupitelstva. 
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P.  H e j m a : 

 Připadá mi, že jste vůbec neposlouchal to, co jsem vám tady přečetl. Může se to stát. 

Prosím, obraťte se na kontrolní orgán, na pověřené úředníky, kteří toto prověřovali a kteří 

jsou kompetentní ze zákona toto posuzovat. Kdybychom měli počet obyvatel, kolik říkáte, 

nemohli bychom mít 27 zastupitelů. Zřejmě máte nějaký chybný údaj.  

 Občané budou mít příští týden možnost se vyjádřit hlasováním ve volbách.  

 Prosím pokračovat v diskusi. Pan zastupitel Vích má slovo. 

 

P. V í c h : 

 Musím se přidat k bodu 19 – Vztahy starosty Petra Hejmy v obvinění v korupční 

kauze Dozimetr, kdy jsem s Petrem Kučerou a s Pavlem Čižinským spolupředkladatel. Petře, 

vysvětlení, které jsi nám zatím poskytl, mne neuspokojilo. Co vím od paní Hanky Marvanové, 

která byla dlouhou dobu ve vašem týmu STAN, opakovaně ještě před kauzou si mně 

stěžovala, že ty a Petr Hlubuček společně jako tandem ji blokujete v rámci vašeho pražského 

seskupení. Teď dělat, že Petr Hlubuček je někdo a že se o tom nebudeš bavit, mně nepřipadá 

otevřené, nepřipadá mi to důvěryhodné. Vzhledem k tomu, v jakém jste byli vztahu, měl bys 

říct těch uvěřitelných vět více. O tom, že páchal nějaké nekalosti, podle mne jsi musel vědět. 

Jestliže jsi o tom nevěděl, tak se ptám, jak je možné, že jsi o tom nevěděl?  

 Celá tato informační bomba vybuchla ještě před prázdninami. Kdybys byl 

zodpovědný, tak v Praze 1 nekandiduješ na starostu. Myslím, že je to neseriozní. Proto trvám 

na tom, aby bod byl zařazen a abychom o něm mohli hlasovat. Pokud se to nestane a zamete 

se to pod koberec, je to totéž jako teď s peticí, kterou odmítáš vzít na vědomí. Přijde mi to 

neseriozní.  

 

P.  H e j m a :  

 Myslím, že neseriozní je nařknout někoho absolutně neprávem. Myslím si, že to není 

fér. Z toho důvodu jsem to jednoduše vysvětlil, víc vysvětlit to už nejde. Nemám s tím nic 

společného.  

 (P. Vích: Nic jsi nám nevysvětlil, Petře.) 

 Nevysvětlil bych to nikdy, i kdybychom se o tom bavili deset hodin. Vím, že je před 

volbami. 

 

P.  V í c h : 

 Kdybys chtěl, tak bys nám to mohl vysvětlit, ale asi nechceš. Proto by bylo dobré, 

kdyby byl bod navržen na program a hlasovali jsme. Nemusíš na mne reagovat, nejsi 

přihlášený do pořadí.  

 

P.  H e j m a : 

 Je smutné, že nemáte jinou formu předvolebního boje, ale to už tak bývá, když nejsou 

témata.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji panu starostovi, že domluvil mimo pořadí. Také mi to nestačilo. Ptal jsem se 

ještě na vztahy s panem Redlem a s panem Fremrem. Explicitně se zeptám, zda jsi se s 

dotyčnými setkal a kolikrát jsi se s nimi potkal? 

 

P.  H e j m a : 
 Tento bod neprojednáváme, rád si o tom o přestávce popovídám, ale není, co bych 

vám v tomto směru vysvětloval. 
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 S technickou prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P. B o d e č e k : 

 Je to již páté porušení jednacího řádu. Je běžné, když chce starosta nebo předsedající 

hovořit, předá předsedající slovo někomu jinému. Prosím, nevstupujme do diskuse, je to 

záležitost o programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za proškolení. Prosím pana zastupitele Kučeru s technickou poznámkou.  

 

P.  K u č e r a : 

 Nerozumím tomu, nechceš nám nic říkat, a zároveň vystupuješ mimo pořadí a něco 

říkáš. Jak to je? 

 

P.  H e j m a :  

 Už nebudu nic říkat.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych reagovat na materiál paní Počarovské, která chce, abychom začali něco 

dělat s poliklinikou. 

 

P.  H e j m a: 

 Omlouvám se, nevšiml jsem si, že pan radní Votoček je „červený“, pojďme hlasovat, 

zda souhlasíme s jeho třetím vystoupením v rámci diskuse o programu. Pro 19, proti, zdržel se 

0, nehlasovali 2. Prosím pana radního, aby dokončil.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento požadavek je absurdní. Jestliže projednáváme třicet bodů, ke každému se vede 

diskuse a polovina z nich se týká mé gesce, připadá mi absurdní, že bych na to nemohl 

reagovat.  

 Chci reagovat na to, že nás tady paní Počarovská vybízí k tomu, abychom začali 

nějakým způsobem řešit Polikliniku Palackého. Především to není poliklinika, protože 

poliklinika je typ zdravotnického zařízení, které má svou strukturu. Zadruhé – všechno jsme 

připravili, máme projekty, všechno je zpracované tak, že je možné hned po volbách vypsat 

výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaná částka do rozpočtu je 200 mil. Kč. Jak vidím 

současné šílenství kolem inflace a zdražování všeho, tak očekávám, že bude potřeba 250 mil. 

 Jinými slovy: materiál, který nás vybízí, abychom začali konat, považuji za zbytečný, 

protože jsme konali. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 K panu doktorovi. Pokud bychom vyřadili body, které koalice navrhuje vyřadit, tak 

nejsme u třiceti bodů, ale u poloviny.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 
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P.  T a l a c k o v á : 

 Petře, když jsi byl ještě v radě Pavla Čižinského, hlasoval jsi jako ostatní radní pro 

odstranění herních automatů z území Prahy 1. Když potom vznikla koalice ODS a dalších, 

otočil jsi a hlasoval jsi proti odstranění herních automatů z území Prahy 1. Otočil jsi. 

 Teď, když víme více o vztazích s panem Redlem, tak je zcela legitimní, abys nám to 

vysvětlil, proč jsi tak otočil. Myslím, že je legitimní, aby článek o tom byl publikován v 

radničním časopise a nikoli censurován, jak se stalo. 

 Dále bych byla ráda, kdybys upřesnil, jestli celopražský STAN schválil tvou 

kandidaturu na starostu Prahy 1. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Chtěl bych se trochu vyjádřit k bodu 30, jehož zařazení mě – jako asi 

pana radního Votočka – také překvapilo. Všichni víme, že jde o významnou budovu ve vztahu 

k našim občanům. I já, i když jsem to neměl v kompetenci, měl jsem možnost celé dva roky 

přípravu sledovat. Vím, že se budova celá naskenovala, poprvé máme úplné plány, protože 

původní vycházely ze stavu před rekonstrukcí. Vím, že se hodně diskutovala technická 

možnost, zda je možné opravovat tzv. po věžích nebo po patrech s tím, že se k tomu ještě 

vyjadřovaly další dvě firmy, jak má poliklinika vypadat. Říkal jsem, že představa je, aby to 

mělo centrální recepci, jak je to dnes zvykem, tam se vydávaly karty a chodilo se jen do 

ordinací, a ne aby polovinu ordinace zabíraly kartotéky, a další jednotlivé věci.  

 Na tom všem se dva roky pracovalo, posuzovalo se to a mezitím se řeší takové krizové 

věci jako je střecha, výtahy, elektrika. Překvapilo mě, že někdo najednou přijde a říká, že 

nikdo nic neřeší a chce to řešit. Tisk mě také překvapil a chápu, proč je navržen k vyřazení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Poznámka k Janu Votočkovi. Stěžuješ si, že podle jednacího řádu se nemůžeš 

vyjadřovat ke svým bodům. Tak jste to schválili. Upřímnost, se kterou si na to stěžujete, jak 

absurdní věci jste proti nám schválili a že musíte aspoň trochu předstírat, že se jimi aspoň 

trochu řídíte, je dojemná.  

 K Petru Hejmovi. Je sice vtipné, že nám dokonce ani neřekneš, jaké právní kroky 

hodláš udělat, jestli hodláš podat trestní oznámení, nebo nějakou absurdní žalobu. Budu rád, 

když to podáš, aspoň něco v žalobě řekneš o tom, jaké kšefty jsi s panem Hlubučkem dělal. 

Zajímá nás to, chceme to znát. Nevíme všechny kšefty, víme např. hazard, kdy jste se snažili 

zmařit zákaz výherních automatů. Víme, že jste společně hájili předzahrádky pana Bauera na 

Královské cestě, ale hlavně kšeftů mohlo být více. Rádi bychom to slyšeli, byť tvoje 

připravenost nám to říct bude velmi malá.  

 Pokud jsi dobrovolně odešel z kandidátky Magistrátu, byli bychom rádi, abys 

dobrovolně odešel i z Prahy 1, abys tady už nebyl a abys Prahu 1, o které říkáš, že je ti milá, 

tímto způsobem nadále nepoškozoval.  

 Stejná otázka směřuje na ODS i na TOP 09, kteří v jiných situacích majících vazby na 

obviněné Hlubučka a dalších z kauzy Dozimetr odvolávají. Např. na Praze 10 Piráti a ODS 

odvolali starostku Chmelovou, která opravdu nic špatného nedělala, ale zde Petra Hejmu, o 

kterém víme o kontaktech s panem Hlubučkem .. . . . 
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P.  H e j m a : 

 Upozorňuji na čas. Opakujete to neustále dokola a není to důstojné. 

 Uděluji slovo panu zastupiteli Ulmovi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Ještě jsem nedomluvil. 

 

P.  H e j m a : 

 Už vám uplynul čas a vše jsme se už dozvěděli. Prosím pana zastupitele Ulma. Pan 

zastupitel Čižinský už domluvil. 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím o procedurální hlasování o prodloužení příspěvku pana Čižinského, aby mohl 

domluvit. 

 

P.  H e j m a :  

 Je to legitimní požadavek, pojďme hlasovat. Kdo souhlasíte s tím, aby nám pan 

zastupitel Čižinský ještě něco říkal? Pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Zastupitelstvo 

tento návrh neschválilo. Můžeme pokračovat v diskusi. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Krátce k věcem, které tady zazněly. K paní Talackové a k jejímu názoru  na schválení 

kandidatury. Vůbec mě nezajímá, kdo koho schválil a kdo kandiduje do voleb, o tom 

rozhodnou občané. Paní Talacková, jste zcela mimo mísu. Napište si třeba na ty organizace a 

neotravujte nás tady. Dozvíte si to na volebních lístcích. Mne nezajímá, kdo vás schválil. 

Schválil vás vůbec někdo? To byla řečnická otázka, promiňte.  

 Přešli jsme do akce jako když jsme tady u soudu, že jsou tady prokurátoři a když mi 

někdo řekne, že o tom nic neví, tak chápu, že z něj nic víc nedostanu. Od starosty Hejmy jsem 

slyšel, že o tom řekl své, že o tom neví, od vás, kolegové, slyším, že si „myslíte že“. Takové 

otázky jsem slyšel na vysoké školy, když mě tam zkoušeli profesoři. Toto bych si odpustil. 

Nejsem si vědom, že bychom se něco takovými otázkami dozvěděli.  

 Od pana Čižinského zaznělo slovo předzahrádky. Pana Bauera jsem viděl poprvé v 

životě na zastupitelstvu. Chci reagovat na absolutně nesnášející postoj pana Čižinského k 

podnikatelům. Nesnáší podnikatele, dlouhodobě to tady ukazuje. Veškeré předzahrádky na 

Praze 1 chtěl zavřít v 10 hodin, občany chtěl zahnat dovnitř – tam, kde to nikde nevadilo, jako 

např. Petřín. Chtěl nás zahnat, zavřít okna a nazdar. Uklidněte se, vyjděte někdy s panem 

Čižinským na Petřín, abyste viděli, jak se také žije.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu reagovat na to, co tady zaznělo k tisku 30, k Palackého. Jsem moc ráda, že jste 

se k tomu, pane Bureši, vyjádřil, jsem ráda za to, co říkal pan Votoček, že to není poliklinika, 

ale administrativní budova s jednotlivými nebytovými prostory. To je součástí usnesení. Jsem 

si toho vědoma a podle mne je důležité, aby to zaznělo. I tento aspekt co s týká správy a 

investic je správné brát v potaz. Pokud si přečtete usnesení, jeho hlavní gró je v tom, že 

vezmeme na vědomí informace o stavu polikliniky a o tom, co se plánuje a co je potřeba. 
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Myslím, že je důležité, aby zde byly zástupci OTMS, aby zazněly přípravy. Je také důležité, 

aby zde také zaznělo to, co jste tady říkali. To podle mne patří k projednávání tisku, nikoli k 

diskusi o programu. Domluvme se, že se to zařadí, bude se to projednávat, pak se to třeba 

přeruší, upraví se to, ukládací část tam nebude, byť si myslím, že dokumenty je třeba 

aktualizovat. Prosím o zařazení, aby se to tady mohlo projednat, aby to bylo uvedeno v 

zápisech a aby zastupitelstvo vědělo i detaily, o kterých mluvíte. Ještě jednou prosím o 

zvážení. Pro zařazení potřebuji pět hlasů současné koalice. 

 Prosím o přestávku na kluby, abych se mohla s vámi dohodnout. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Před hlasováním o programu budeme mít přestávku na kluby. 

 Prosím hlasovat o třetím vystoupení pana zastupitele Vícha. Pro 17, proti 0, zdržel se 

0, nehlasovali 4. Máte slovo. 

 

P.  V í c h : 

 Musím reagovat na pana Ulma. Bod 19 ohledně vztahu Petra Hejmy k obviněným v 

korupční kauze Dozimetr má tři body. První je, že bere na vědomí informace o blízké osobní 

spolupráci starosty Petra Hejmy, druhý konstatuje, že vysvětlení starosty Petra Hejmy není 

uspokojivé. Tyto dva body už se v podstatě staly. Už jsem vzal na vědomí, že nám Petr k 

tomu nic neřekne – není možné nevidět a neslyšet. Je tam třetí bod, kdy odvoláváme starostu 

Ing. Petra Hejmu z funkce starosty. O tom to celé je, tento bod má k tomu ve výsledku 

směřovat. To, že se o tom hlasování nepovolí, je chyba.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Čižinský. Prosím hlasovat, zda mu umožníme už po 

několikáté vystoupit v diskusi. Pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 14. Tento návrh nebyl 

přijat. 

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : (hovoří velmi nesrozumitelně) 

 Strana na městské úrovni říká, s kým nekandidovat.  

 Ráda bych se vás zeptala, kdy jste se setkal a panem Redlem. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokud se zastupitelstvo usnesením rozhodne, že nevěří tomu, co tady teď říkám v 

souvislosti s Janovem, tak prosím technickou věc, kterou předkládá pan tajemník, aby byl 

určen pevný čas s ohledem na to, že jsem jako předkladatel materiálu č. 17 požadoval, aby byl  

účasten jak pan ředitel Mühl, tak další dvě vedoucí osoby.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme to jako procedurální návrh. Na jakou hodinu? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokud bude vyřazen bod č. 17 a zařazen bod 29, požaduji, by byl stanoven pevný čas 

na 16. hodinu. V minulosti se o těchto věcech nehlasovalo. 
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P.  H e j m a : 

 O návrhu budeme hlasovat. Končím rozpravu. K návrhu programu před hlasováním o 

jednotlivých návrzích vyhlašuji tříminutovou přestávku pro jednání klubů.  

(Jednání klubů) 

 Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích k návrhu programu dnešního 

zasedání. Dávám hlasovat o návrhu pana zastupitele Bodečka na vyřazení bodu č. 9. Prosím 

hlasovat. Pro 7, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 11. Tento návrh nebyl přijat. 

 Hlasujme o druhém návrhu pana zastupitele Bodečka – vyřadit bod č. 28. Prosím 

hlasovat. Pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat. 

 Prosím hlasovat o návrhu zařadit bod 29. Nejprve budeme ale hlasovat o zařazení 

tohoto bodu, číslo tisku 1737, k informaci o trestním řízení v Janovem nad Nisou. Pro 13, 

proti 4, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen. 

 Nyní hlasujme o návrhu pana Bodečka, aby tento bod byl stanoven na pevnou dobu 

16. hodin. Pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 12. Tento návrh nebyl přijat.  

 Nyní hlasujme o návrhu zařadit bod 10 na 17. hodinu, Pro 20, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0, Návrh byl přijat. 

 Nyní hlasujme o vyřazení bodu 17. Pro 13, proti 8, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh 

byl přijat.  

 Nyní hlasujme o vyřazení bodu 18. Pro 13, proti 8, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh 

byl přijat.  

 Další koaliční návrh je na vyřazení bodu 19. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 8, zdržel se 

0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Dále hlasujme o koaličním návrhu vyřadit bod 21. Pro 13, Proti 8, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Návrh byl přijat.  

 Další koaliční návrh je na vyřazení bodu 22. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 8, zdržel se 

0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Další koaliční návrh je na vyřazení bodu 23. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 8, zdržel se 

0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat. 

 Hlasujme o koaličním návrhu vyřadit bod 24. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 8, zdržel 

se 0, nehlasoval 0. Návrh byl též přijat. 

 Předposlední koaliční návrh je na vyřazení bodu 25. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 8, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl též přijat. 

 Poslední návrh ze strany koalice je vyřadit bod s poř. č. 26. Prosím hlasovat. Pro 13, 

proti 8, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl též přijat.  

 Ještě jsem zapomněl na návrh paní kolegyně Počarovské  zařadit bod pod poř. č. 30. 

Prosím hlasovat. Pro 8, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 10. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím nyní hlasovat o upraveném návrhu dnešního jednání s tím, že bod 8 bude 

na pevně stanovený čas 14 hod., bod 10 na 17 hod., bod 15 na 19. hod. a bod 27 na 15. 

hod. Pojďme hlasovat. Pro 13, proti 5, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh dnešního 

zasedání byl schválen, pojďme podle něho jednat.  

 Nyní prosím projednat bod číslo 

1, tisk BJ2022/1567 

Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2022  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 Technická – pan zastupitel Vích. 

 

P.   V í c h : 

 Je to spíše dotaz. Petře, opakovaně jsi říkal u bodu Čižinského, že se jedná o návrhy 

koalice. Byl to omyl, nebo jak jsi to myslel? 
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P.  H e j m a : 

 Na začátku jsem prezentoval, že přednáším koaliční návrh na vyřazení citovaných 

bodů. Je to shoda celé koalice tyto body vyřadit.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká výsledků hospodaření za 1. pololetí letošního roku, což nám 

ukládá zákon. Prosím pana Ing. Kováříka, aby nás detaily tohoto materiálu provedl.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dámy a pánové, jak je zákonem dáno, máme zde výsledky poletního hospodaření. 

Pokud se podíváte, na str. 3 se projevily některé skutečnosti toho, jak to probíhalo. Víte, že 

když jsme schvalovali rozpočet, v době pandemie nebylo jasné, jak to bude z hlediska 

fungování. Proto jste si asi všimli, že na příjmové straně poplatky z pobytu poté, co se 

pandemie uvolnila, plnit se z části začalo, začala běžet veřejná prostranství. Díky tomu se nám 

podařilo na příjmové straně dostat na poměrně rozumnou hodnotu, která sice nenaplnila 50 % 

ročního příjmu, ale je to také tím, že jsme z vlastních prostředků z výsledků hospodaření 

minulých let zapojovaly pouze tolik, kolik jsme potřebovali na výdajové straně. 

 Na výdajové straně bych chtěl upozornit, že v kapitole 9 máme zařazeno 6 měsíců 

mzdových nákladů, do konce roku se započítávají na 12 měsíců. Při 6 měsících je tam pouze 

5 měsíců. Neznamená to, že jsme utratili za mzdové náklady na zaměstnance tak málo, ale je 

tam jen pět dvanáctin. 

 Zmínil bych se o některých specifických položkách. Víte, že se nám podařilo  

v 1. pololetí získat poměrně slušné prostředky ze zapojených dotací, ale větší část z toho byly 

nevyčerpané dotace minulých let, které nám musí město Praha každý rok znovu schválit. Není 

to tak velké plus, je to spíše to, že se podařilo dosáhnout aspoň elementární dohody.  

 Nemá cenu, abych více komentoval obecná fakta, probírali to kolegové na finančním 

výboru. Omluvil jsem se, že jsem jim to nemohl do hloubky dovysvětlit, počítám, že dotazů k 

tomu bude možná více.  

 Pokud se týká ekonomické činnosti, výsledek je ovlivněn jedním významným 

prodejem, a to prodejem pozemku pod Kotvou. Výsledek je zkreslen tím, že jsme tam nabyli 

jednorázově vysokou částku. Nemá cenu se příliš bít v prsa, že jsme celoročního plánovaného 

kladného hospodářského výsledku dosáhli za 6 měsíců, protože je to dáno touto jednou 

specifickou položkou, které jsme měli efektivně využít pro zvelebení našeho majetku. 

 Pokud se týká výnosů z nájmů, dá se to rozumně plnit za cenu toho, že nemáme ještě 

dokončenu restitualizaci nájemních smluv, kde o ukončení pandemie k určitým změnám 

dochází. Pan kol. Votoček s panem Procházkou na tom usilovně pracují. Tak rychle se to 

neprojeví, má to určité zpoždění.  

 Pokud se týká nákladové strany ekonomické činnosti, zahájili jsme transformaci 

některých našich vztahů. Když se podíváme na plnění, zjistíme, že se zde projevuje již nárůst 

některých energií, zatím ještě ne ve finální podobě. 

 Pokud se týká čerpání nákladů, ve většině případů jsme hluboko pod 50 %. Výjimkou 

jsou právní služby, které souvisejí z části s tím, že přinášejí výnos, ale právní služby do tak 

velkého výnosu nejsou zadarmo.  

 Tolik stručný komentář, prosil bych o dotazy. Na úvod bych nechtěl zastupitelstvo 

zdržovat, máte toho dnes hodně.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Hospodaření 1. pololetí 2022 jsme probírali na finančním výboru. Musím velmi 

poděkovat paní Braunové jako vedoucí oddělení rozpočtu a tajemnici výboru, která 

zodpověděla všechny naše otázky a finanční výbor jednohlasně doporučuje zastupitelstvu 

schválení tohoto materiálu.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám několik dotazů. U minulého předkladu jsem neviděl dokončení záležitosti  rado-

vodoměrů. Nevidím to i teď. Upozorňuji, že podle pravidel, které schválilo zastupitelstvo, tato 

záležitost měla být dávno vyřešena. Zajímalo by mě, jak je záležitost vyřešena, kolik se nám 

vrátilo finančních prostředků a proč tato záležitost nebyla uvedena v minulém předkladu a ani 

v tomto předkladu? To je první dotaz. 

 Druhý dotaz je k parkovému trojúhelníku Karoliny Světlé, Anenské nám. Chci se 

zeptat, kdo za to nese odpovědnost? Politici, nebo úředníci? Po kom částka bude vymáhána? 

To je druhý dotaz. 

 Třetí dotaz se týká záležitosti mimořádné platby tvorby katalogu k panelové výstavě 

Muzea Kampa Králové majálesů. Chci se zeptat, kdo o tom rozhodl? Protože rada rozhodla o 

spolupořadatelství, dala částku, ale velká částka padla i na katalogy. Ptám se v souvislosti s 

panem Fremrem, jestli to byl ten důvod udělit tuto částku, a proto chodil pan Fremr na naši 

radnici? Muzeum Kampa dostalo tři finanční částky: v rámci dotace, která se přiděluje každý 

rok, v rámci spolupořadatelství a ještě zvlášť na tento katalog.  

 Je tam zmínka o participativním rozpočtu. Částku v rámci participativního rozpočtu 

nikde nevidím. Prosím předkladatele pana radního Votočka, aby nám vysvětlil tuto záležitost. 

Byl bych rád, aby to nevysvětloval úředník, ale politik. 

 Zároveň bych se chtěl zeptat pana dr. Votočka, kdy v Jaltě mluvil o tom, že poskytne v 

návrhu rozpočtu 150 mil. Kč pro občany. Odkud to vygeneruje? Nebude to z té částky více 

než 100 mil. Kč za prodej pozemku u obchodního domu Kotva? Pan radní přišel v Jaltě s 

touto částkou, vůbec to nebyla předvolební záležitost, na jednoho občana to vychází 5 tis. Kč. 

Pane radní, toto naše občany nevytrhne z problému, který tady nastane.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude na dotazy reagováno. Pan Ing. Kovářík se hlásí o slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Jaltu nechám panu předkladateli, protože tam jsem nebyl. 

 Pokud se týká dotazu na participativní rozpočet, je to moje chyba, protože se jedná o 

participaci, nikoli o participativní rozpočet. Omlouvám se panu kol. Votočkovi a všem 

pozorným čtenářům, kteří si toho všimli. V materiálu se jedná o participaci, nikoli o 

participativní rozpočet. Platíme za participaci, nikoli že bychom dělali samostatný rozpočet.  

 Pokud jde o katalogy, je to majetek městské části. Platili jsme katalogy, které jsme 

jako městská část nabyli. Co s nimi provedeme, je naše věc. Není to žádná dotace jiné 

organizaci, je to typický výdaj za něco, co jako městská část vlastníme. Jako městská část to 

buď darujeme, nebo to použijeme na jiné účely. Není to o tom, že bychom to dali Museu 

Kampa nebo komukoli jinému, kupujeme si to pro sebe, pro naši potřebu.  
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 Co se týká parkového trojúhelníku, bylo by to na dlouhou diskusi. V tuto chvíli jsme 

žádnou dokumentaci neodepisovali. Akce „jednoho lesa“ bude již vyřešena, ukončena. Zda u 

části dokumentace ve finále dojde k odpisu nebo nedojde, je věcí budoucnosti, v tomto směru 

nechci předjímat. Výsledky za pololetí to nemohou podrobně řešit.  

 Pokud se týká toho, co jsme utratili, není to stav s výjimkou potenciálně odepsané 

dokumentace cokoli, co by vázalo to, o čem pan kolega Bodeček hovořil. 

 Pokud se týká vodoměrů, je tam několik rovin uzavřením těchto akcí. U dotačních 

titulů, zejména u standardních, máme nejrychlejší mechanismus. S paní Klečkovou to 

vždycky dáme dohromady a máme to rychle uzavřené. U méně typických dotačních titulů je 

to složitější. Vodoměry jsou velmi atypické. Je tam poskytnutí finanční částky, realizace 

příslušné věci. Než se dostanu k tomu, abych to proúčtoval, mám tam téměř dvouletou 

prodlevu. V tomto směru chtěl jste na mně, pane kolego, trochu předčasně, abych byl schopen 

v tuto chvíli vyhodnotit s hlediska účetního a rozpočtového tuto akci. Lze ji možná vyhodnotit 

z hlediska politického nebo dopadu na občany, ale z hlediska účetního to bude minimálně rok 

trvat. Zbytečně se nehoňme, protože to musíme finálně klasicky zaúčtovat. Složitější granty 

také účtujeme s nějakým časovým odstupem. Kulturní věci s paní kolegyní Klečkovou nebo 

sportovní s panem kolegou Burgem vyhodnotíme velmi rychle a snadno zjistíme, zda se nám 

něco vrátilo. Tady je to výhradně těžší. S Corrency jsem si např. vyhráli s paní kolegyní 

Braunovou měsíc, než jsme to dali dohromady a nějak se nám to podařilo vyhodnotit. Někdy 

to jde obtížněji a pomaleji, někdy jde o realitu, které se materiál vůbec netýká a je těžké 

odpovídat na otázku, co v materiálu vůbec nemáme.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně Počarovská se hlásí s technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Votočku, nemusíte se hlásit do diskuse k programu, když jste předkladatel. 

 

P.  H e j m a : 

 Musí to dát nějak vědět. Jsme domluveni přes technické poznámky.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl bych konstatovat, že pan radní Votoček je další z radních pro majetek, kteří si 

vylámali zuby na opravách bytů. Tam se nedaří a letos se zřejmě nepodaří čerpat více než 

20% rozpočtu, což je škoda. Bydlí tam naši občané a voliči, kteří by si zasloužili byty 

opravovat. Pane doktore, jste jako další z mnoha, je to trochu věc, jak funguje naše oddělení 

OTMS. Opravy se nedaří dlouhodobě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka o reakci.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych reagovat na vodoměry. Tady jsme dlouhodobě byli tolerantní, protože 

právě v SVJ mají různé složení, nepodařilo se jim vniknout do některých bytových jednotek, 

aby se tam vodoměr dosadil. Záležitost jsme už uzavřeli a finanční odbor dostal pokyn o 

vymáhání náhrady neuplatnění vodoměru. 
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 Pokud jde o otázku, jestli 150 mil. bude hodně nebo málo pro pomoc občanům, 

primárně jsem vycházel z částky 190 mil., která byla dána pro podnikatele. Nyní jsem odhadl, 

že bude potřeba aspoň 150 mil. Jakým způsobem to bude rozdělené a jakým způsobem to 

nakonec v rozpočtu skončí, bude záležet na nově zvolené reprezentaci. Rozpočtová pravidla a 

rozpočtové návrhy se připravují už teď, aby se nově ustanovené zastupitelstvo mohlo obrátit k 

rozpočtu a rozhodovat o něčem, tak to musí být v určité fázi připravené. V tuto chvíli je 

důležité, aby tam řádek pro dary občanům byl, protože jiným způsobem to technicky udělat 

nelze.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu mít několik dotazů či poznámek.  

 Rád bych se vrátil k diskusi v Jaltě, kde nám mluvčí radní pro finance Jan Votoček 

řekl, že celkově se v rámci covidové pomoci podnikatelům, spíše vybraným zřejmě 

spřáteleným podnikatelům, utratilo 190 mil. Kč. Chtěl bych tuto částku potvrdit. Je to dotaz  

jak na pana Votočka, tak na pana Kováříka.  

 Dále bych chtěl, aby zde zaznělo, jaké byly dosavadní náklady na Anenský 

trojúhelník, včetně toho, jaké zde byly náklady za poslední polovinu roku, kdy došlo k 

odpískání projektu osazení „předvolebního“ trávníku.  

 Totéž bych prosil ohledně parčíku vedle Staronové synagogy, kolik financí na to 

dosud Praha 1 vynaložila? 

 Připojuji se k Petru Kučerovi s konstatováním, že opravy bytů jsou aktuálně za 

poslední půlrok – kolik peněz se skutečně utratilo – 11,2 %. Je to hluboce pod tím, co by se 

mělo plnit. Je to už dlouhodobé a je to velmi špatné.  

 Když se podíváme na položku, kolik peněz se vydává na sebepropagaci současné 

koalice – je to položka vnější vztahy, ORJ 650, tady již před zahájením volební kampaně 

koncem června 2022 bylo už utraceno 66,7 %. Tady se utrácet velice dobře daří. Byly letní 

měsíce a teď je září, kdy se utrácí nepochybně velmi mnoho a zajímalo by mě, jestli tam ještě 

něco po volbách zbude a kdy – doufám, že současná koalice odejde.  

 Měl bych dotaz k prodeji pozemku pod Kotvou za zhruba 100 mil. Kč. Zajímalo by 

mě, jakým způsobem jsou peníze uchovávány, jak jsou úročeny, aby nepodléhaly tolik inflaci. 

Zajímalo by mě, jakým způsobem je ošetřeno, aby byl naplněn slib daný starostou Hejmou, že 

peníze budou vyčleněny na opravy bytů. Zajímalo by mě, jak se toto děje, nebo zda se jedná o 

jeden z dalších porušených slibů současné koalice v čele s Petrem Hejmou z Hlubučkova 

STAN.  

 Zeptal bych se ještě ohledně financování předvolební výstavy Vize Prahy 2035. Byly 

už nějaké peníze vydány za poslední polovinu roku, případně z jakých položek je tato výstava 

financovaná? Děkuji,  

 

P.  H e j m a : 

 O slovo se hlásí předkladatel pan radní Votoček, pak předpokládám, že bude 

odpovídat pan Kovářík.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych na to, že se málo opravují byty. O částce, která tam je, vám Kovářík  

řekne, že je nejlepší za poslední roky, zvláště za r. 2019, kdy se neopravovalo vůbec nic. 

Hlavní je, že se věci musí nejdříve naprojektovat, pak se vypíše výběrové řízení a pak se 

rekonstruuje. Tento výsledek máte za 1. pololetí, tak určitě dojde k naplnění této věci.  
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 Jak je ošetřeno, že to bude bráno pouze na bytovou výstavbu? Toto záleží na 

rozhodnutí příštího zastupitelstva. Počítáme s tím, že z těchto peněz by se financovala 

rekonstrukce budovy v Palackého 5 – poliklinika. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dotazů bylo víc. K otázce, pokud se týká utracené částky na podporu podnikatelů, 

zřejmě nebylo utraceno 190 mil. Částka byla vyjádřena asi obrazně. Pokud se týká nákladů 

nebo výdajů rozpočtu, částky jsou řádově nižší. Do podpory podnikatelů patří částky, které se 

netýkají toho, co jsme vydali v nákladech ekonomické činnosti, ale do toho patří i to, co jsme 

poskytli na slevách, na výnosech. Nehovořil bych o utracení, ale o částce podpory 

podnikatelů, která je vyšší. Takto jsem ji nesčítal, nejsem schopen potvrdit, jestli je to přesně 

190 mil.. Myslím si, že částka se skládá ze tří částí. Skládá se z toho, co jsou náklady z 

ekonomické činnosti, co jsou výdaje v rozpočtu, tyto dvě částky dohromady nepřekročily ani 

desetinu částky nákladové a výdajové položky, kterou jste zmiňoval. Pak jsou tam minusové 

položky na straně výnosů, čili slev, které se neobjevují na straně výdajů ani nákladů. Částky  

nejsem v tuto chvíli schopen přesně specifikovat, protože tyto slevy se postupně účtují. 

Nejsou všechny zaúčtovány ani v 1. pololetí, protože to souvisí s vyúčtováními, tak jednoduše 

to nejde. Nejsem schopen vám potvrdit, jestli je to 190 mil. nebo kolik to bude celkem. Pokud 

se týká toho, co jsme vydali z našeho rozpočtu a co je nákladem ekonomické činnosti, částky 

jsou řádově nižší.  

 Co se týká našich výdajů parčíku u synagogy, tato částka nepřekročila 100 tisíc. Není 

to vysoká částka, byl tam nějaký drobný výdaj, který se týkal elementárních studií. 

 Pokud se týká výdajů na Anenský trojúhelník v letošním roce, nepřekročily 4 mil. 

Týkaly se nákladů vážících se k udržování toho, co tam bylo po dobu výstavby zastávky. Byl 

tam poměrně velký problém s padajícím opevněním u zastávky, s ochranou chodců, s dalšími 

věcmi a zároveň toho, co je tam teď v tuto chvíli učiněno. Částka nebyla závratná.  

 Pokud se týká oprav bytů, to tady již zaznělo. Pan radní Votoček hovořil o tom, že ač 

se to zdá být malé procento, tak je za 1. pololetí nejlepší za čtyři roky. To neznamená, že je to 

jednoduché. Nikdo mi nechtěl rozumět, každý říká, že jsme na to měli dát víc, že se to snadno 

utratí. Samo se to neutratí. Již několik radních pro majetek to zkoušelo. Každý říkal, že 

potřebuje mnohem víc peněz, a když jsem říkal, že to tak nedopadne, tak mi nechtěl věřit. 

Není třeba to brát jako politickou otázku, je to problém opravování v centru města, v 

památkové rezervaci. Tento problém má každý, ať je to soukromník nebo veřejný sektor. 

Veřejný sektor to má ještě těžší než soukromník. Některé metody může použít soukromník, 

které my jako radnice použít nemůžeme.  

 K výdajům na vnější vztahy. Za 1. pololetí je výdaj vyšší než 50 %. Důvodem je to, že 

tam máme zahrnut největší výdaj z této částky, což je pořádání plesu. Praha 1 byla jedna z 

mála, která dokázala uskutečnit významnou kulturní akci i ve ztížených podmínkách. Stali 

jsme se průkopníkem znovu oživení kultury a města. Oživit město po dlouhém pandemickém 

lockdownu bylo nezbytně potřeba. Pan místostarosta Burgr se málo chválí tím, že to dokázal, 

ale dokázal toho poměrně hodně.  

 Byl dotaz na Vizi 2035. Tam v 1. pololetí žádné náklady v ekonomické činnosti 

nenajdeme. Pokud se týká nákladů 2. pololetí, budou řádně vyúčtovány v celoročním 

výsledku hospodaření, tento výsledech bych nepředjímal.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Chtěl bych se jednou naučit to, co umí pan Ing. Kovářík – odprezentovat to hezké.  

V položce, o které hovořil, nejsou jen ty plesy, ale je tam spousta jiných věcí, které nebyly 

realizovány v předcházejících letech.  

 Co se týká rado-vodoměrů, děkuji panu předkladateli za vysvětlení. Chtěl jsem jen 

upozornit na to, že zastupitelstvo schválilo smlouvu, kde jsou určitá data, která musí být 

dodržována. Pokud někdo svévolně rozhodl o posunutí termínů, mělo by to být s vědomím 

zastupitelstva. To je můj názor.  

 K tomu, co řekl pan radní Votoček, k těm 150 mil. Kč. Z mé strany to byl revanš k 

narážce na předvolební dobu. Chtěl jsem říct, že těch 5 tisíc Kč neznamená, že bych byl proti. 

Rozhodně to nepomůže občanům. My jim v tomto případě můžeme lehce pomoci, ale je to na 

vládě, v souvislosti s tím, co se teď děje, není to na nás.  

 Co se týká katalogů. Rozumím tomu správně, že když přijde nějaký žadatel a chce 

něco zrealizovat na městské části Praha 1, dostane dotaci v rámci celého roku, dostane 

spolupořadatelství třeba 30 tisíc, tak ještě požádá městskou část, aby vydala katalog. Na to 

bude asi pan inženýr reagovat.  

 Není to součástí tisku, ale je to věc, která hodně lidi zajímá –  oprava páternosteru. 

Řekne někdo, kdy páternoster bude konečně opravený? Pamatuji se, že po převratu se řeklo, 

že nefunkčnost páternosteru souvisí s tím, že byla nefunkční koalice. Páternoster fungoval 

měsíc a dosud najednou nefunguje. Je to taková štiplavá poznámka. Chci se zeptat, kolik jsme 

za něj utratili a kolik by stál nový páternoster. Myslím si, že by se mělo začít uvažovat o 

novém páternosteru. Chápu, že to bude investice hrozně velká, uvědomuji si to. 

 Dále se chci zeptat: není tam položka REACT EU, což je ta záležitost s Nemocnicí Na 

Františku. Kdo je hlavním garantem tohoto projektu? V tiskovině ODS jsem si přečetl, že ona 

za to může. Je to záležitost Prahy 1, nebo Nemocnice Na Františku, potažmo našich kolegů z 

ODS?  

 Dále se chci zeptat na záležitost s těmi, kterým jsme pomáhali před uprchlickou krizí. 

V pokladní zprávě je uvedeno – vnímám to tak, že veškeré finance, které jsme dávali do 

podpory těm, kteří utíkali před válkou na Ukrajině, jsou z rozpočtu hl. m. Prahy. Je to tak 

uvedeno na straně 10. Mám dotaz, zda tam kromě toho dáváme nějaké prostředky z našeho 

rozpočtu, které nám nikdo neuhradí? 

 Druhá podotázka k této záležitosti. Je tam uvedeno, že pomoc byla poskytnuta těm, 

kteří utíkali před agresí. Ptám se, zda pomoc byla poskytnuta všem těm, kteří před agresí 

utekli? Prověřoval to někdo? Možná někteří tuší, na co narážím. Jde mi o to, kdo prověřoval 

třeba osoby, které byly ubytovány v rámci dočasného přístřešku v našich bytech. Na základě 

čeho se tato záležitost prověřovala? 

 Vrátím se k prodeji pozemku před obchodním domem Kotva. Jestli si vzpomínáte, 

tehdy tady byla velmi rozsáhlá diskuse. Myslím, že to byla Amálka, která prosazovala, aby 

byly peníze poskytnuty v souvislosti s bytovým fondem nebo s nákupem. Ptám se, jestli 

koalice uvažovala – peněz máme na tuto záležitost vyčleněno docela hodně – o nákupu nějaké 

nemovitosti? Když se podíváte do centra, máme spoustu prázdných bytů a domů - myslím, že 

Jeruzalémskou 8. Proč jako Praha 1 neuvažujeme o tom, že koupíme nějaký takový objekt?  

 Pořád jsem se nedozvěděl, kdo nese odpovědnost za Anenský trojúhelník. Byl bych 

rád, kdyby na to bylo odpovězeno. Skutečně tam byly vyhozeny peníze a někdo odpovědnost 

musí nést. Otázku 8 mil. Kč nemůžeme jen tak přejít.  

 Napadla mě ještě jedna věc – nemyslím to špatně k paní místostarostce: zajímají mě 

celkové výdaje na Řásnovku, na solnou jeskyní. Nejedná se ale jen o solnou jeskyni, ale o 

celý objekt včetně dvorku. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Myslím, že těch 10 uvedených dotazů všechny neobsáhnu. Podle mne termín nikdo 

neprodloužil. Jak říkal pan radní, byli jsme pouze shovívaví k vyúčtování. K žádnému 

prodloužení termínu nedošlo.  

 Peníze pro uprchlíky a uprchlíci sami. Poskytovali jsme pomoc skutečně uprchlíkům. 

Věc „uprchlických víz“ řeší stát, nikoli městská část nebo Praha, řeší se to přes Ministerstvo 

vnitra. Nikoho jiného než takto prověřené Praha 1 nepodporovala. Nepodporovali jsme 

všechny. V materiálu je uvedeno, že peníze za náklady, které jsme měli, k nám doputovaly 

přes hl. m. Prahu, i když nebyly zdrojem z hl. m. Prahy. 95 % z toho jsou peníze, které 

poskytl stát, putují k nám přes hl. m. Prahu. Je to vedeno jako dotace hl. m. Prahy. Dali jsme 

také vlastní prostředky, ale nikoli cestou nákladů, ale mínus výnosů. Naši finanční pomoc 

nenajdeme na straně nákladové, ale najdeme to na nezrealizovaných výnosech.  

 Omlouvám se, není jednoduché zaznamenat řadu dotazů vychrlených za sebou. 

 Páternoster je jednoduchý. V 1. pololetí žádné zásadní výdaje nebyly. Páternoster je 

otázka jiná. Můžeme udělat páternoster A, Mariánské nám., jako máme na „magoši“, což 

ovšem není žádná historická památka, ale bohapustá replika, která nemá s historickým 

strojem nic společného. Buď koupíme nějaký nový výrobek, který bude připomínat historický 

páternoster, což je možné a jede dokonce rychleji, čili je to technický prostředek na 

dopravování, ale který nemá možná ani tu hodnotu, co se do něj dalo, nebo se snažíme 

zachránit historickou památku. Praha 1 se rozhodla jít cestou zachránění jedné z 

nejvýznamnějších historických památek. Patří mezi tři nejvýznamnější páternostery v Praze. 

Pak je to trpělivá činnost hospodářské správy. Náklady a výdaje najdete v rozpočtu v kapitole 

903 hospodářské správy. Letos jich moc nebylo, větší byly loni. Hospodářská správa trpělivě 

vyjednává a kousek po kousku se snaží dospět k cíli. Pan starosta se vždycky rozčílí, jak to, že 

to ještě není. Hospodářská správa poctivě odpoví, že buď chceme skutečně zachránit 

historický stroj, pak to chvilku trvá, nebo ho můžeme vyhodit a koupit něco jiného. Budou to 

jednorázově vyšší výdaje, a bude to jezdit hned. Je otázka, co chceme. Jako úředník těžko 

umím odpovědět.  

 Kdo je odpovědný za trojúhelník? Za každou investici je odpovědný investiční odbor. 

Kolegové z investičního odboru to vědí. Stejně jsme za to odpovědni z hlediska financí, 

hlídáme si, aby peníze šly tam, jak jít mají.  

 O tom, jestli se některá investice povede méně a některá lépe, za Úřad  bych tady 

nechtěl hodnotit, v tomto směru to nemůžeme hodnotit.  

 Pokud se týká peněz z Evropské unie a Nemocnice Na Františku, nositelem je 

Nemocnice Na Františku, která realizuje příslušnou akci, nikoli MČ Praha 1. Několikrát jsem 

to zde již vysvětloval. Připadám si jako kolovrátek, vysvětluji to při každé příležitosti. Pane 

kolego, i vám jsem na to již odpovídal. Připadá mi zvláštní, že si to společně stále ještě 

nepamatujeme, že je to Nemocnice Na Františku. My na tom máme spoluúčast za městskou 

část, kterou jsme poskytli Nemocnici Na Františku. Objevila se v rozpočtu, kterou 

zastupitelstvo řádně schválilo. Nic jiného tam z pozice MČ Praha 1 není než to, že jsme 

zřizovatelem této organizace. Na základě zřizovací listiny řádně dohlížíme na naši 

příspěvkovou organizaci. 

 Nákup nemovitosti jsme zatím jako Úřad neřešili. Paní kolegyně Počarovská se mě 

několikrát ptala, jakým způsobem ošetřit prostředky, aby byly účelově určeny. Říkám, že jsou 

jen dvě cesty. Jedna je, že si je v rozpočtu zamašličkujeme vnitřním účelovým znakem. Při 

schvalování rozpočtu si na ně dáme účelový znak, který neumožní čerpání na něco jiného.  
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Na městech a na obcích se to běžně nedělá ze dvou důvodů. Z hlediska hospodaření to 

není zrovna moc rozumný mechanismus, navíc to v principu znamená, že bych to musel mít 

připravené dopředu, což je velmi složité. Musím mít k tomu nějaký mechanismus, který 

musím do toho včlenit, protože každý účelový znak musí mít dopředu určená pravidla. Je to 

jako když máme dotace od státu nebo z fondů, která mají dopředu vyhlášená pravidla. Museli 

bychom být schopni to definovat, což není triviální. Uměl bych to sice nadefinovat, ale chvíli 

to trvá. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych jen na ten páternoster. Skládá se z několika součástí. Je to 16 kabinek, 

jsou to řetězy, které těmito kabinkami posunují, a pak je to strojovna, kde klíčovým 

problémem je hřídel. Dělat celý nový páternoster znamená vyházet kabinky a všechno, 

přestože problematická je prostorově nejmenší část. Pravda je, že byla opravena hřídel, a opět 

praskla. Teď jsme dostávali informace, že to bude co nejdříve jezdit.  

 

P.  H e j m a : 

 Dám k tomu bližší vysvětlení, až přijdu za řadu.  

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Chtěl bych se připojit k poděkování za zpracování materiálu, myslím si, že je velice 

přehledný. Peníze a rozpočet je hlavní nástroj, jakým směrem se řídí městská část. Cokoli se 

chce prosadit, jsou na to potřeba peníze. Pak je to otázka priorit apod. Myslím si, že věnovat 

se rozpočtu a projednávat výsledek hospodaření je jedna z oblastí při vnímání řízení úřadu 

jako takového.  

 Konkrétně bych se vyjádřil ke dvěma věcem. První jsou opravy. Chtěl bych se tady 

zastat oddělení OTMS. Dostávám pravidelné informace o tom, jak se postupuje při plánu 

oprav na r. 2023 a i při metodických a systémových změnách. Rozumím tomu, že se současně 

nepodaří ani investovat peníze do oprav, které jsou naplánovány, ale pokud se nám podaří 

zlepšit přípravu i s nějakým časovým předstihem, tak si myslím, že to je cesta k tomu, 

abychom byli schopni prostředky, které se uvolní na opravy nebo investice efektivně využít. 

Myslím si, že v současné době se na tom intenzívně pracuje. 

 K podpoře podnikání tady padlo nějaké číslo. Nešlo často jen o podporu podnikání, ale 

šlo téměř o záchranu podnikání. Pro řadu podnikatelů situace byla velmi složitá. Asi před 

měsícem jsem dostal z OTMS několik nových čísel. Když se podíváte, kolik peněz 

zapojujeme do rozpočtu, kolik máme výnosů z ekonomické činnosti z nebytů i z bytů atd., tak 

je důležité si uvědomit, že bez těchto peněz by městská část nemohla zdaleka plnit všechny 

funkce a realizovat řadu věcí, které realizuje.  

 Z toho důvodu si myslím, že podpora podnikatelů je určitě na místě, zvláště v době, 

kdy nás čeká složitější období než byl covid. V okamžiku, kdy máte několikanásobné zvýšení 

ceny energií – pro některé podnikatele je to až desetinásobek - a tím jsou navýšeny další 

vstupy, tak na straně příjmů podnikatelů dochází spíše k poklesu. Jsou tady ještě zaměstnanci, 

kteří chtějí zvýšit své mzdy. Když si vezmete tyto faktory, pro podnikání je to téměř smrtící. 

 V rozpočtu na r. 2023 by městská část měla určitě vyhradit finanční prostředky na 

podporu jak potřebným, těm, kterým by pomohla s životními náklady jako jsou senioři, 

rodiny s dětmi apod., tak zároveň i oblasti podnikání – živnostníkům, obchodníkům. Pokud 

jim nepomůžeme, stát se chová k tomu velice lakonicky.  
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Teď přijal první opatření, které zaplatíme my jako občané, protože zastropování 

neznamená nic jiného, než že nám to do budoucna stát vezme na daních a na inflaci, nicméně 

je to určitá pomoc, která nám na nějakou dobu pomůže. 

  Myslím si, že to ale nebude jen na státu, jak naznačil kolega Bodeček, ale že se do 

toho budou muset zapojit kraje a obce, kde to možné je. Myslím si, že na Praze 1 můžeme být 

v tomto směru aktivní. Pokud si udržíme naše nájemce, že nám budou platit nájmy, městská 

část z finančního hlediska může fungovat tak, jak funguje. Pokud jim nepomůžeme, 

neudržíme si je, vyvolá nám to celou řadu nákladů i s tím, že budeme prostory znovu 

pronajímat, hledat nájemce, často vysoutěžit s méně výhodnými nabídkami apod. 

 Myslím si, že toto je provázaná oblast. Městská část nejen že podnikatelům pomáhá, 

podporuje je, ale zároveň podnikatelé kromě jiného nám přinášejí do rozpočtu nemalé 

finanční prostředky. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Reagoval bych jen na to, že je zpochybňován údaj 190 mil. Vedu si analýzu a tabulku, 

ve které jsou všechny náklady s tím spojené uvedeny. Samozřejmě, něco vůbec neprobíhá 

naším rozpočtem, takže po tom nemá tuchu ani Kovářík. Uvědomte si, jestliže hl. město 

odpustilo zábory z veřejného prostranství pro zahrádky v celkové sumě 100 mil. Kč, tak z 

toho 70 mil. Kč byly zahrádky, jejíchž poplatky platily městské části. Už tady je částka, která 

se v rozpočtu nikde neobjevuje, ale přesto je to pro městskou část finanční ztráta, a přesto je 

to podpora podnikatelům.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí.  

 Upozorňuji na to pokaždé a upozorním na to i teď. Když se podíváte na řádek 13, tak 

tady máme každý rok narozpočtováno 81,5 mil. na opravu bytů. V příštím roce se podle 

usnesení rady tato částka navyšuje na 84,5 mil. Čerpání na opravu bytů máme 11 %. V hlavní 

a letní sezóně stále jsme pod 15 %. Důvodů, čím je to způsobeno, je mnoho. Jak říkal pan 

Kovářík, je to nejvyšší částka za poslední roky. Není to vina OTMS, naopak si myslím, že se 

to zlepšuje. Když ale slyšíme politické proklamace, hlavně tvé, Petře, o tom, jak se bude 

investovat do oprav, do bytů, jak se budou pořizovat, jak musíme bytovou politiku řešit, což 

zaznívá napříč politickým spektrem, tak se to ale neprojevuje. Myslím si, že by se měla 

navýšit kapacita OTMS, protože práce je strašně moc.  

 Když se podíváte do kapitol životního prostředí a dopravy u pana Bureše, tak tam se 

daří čerpat slušně. A jsou to desítky milionů. U oprav bytů se to ale nedaří. Část se objevuje v 

tabulce výnosů a nákladů, část se objevuje v položkovém čerpání rozpočtu, ale když to sečtete 

na investice, částka je nízká.  

 Když pan Kovářík zopakuje, proč je to 11 %, budu ráda, byť to tady už zaznělo, ale je 

třeba na to neustále upozorňovat a neustále zvedat téma, aby to bylo na rozdíl od jiných 

projektů prioritou. Toto nejde – každý rok pod 15 % a nedostaneme se na víc než 25 %, když 

se to podaří, tak možná na 30 %.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan Ing. Kovářík. 
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P.  K o v á ř í k : 

 Už roky vysvětluji, že toto souvisí s jednou základní věcí. Pokud bychom chtěli v 

památkové rezervaci dělat opravy většího rozsahu, budeme muset uzavřít nějakou širší 

dohodu na povolovací proces. Budeme muset mít nějaký širší mechanismus a navázat hlubší 

spolupráci. V tom není problém, jak budeme jako samospráva uzavírat dohodu se státní 

správou. Řadu cest, které může použít soukromý vlastník na opravy, použít nemůžeme. 

Nemůžeme opravit dřív, než tam příslušný úředník přijde a pak to zpětně tzv. „nabílit“. Jako 

veřejný subjekt bychom se takto chovat neměli.  

 Druhá věc je, že musíme k tomu mít k dispozici rozpočet, abychom to mohli 

vysoutěžit, protože se na nás vztahují řádná výběrová řízení. Pokud má rozpočet z něčeho 

vycházet, musí vycházet z toho, co je povolené.  

 Dostáváme se do stálého cyklu, že něco připravíme, ale v okamžiku, kdy to chceme 

zahájit, tak narazíme na to, že některé věci jsou jinak, nebo se některé stanovisko změnilo. 

Můžete říct, že je to výmluva. Není to ale jednoduchá záležitost, je to záležitost dost 

specifická. Nechci tady na konci volebního období otevírat otázku, zda by i Praha 1 neměla 

přistoupit k tomu, k čemu přistoupily téměř všechny městské části – aby správu majetku řešila 

buď akciovou společností, nebo s. r. o., profesionální organizací, kterou má pod svou 

kontrolou. Může tam lidi řádně zaplatit a nastavit na to efektivní mechanismus. Zvláště lidé 

pro Prahu 1 musí být vysoce kvalifikovaní. Jde o to řádně je motivovat, aby to souviselo s 

prací. Naši lidé se snaží, ale dělají to jako úřad, nedělají to jako správní firma, ani jako 

akciovka a mají k tomu, bohužel, spoustu jiných úkolů, které musí v rámci úřadu splnit.  

 Toto je věc systémová, vím, že o tom diskutujete, ale pokud napříč spektrem 

nepřistoupíte k systémovému řešení strukturální správy majetku, budeme se s tím potýkat 

pořád. Mně tam visí vyvěšená tabule, jak to funguje jinde a jak to máme nastavené v tomto 

mechanismu. Visí to tam roky, a nikdy se s tím nic zásadního nestalo. Vyžaduje to totiž 

určitou důvěru vůči těm, co to udělají. Důvěra musí být větší než když se tady potom 

pohádáte. Důvěra je o tom, že lidem je potřeba skutečně věřit, aby to mohli dělat, ne je jenom 

kontrolovat.  

 Omlouvám se, že jsem teď nehovořil o penězích. Paní kol. Počarovská se mě na to 

ptala vícekrát, tak jsem chtěl, aby to slyšeli všichni, ona to už ode mne zná.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Neuvědomujete si, že Praha 1 dlouhodobě je zcela otevřená ke svému majetku. 

Prochází to jak radou, tak zastupitelstvem. Třeba Praha 8 má majetkovou Osmičku jako 

akciovku, kde má veškerý majetek, v důsledku čehož pan starosta Gros svolává zastupitelstvo 

třikrát do roka. Trvá vždycky 2 hodiny, protože nemají co řešit. Z akciovky dostanou jednou 

ročně výsledek hospodaření, který vezmou na vědomí, protože jim nic jiného nezbývá. 

Vlastní městská část ale o svém majetku na rozdíl od Prahy 1 nerozhoduje.  

 

P.  H e j m a : 

 Přihlásil jsem se do diskuse, abych odpověděl na dotazy, které byly směřovány na 

mne, protože se to týká gesce investic a investičního oddělení.  
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 Pokud si vezmeme investice, tak všechny zásadní investiční projekty, které jsou 

průřezově v jednotlivých kapitolách, což jsou největší položky v kapitole školství, v kapitole 

doprava a životní prostředí, což je zmiňovaná gesce Richarda Bureše. Jsou tam největší 

projekty, které se realizují prostřednictvím investičního oddělení. Tam to plněno je, protože to 

jsou investice, které jsou dlouhodobě plánovány. Pokud tam nedochází k mimořádným 

událostem jako u zmiňovaného Anenského trojúhelníku, tak se plní.  

 Druhý okruh investic je v rámci ekonomické činnosti, což je v gesci technické 

majetkové správy. To je ta zmiňovaná částka, která je vyčleněna na opravy bytů. Tato částka 

je plněna v rámci možností – jak to jde. Když jsme přebírali bytový fond, bylo tady asi 250 

bytů před rekonstrukcí. Pokud mám informace, podařilo se zhruba 80 bytů zrekonstruovat. 

Nejde to tak rychle, víme, jaká je teď situace. Více by o tom dokázal mluvit pan radní 

Votoček. Patří to ale k prioritám této koalice. Myslím si, že se hodně práce udělalo. Pokud 

bude kapacita, bude se dělat maximum. 

 Pokud jde o úročení volných prostředků, myslím, že každé čtvrtletí se tendrují banky a 

aktuálně se reaguje na zvyšování základní sazby ČNB. Již několikrát jsme měnili parametry 

úložek, které máme u České spořitelny a průměrné úročení dosahuje kolem 5 %. Nemusí tady 

být žádná obava, že bychom nereagovali pružně, že by nám prostředky ležely někde ladem. 

Maximálně se reaguje na trh a když je to možné, tlačí se na banku, aby nám zvyšovala úročení 

úložek. Nemáme prostředky, které by byly dlouhodobě vázané. Dbáme na to, aby i při 

maximálním úročení byla okamžitá likvidita těchto prostředků.  

 Pokud jde o investice, jestli bychom nakupovali nové nemovitosti – je to reakce na 

kol. Bodečka. Máme tady ještě dostatek vlastního majetku, který je třeba zainvestovat. Jedná 

se třeba o bytový dům Černá 10, Hybernská a další, kde v současné době probíhají projekční 

práce, které povedou k tomu, že se potom do toho peníze nainvestují. Samozřejmě, že se to 

týká i těch peněz, které jsme získali z prodeje pozemku, protože jsme se zavázali, že to 

investujeme do rozvoje našeho majetku. To platí i nadále. 

 Nyní k Anenskému trojúhelníku. Prosím o pozornost pana kol. Bodečka, protože se o 

to zajímal. Tady se předhazuje, že se někde vyhodilo 8 mil. Kč. Řeknu vám několik čísel, 

abyste to už neříkali, protože to není pravda.  

 Celá akce revitalizace Anenského trojúhelníku byla zahájena v srpnu 2017, kdy došlo 

k výběru dodavatele. Následně byla uzavřena v říjnu 2017 smlouva o dílo s vybraným 

dodavatelem. K předání staveniště došlo v říjnu 2018 a zahájení stavebních prací proběhlo v 

březnu 2021. Po předání staveniště v říjnu 2018 městské části hrozily sankce z neplnění, 

protože jsme měli uzavřenou smlouvu o dílo a dodavatel čekal, až si vyjasníme, co 

provedeme s javorem stříbrným. Nakonec jsme se domluvili, že strom zachováme. Tím došlo 

k přeprojektování projektu, že se realizuje větší část projektu tak, aby byl zachován strom, 

dokud bude mít vitalitu.  

 Celkem se investovalo 7 mil. bez DPH, s DPH 8,5 mil. Projekční práce, které byly 

hrazeny dávno před tím, než došlo k předání staveniště, stály dohromady 3,1 mil. Kč. 2,3 mil. 

Kč stály projekční práce původní a zhruba 800 tisíc stály projekční práce na přeprojektování 

celého záměru. Přeprojektovat to bylo poměrně složité, protože tam byla řada podzemních 

staveb týkající se retenční nádrže, akumulační nádrže pro vodní prvek, přeložky sítí, 

rekonstrukce kanalizace a podobné další věci.  

 Vlastní stavba stála 3,6 mil., 2,8 mil. bez DPH. To byly vlastní stavební práce, které se 

provedly a jsou již hotové. V momentu, kdy se bude pokračovat s projektem, už je máme 

hotové. Byly to práce, které bychom stejně dělali, ale tady jsme je dělali za ceny v r. 2017, 

nikoli za aktuální ceny, které by nyní byly násobně větší. 

 Provozní náklady byly 1,4 mil., 1,7 mil. včetně DPH. Týkají se zařízení staveniště, 

pronájmu toalet apod. 
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 Ostatní služby byly okolo 101 tisíc – to jsou BOZP a podobné věci, péče o stromy 67 

tisíc, ostatní služby 99 tisíc vč. DPH.  

 Provizorní úprava trojúhelníku vyšla v řádu nižších stovek tisíc korun. Nebyl to žádný 

vysoký řád v porovnání s tím, že jsme přinesli místu provizorní kvalitu. Vypadá to tam dobře 

a splníme to, co jsme říkali: když strom ztratí vitalitu, budeme pokračovat v realizaci tohoto 

projektu, protože řada lidí se naopak těší na to, až budou moci chodit k Vltavě a budou tam 

lávky.  

 Prosím, nešiřme nepravdu, že bylo vyhozeno 8 mil. Kč. Není to pravda, bylo 

zainvestováno do položek, které jsem vám říkal. S tím ani současná koalice nemohla nic dělat, 

protože třeba projekty za 3,1 mil. Kč byly z 90 % hrazeny dávno předtím. Je to dezinformace. 

Prosím, říkejme to pravdivě tak, jak to je.  

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám toho spoustu, počítám, že budu moci mluvit déle než pět minut jako Petr Hejma. 

 Ke covidovým slevám. Ať tady nezapadne, že zástupce tajemníka pro finance neví, 

kolik bylo na tuto zásadní finanční akci Prahy 1 použito. Jan Votoček tady říkal nějaká čísla, 

ne úplně je specifikoval, říkal, že má něco od pana Vaňka, ale vedení Prahy 1 neví, kolik 

rozdalo v rámci různých slev podnikatelům během covidové krize.  

 Grabein Procházka slevy tady nějakým způsobem obhajoval. Chápal bych dočasnou 

slevu nájemného pro podnikatele, který je insolventní, protože mu v důsledku uzavření 

provozoven vypadly příjmy, s tím, že si ho Praha 1 nějakým způsobem zaváže, že nám 

následně bude platit nájemné. Toto se dělalo pouze u části covidových slev, u části se dávaly 

slevy bez jakýchkoliv garancí.  

 Dále je třeba říct, že mnoho slev se dávalo s nepravdivými argumenty. Už dvakrát 

jsem na zastupitelstvu prezentoval, že mnoho provozoven, které nebyly občanskou 

vybaveností, protože šlo o různé suvenýrové obchůdky, dostávaly slevy s odůvodněním, že 

jsou občanskou vybaveností. Argumentovalo se tím, že třeba firma Pitoresq, která dostávala 

řadu zakázek od paní Sitár Baborákové, neměla provozovnu v době, kdy byla označena za 

občanskou vybavenost, a jako taková dostala slevu nájemného. Věcně je třeba říct, že slevy 

byly velmi sporné, ne-li vysloveně protiprávní. 

 K Anenskému trojúhelníku. Od pana Kováříka zaznělo, že částka není závratná, tak by 

mě zajímalo, jakým způsobem se využije v budoucnu, že tam byl napřed trávník, ten se 

vybagroval, pak to bylo oploceno a následně se tam dal nový trávník. Zajímalo by mě, jak se 

to při dalších investicích využije - čapadla, přístavy pro lodičky spřátelených podnikatelů, 

které tam jsou zřejmě plánovány.  

 Také by mě zajímalo, proč bylo podnikatelům něco placeno během doby, kdy se nic 

nedělalo. Bylo řečeno, že smlouva byla uzavřena v r. 2017, staveniště předáno v říjnu 2018, 

práce zahájeny v březnu 2021. Je to rozptyl čtyř let. Když se v březnu 2021 obyvatelé 

vzbouřili a zabránili pokácení javoru a devastaci zeleně, tak proč se musely podnikatelům 15 

měsíců platit nějaké částky? Myslím, že to byla částka 133 tisíc Kč. Proč se práce nepřerušily, 

jako byly přerušeny řadu let předtím? Prosím, aby mi to bylo vysvětleno. 

 K položce vnější vztahy. Ples byl v první polovině roku, ale i další položky jsou také 

přes 60 %. Utrácení v tomto období nebude jen plesem.  

 Mám dotaz k pozemku pod Kotvou,  jehož prodej jste prosadili za cca 100 mil. Poprvé 

jsem tady slyšel, že peníze mají být použity na rekonstrukci Polikliniky Palackého. To je pro 

mne nová informace. Na listopadovém zastupitelstvu v r. 2021 starosta Hejma – aby překonal 

kritiku, že Praha 1 prodala pozemek, i když peníze nutně nepotřebovala – tvrdil, že peníze 

budou investovány zejména do bytů. Ptám se, jestli na Poliklinice Palackého budu dělány 

byty? Pokud ne, tak proč není plněn slib, že prostředky půjdou především do bytů? 
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji, Pavle, téma polikliniky jsi mi vzal. Mám velkou radost, pane Votočku, že tady 

zaznělo, že těch 100 mil. by se mohlo vázat na investice do Polikliniky Palackého. Zaznělo to 

poprvé. Uvítám, pokud se těch 100 mil., které byly adresované na opravy bytů, přesune na 

výdeje na opravy Polikliniky Palackého, protože se na opravy bytů částky nečerpají. Jen do 

toho, jestli 100 mil. pokryje část půlmiliardových výdajů, které budou potřeba na opravu 

polikliniky. Doufám, že to v zápisu bude ještě jednou uvedeno. Jsem šťastná z této nové 

informace.  

 Pana Kováříka se chci ještě zeptat na účelový znak. Zaujalo mě to s tím, že musí mít 

svá pravidla atd. V jaký moment se to „vyplatí“, pokud tady máme nějakou částku sto 

milionů, případně bude ještě dedukováno dalších sto milionů ze základního rozpočtu a 

investice bude probíhat mnoho let? Mám dotaz, jestli by bylo vhodné na opravu polikliniky 

vytvořit účelový znak a peníze tam neustále přidávat?  

 Chci se vrátit k Anenskému trojúhelníku. Petře, pozitivně mě překvapilo, že jsi tady 

vyjmenoval, z čeho se těch 8,5 mil. Kč skládá. Za to díky. Když se na to podívám, tak za  

3,6 mil. máme hotové práce, které považuješ za investice do budoucna. Znamená to, že odvoz 

hlíny, potom zase částečné navezení, položení trávního koberečku stálo 3,6 mil. K tomu 

provozní výdaje 1,7 mil., což znamenalo postavení ohrady a každý měsíc minimálně sto tisíc 

včetně nájmu toalet atd. Ještě mě zaujala částka zhruba 167 tisíc na péči o stromy. Péče o 

stromy znamená, že se ty dva stromy pokácely? Co přesně položka péče o stromy znamená? 

 K tomu, že se řada lidí těší na to, až tam budou lávky a bude se moci po nich projít. 

Petře, mnohem více lidí se těší, až to tam nebude. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Zmínil jsem ÚZ jako jednu z možných cest. Nemá cenu si ÚZ dělat sám sobě. Sám 

sobě si ho nedělá dokonce ani stát z prostého důvodu. Pokud by si sám sobě udělal „úzetové“ 

znaky, někdo mu to schvaluje, může si je kdykoli při hlasování o rozpočtu změnit. Nemá to 

logiku, používá se to tehdy, pokud to jsou peníze cizí.  

 Pokud jde o budovu v Palackého – říkejme tomu budova, nic jiného to není, při  

politických reprezentacích slyším, jak se udělá příprava, investiční odbor udělá nějakou studii, 

dospějeme k 300 milionům a skončíme. Skončíme proto, že 300 mil. Kč investovat do jedné 

budovy si nemůže jednoduše dovolit ani Praha 1. Jak říkal pan radní Votoček, je to spíše 

otázka jednotlivých aktivit. Nebude to jedna akce. Pokud by to měla být jedna akce, 

dostaneme se do stejného problému, o kterém hovoříme, dojdeme k částce, kterou nebudeme 

schopni a možná ani ochotni jednorázově schválit. Budou to jednotlivé činnosti, které by měly 

být pod kontrolou majetku v té či oné podobě a ve spolupráci s příslušnou správou. Tady 

zaznělo, že se nikdo nic nedozví, ale na zastupitelstvu se hodiny diskutuje o něčem, co stejně 

zastupitelstvo nevyřeší. Nechci vás o tom přesvědčovat. Jen říkám, že u opravy v Palackého, 

kde z části to bude rekonstrukce, tedy investiční peníze, budu minimálně dvě položky. Jedna 

bude v hlavním rozpočtu, druhá bude v ekonomické činnosti, protože to budou dvě oblasti a v 

podmínkách Prahy 1 to jsou navíc dva odbory. O tomto si bude muset rada, až k tomu 

přistoupí, rozhodnout.  
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Pokud by to neměly být dva odboru, budeme to muset ošetřit nějakým specifickým 

řešením, protože jsme zde zavedli provázání některých věcí mezi sebou, takže ve finančnictví 

s tím budeme mít trochu problémy. On ale ví, jak to udělat. Kolega Čižinský je obratný 

manipulátor. Jestliže říkám, že nemáme něco v rozpočtu, neznamená to, že nevíme, kolik to 

je. Jestli se někdo ozývá, co jsem řekl, tak ať se ozývá k tomu, co jsem skutečně řekl. Řekl 

jsem, že v rozpočtu nemáme vyčíslenu výši slev, protože se to v rozpočtu nevyčísluje. Stejně 

tak jako říkal pan kolega Votoček, v rozpočtu nemáme vyčísleno, o kolik jsme přišli tím, že 

byly vynulovány příjmy z veřejného prostranství, zahrádky. To je položka, kterou v rozpočtu 

nemáme, protože jsme ji nepřijali. Rozpočet hovoří pouze o příjmech, které jsme přijali. Pan 

kolega Čižinský to ví, ale přesto řekne takový nesmysl, který ze mne dělá pitomce. Mne to na 

něj mrzí, myslím si, že toto si nemusíme dělat, je to zbytečné. Jako Úřad Prahy 1 se snažíme 

fungovat a Úřad není součást politiky. Po nás nechtějte, abychom se do ní pouštěli. Vy jste se 

do ní pouštěli tím, že musíme reagovat na něco, co bohužel není pravda.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pane Kováříku, tady jsme všichni slyšeli, že jste potvrdil částku 190 mil. Kč. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, nezneužívejte technickou. 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím podtrhnout to, co tady řekl pan Ing. Kovářík a byl bych rád, kdyby se Úřad 

nikdy nenechal tlačit politiky tam, co nechce realizovat.  

 Zastupitelstvo při schvalování programu vyjádřilo to, že mi nevěří v souvislosti s 

Janovem. Děkuji za nedůvěru všem 13 zástupcům koalice, ztratil jsem iluzi o některých z 

těch, kteří řekli, že chtějí dělat čistě politiku . 

 Co se týká opravy bytů, musím podtrhnout to, že je to zdlouhavá záležitost. 

Kdybychom v r. 2019 měli připraveny projekty pro opravy bytů z předcházejícího volebního 

období, bylo by to pro nás mnohem snadnější. Pro nás v r. 2019 bylo důležité, abychom 

eliminovali co největší zbytečné výdaje v rámci těchto oprav. Myslím si, že se to povedlo a že 

na to navázal i pan dr. Votoček už tím, že hlavně pod jeho rukou byl dosazen jako vedoucí 

příslušného oddělení člověk, kterému velmi důvěřuji a jsem rád, že důvěru k němu má 

současná koalice. 

 Z úst pana radního Votočka tady zaznělo, že se v r. 2019 nic neopravilo. To mě také 

mrzí a naváži na to, co zde řekl pan Ing. Kovářík. Mrzí mě, že to říká směrem k opozici a 

neřekne to směrem ke koalici. Mám dotaz: jaké je to číslo dnes? V r. 2019 to bylo 13,12 %. 

To, že to bylo z jiné částky v rámci plánu, je jiná věc, ale byl plán, který jsme splnili na 

13.12%. Jak je možné, že tady zaznělo něco, co není vůbec pravda, že jsme byli na nule?  

 Prosím kolegy z koalice - chápu, že máme před volbami, prosím, prezentujte pravdivé 

informace. To není atak směrem na mne, ale na úředníky, kteří v r. 2019 to i se mnou neměli 

jednoduché. 

 Co se týká bytů, tak jeden z útoků, který byl realizován v r. 2018 směrem ke mně, byl 

ten, že jdu do politiky kvůli tomu, abych získal jeden konkrétní byt v Karlově 20. Tehdy jsem 

tady říkal zastupitelstvu, že o byt nemám zájem. Myslím, že jsem dokázal, že jsem nikdy 

během tohoto volebního období o žádný byt neprojevil zájem.  
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Chci vám ale říct, že byt je od r. 2012 stále prázdný. Prošel výběrovým řízením, 

přihlásil se jeden zájemce, který zjistil, co je to za byt. To jen v souvislosti s cenou obvyklou 

v daném místě a čase.  

 Prosím, příště prezentujme věci jak se mají a nebalamuťme tady sami sebe i veřejnost, 

která to sleduje.  

 

P.  H e j m a : 

 Ve svém příspěvku se vrátím k Amálce Počarovské. Ptala se mě na náklady na stavbu, 

na těch cca 3,6 mil. Kč - týká se to Anenského trojúhelníku – zda je to pouze tráva a 

vyhrabání. Není, je v tom např. rekonstrukce kanalizace. To jsou sítě, které by stejně bylo 

třeba rekonstruovat. Je tam řada investic. Je možné se bez problému podívat do položkových 

rozpočtů, které jsou na Úřadu k dispozici. Netýká se to jen nějakého vyhrabání. Odvezla se 

tam zemina, protože se zjistilo, že se tam historicky navezla suť z nějakého zbouraného domu 

z okolí. Suť zhruba s půlmetrovou vrstvou hlíny se odvezla, území se zasypalo zeminou 

osázelo trávou. Byly to nižší stovky tisíc. 

 Amálka se ptala na zařízení staveniště, na péči o strom, zda v tom bylo nějaké kácení. 

Byla to péče ve výši 67 tisíc o javor, aby se zajistil tak, aby přežil. Byla to odborná péče. Tak 

je to v položkovém rozpočtu.  

 Polemika nad tím, jestli se sousedé těší nebo netěší – nechal bych to na těch, kteří v 

této lokalitě bydlí. S lidmi se tam potkávám, protože tam bydlím. Znám mnohočetnou 

komunitu, která není tak hlasitá, nedává se slyšet při petičních hlasech apod., mými dveřmi 

prošlo zhruba tři desítky zástupců SVJ a minimální zlomek z nich to nechce. Vy zase máte 

kolem sebe lidi, kteří to nechtějí. Je otázka, jestli tam skutečně všichni žijí. Nechci nad tím 

polemizovat. Nechme to na nich, ať si do budoucna rozhodnou, jak to budou chtít.  

 Pavel Čižinský se ptal, co se tam dělo, když se předalo staveniště v říjnu 2018 a práce 

se zahájily až v r. 2021. Bylo to z toho důvodu, že se práce zablokovaly diskusí kolem javoru. 

Pavel Čižinský jako právník jistě ví, že když máte uzavřenou platnou smlouvu o dílo, tak už 

jste jí vázán. Tím, že předáte staveniště, stavba už běží. Naopak by tam mohla být nějaká 

penalizace směrem k městské části, kdyby se neplnilo. V tomto směru kdyby mohli, tak by za 

rok, co byli ve vládě, smlouvu zrušili. Víte, že jsme se o tom společně bavili. Byla tam platná 

uzavřená smlouva. 

 Dělo se tam to, že se přeprojektovávalo, staveniště bylo stále na místě, muselo se za 

něj platit, ale navíc ho po určitou dobu využilo hl. m. Praha, TSK, která dělala úpravy 

tramvajové trati a přesun zastávky. Toto místo využilo jako zařízení staveniště. Ještě jsme byli 

prospěšní hl. městu, takže to nějaký smysl mělo.  

 Na závěr mi dovolte, abych vyslovil pochvalu ke zmiňovaným úředníkům. To, že tato 

radnice byla v letošním roce vyhodnocena jako nejlepší v Praze ze strany Hlídače státu, že má 

nejnižší k-index, v tomto směru byla vyhlášena jako nejtransparentnější s nejnižším rizikem 

korupce, týká se i veřejných zakázek a hospodaření. Může se pan předseda Kontrolního 

výboru tomu usmívat, vím, že vám vyhovuje spíše řešit průšvihy, hledat je a snažit se v nich 

zorientovat, ale toto je vizitka práce úředníků, které vy naoko chválíte a pak to někde schytají. 

V tomto směru také chci vyslovit pochvalu před tímto zastupitelstvem, že Praha 1 je nejlepší z 

celé Prahy. Je to známka pro naše úředníky, kterých si vážíme a jsme rádi, že tady s nimi 

jsme. Bez nich bychom neudělali vůbec nic. 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Musím zareagovat. Nevím přesně, v čem je chyba, ale nemyslím si, že by na tom 

všechny městské části byly hůře než my. Tak to není, omlouvám se. Je to chyba metodiky. 

Cítíme tu absurditu, ale Petr Hejma říkal, že on je ten nejméně zkorumpovaný.  
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 Pojďme zpátky k rozpočtu Prahy 1. Pane Kováříku, můžete potvrdit částku sdělenou 

panem Votočkem, že Praha 1 dala podnikatelům různě např. slevy z nájmů částku 190 mil.? 

Můžete mi říct, kolik byl celkem součet všech slev, které Praha 1 dala podnikatelům v době 

covidu, ať už vylhanými odůvodněními jako občanská vybavenost, nebo v souladu s 

usneseními rady potvrzenými zastupitelstvem? Nabyl jsem dojmu, že tuto částku neznáte. 

Prosím, řekněte nám ji, abychom věděli, kolik to je. Potom budu pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude pan inženýr reagovat? 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pokud se týká rozpočtu městské části na straně výdajů, případně co se týká rozpočtu 

ekonomické činnosti na straně nákladů, suma těchto dvou částek nepřekročila 16,5 mil. 

 Pokud se týká nezrealizovaných výnosů, čili slev, o kterých může rozhodnout Praha 1, 

částka nepřekročila 54 mil.  

 Pokud se týká částek, o kterých nerozhodla Praha 1, to jsou další podpory podnikatelů, 

které by Praha 1 mohla získat, ale jinými rozhodnutími nezískala, což jsou např. zábory 

veřejného prostranství, tak tyto částky překračují 70 mil. 

 Jsou to různé částky. Vy jste je stáhl do jednoho čísla, což není korektní, nelze to říct 

jedním číslem. To jsem se již snažil vysvětlit, vy jste to použil k něčemu jinému. Není pravda, 

že neumíme vyčíslit, kolik jsou minusem slevy na ekonomické činnosti. V tuto chvíli jsem 

nesčítal slevy, které se týkají jednoho účetního období, sčítal jsem slevy, které se týkaly tří 

účetních období. Když se z toho udělá zkratka, což jste udělal, tak se z toho ztrácí obsah 

informace. Proto vám těžko mohu potvrdit jedno číslo, které v sobě zahrnuje rozdílné věci. 

Když sčítám jablka s hruškami a s rybízem, tak mi z toho vznikne nějaká marmeláda a ne 

něco, co dává nějaký smysl. Nechtějte na mně, abych vám potvrzoval jedno číslo namíchané z 

jednoho ovoce.  

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Dal jsem dotaz, příspěvek jsem nedokončil. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, dokončete příspěvek. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemyslím, že by bylo nekorektní sečíst slevy v r. 2020 a 2021. Nevím, proč bychom 

to občanům měli rozkouskovávat podle jednotlivých položek. Řekla se tady nějaká čísla: 16 

mil. rozpočtové, 54 mil. nějakého zájmu a 70 mil. vypadlé příjmy ze záborů. To máme pořád 

140 mil. Co těch dalších 50 mil. do těch 190 mil.? Můžete se k tomu vyjádřit? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abyste dokončil svůj příspěvek, není to výslech. V diskusi máte sdělit svůj 

požadavek a tím ukončíte příspěvek. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pro posluchače, veřejnost i zastupitele je přehlednější, pokud se reaguje ihned a ne až 

za nějakou dobu. Nevím, proč by nebylo možné v rámci jednoho příspěvku reagovat.  
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 U Anenského trojúhelníku opakuji, že mi není jasné, proč se muselo platit staveniště 

po dobu 15 měsíců a proč se firmě zaplatilo přes milion korun za to, že tam staveniště měla. 

Toto by se mělo pořádně prošetřit. Poukazuji na to, že firma byla už několik let nečinná a nic 

za to neúčtovala. Neplatili jsme, smlouva byla nějakým způsobem platná, ale nerealizovala se. 

Nevím, proč stejný model nešel udělat opakovaně.  

 Ještě bych se vrátil k Poliklinice Palackého. Znamená to, že se tam mají stavět byty, 

nebo to znamená, že slib starosty Hejmy, že těch sto milionů za pozemek pod Kotvou bude 

poskytnuto zejména do bytové výstavby, nebude dodržen?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pavle, nebude dodržen. Když se díváš na čerpání, není šance, aby byl dodržen. Ať se 

peníze profinancují lépe. Nebuď naivní.  

 Vrátím se ještě k Poliklinice Palackého, k jedné technické záležitosti. V kapitole 08, 

pokud jste si četli komentář, kde je ORJ bytové hospodářství v kapitálových výdajích, 

skrývají se tam tyto investice do bytů, které jsi zmiňoval - Černá 10 a skrývají se tam i dva 

výtahy v domě Palackého 5, v administrativní budově s ordinacemi. 

 Zdá se mi trochu matoucí, když se toto ORJ jmenuje bytové hospodářství, ale jsou tam 

zároveň i investice do nebytů. Nestálo by zato rozdělit to na dvě ORJ? To podle mne dává 

největší smysl, nebo minimálně přejmenovat na bytové a nebytové hospodářství i s ohledem 

na to, jak se připravuje nový rozpočet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Čísla ani názvy si nevymýšlí Praha 1, ale dělá je Ministerstvo financí. Až na 

ministerstvu změní třídy a jejich názvy, změníme je také. Do komentáře to mohu psát s 

vysvětlením, jak jste chtěla, ale v oficiálních číslech a názvech se musím držet toho, co si 

vymyslí geniální ministerstvo.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Neříkejte mi, že tam nemají kolonku na nebytové hospodářství.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Nemají. Stačí se podívat do číselníku a zjistíte, že tam taková kolonka není.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, podruhé se na vás zlobím, protože jste opět mystifikoval ty, kteří nás 

poslouchají. V podstatě jste naznačil, že já mám něco proti úředníkům. To tady vůbec 

nezaznělo. Mám proti vám, proti koalici, kdy někdy nutíte úředníky dělat něco, co sami 

nechtějí, ale mají obavu.  
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 Byl jsem první, kdo zveřejnil výsledek, o kterém jsi, starosto, hovořil na facebooku a 

napsal jsem, že jsem pyšný a hrdý na tento výsledek. Zároveň musím ale říct, že když tady 

starosta zmínil, že veřejné zakázky jsou teď v pohodě, tak jsou, ale kvůli komu? Kvůli 

rozhodnutí ÚHOZ. Připomenul bych tři kauzy: nábytek na Úřad za 28 mil., Janov a Anenský 

trojúhelník. Jsou to tři podněty, které jsem předal já, Vladan Brož a Tomáš Bajusz. Na 

základě toho Kontrolní výbor dal doporučení a na základě tohoto doporučení došlo ke změně 

s veřejnými zakázkami.  

 Nechtěl jsem to tady říkat, ale vypadalo to, že se teď tady najednou prezentuje, že „my 

jsme teď tak dobří díky nám“. Buďme v tomto objektivní. Jsou tady výsledky. Budu trochu 

polemizovat s Pavlem Čižinským. Je to Janov, a vy jste to dokázali u programu. Proč mi na 

tom tolik záleží? Starosto, byl jsi to ty, kdo mě řekl: běž podat trestní oznámení na Janov. Teď 

mám žalobu, kdy paní Mühlová, která okrádala městskou část, po mně chce milion korun. Na 

soud se těším. Těším se, že s některými z vás se tam uvidím. Jako reakci na tuto žalobu jsem 

odevzdal seznam těch, kteří tady hlasovali tak, jak hlasovali. Po čtyřech letech znovu říkám: 

bylo to naprosto zbytečné.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsem přihlášen do diskuse a zareaguji hned na pana kolegu Bodečka. Občas si přebírá 

věci jinak, než jsou míněné. Tady nikdy nebylo řečeno, že bychom se výsledkem chlubili my. 

Jasně jsem řekl, že je to díky práci našeho Úřadu pod naším vedením. Určitě nás nikdy nikdo 

nemůže podezírat z toho, že bychom někdy někoho z úředníků k něčemu nutili, to bychom 

byli ti poslední. Naopak si myslím, že jsme se snažili nastavit co nejpříjemnější prostředí tak, 

aby se jim dobře pracovalo, aby je politik neobtěžoval svým neumětelstvím, ba naopak, 

abychom je nechali pracovat a poučili se z toho, co nám říkají.To je to podstatné. Politik má 

přinášet vize a má nechat profesionály, aby se věnovali svým řemeslům. Tak to vždycky je a 

bude.  

 Zareaguji na pana kolegu Čižinského, který mě k tomu vyzval. Samozřejmě platí slib, 

který byl dán Zastupitelstvu hl. m. Prahy, že peníze z pozemku budou zainvestovány zejména 

do rozvoje bytového fondu. Má se zato, že budou investovány do rozvoje našeho majetku a 

zejména do bytového fondu. Tak to bude a není důvod, proč by to tak nemělo být. Myslím, že 

připravené projekty to takto dokládají.  

 K panu kolegovi Čižinskému. Přiznám se, že mě absolutně konsternoval. On, takový 

zastánce neziskových aktivit, tady veřejně napadl veřejně prospěšný projekt Hlídač státu, 

který provádí již roky veřejnou kontrolu státních a veřejných institucí, který hlídá smlouvy, 

registry smluv, veřejné zakázky atd. Zpochybnil tady zmiňovaný k-index, který velmi složitě 

vyhodnocuje každoročně. K-index je indexem klíčových rizik, je to ukazatel míry rizikových 

faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a s nehospodárným nakládáním 

veřejných financí. Znovu opakuji, co je to index klíčových rizik, který má Praha 1 nejlepší ze 

všech pražských městských částí. Vy jste to tady jednoznačně odsoudil, řekl jste, že je to 

nějaké divné, nějaké pochybné. Doufám, že zástupci Hlídače státu to slyšeli a možná se vás 

přijdou zeptat, jestli se nestydíte. 

 Prosím dalšího na řadě – kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opravdu se stydím. Není to tak, že Praha 1 je v Praze nejlepší ohledně korupce. Není 

to tak, že všechny části Prahy by byly horší než je to tady. Praha 1 není nejlepší a rozhodně 

všichni nejsou horší.  
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 Opakuji své dotazy. Pane Kováříku, nebo pane Votočku, vysvětlete. Pane Kováříku, 

řekl jste čísla, která dávají dohromady 140 mil. Kč různé formy podpory podnikatelům v 

souvislosti s covidem. Jan Votoček řekl číslo 190. Rozdíl je 50 mil. Můžete říct, jak rozdíl 

vznikl? Prosím o vysvětlení. 

 Kolik peněz se z částky 100 mil. za pozemek u Kotvy má dát do Polikliniky Palackého 

a zda tam mají být byty? Chápu to tak, že tam byty být nemají a že se tato částka má dát do 

projektu nebytového, což bych považoval za porušení slibu starosty Hejmy.  

 Prosím o vysvětlení těchto dvou věcí. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Ing. Kovářík má slovo. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Pane kolego, říkal jsem částky, které jsem sčítal. Neodpověděl jsem na částku, kolik 

činí podpora, která souvisí s dočasným snížením poplatku ze vstupného, tam nemám číslo a 

také jsem ho neřekl. Mohu vám ho spočítat, ale nemám to spočítané.  

 Také jsem vám neřekl, kolik je podpora podnikatelů z toho, že jsme v době covidu 

nevybírali některé správní poplatky, ani toto číslo jsem nezjišťoval. Může se stát, že s panem 

kol. Votočkem nemáme v sumě stejné číslo. Vyplývá to z toho, že jsem některé položky 

nesčítal, sčítal jsem pouze ty, které mají zásadní dopad na fungování financí Prahy 1. Rozdíl 

může také být v tom, že nemusíme mít zahrnuté stejné časové období, které se týká pandemie. 

Pokud vás zajímá do hloubky, kde vznikl tento rozdíl, s panem kol. Votočkem to jistě 

zkontrolujeme, zda se náhodou nestalo, že se nám posunulo časové období. 

 Protože žádná taková částka není v rozpočtu podstatná a nemá žádný význam pro 

financování městské části, nesčítali jsme ji. Jsem rád, že máte takový zájem, pokusíme se to 

udělat tak, abyste to měl čisté.  

 Pokud se týká otázky neexistující polikliniky, žádná neexistuje. Nechápu, kde neustále 

berete představu, že něco takového existuje. Pochopil jsem, že tady je to nějaký zakořeněný 

blud, který tady bloumá zastupitelstvem a vrací se k něčemu, co kdysi dávno v minulosti 

existovalo. Žádná částka na objekt v Palackého zatím není schválena jiná, než na ty akce, 

které tam schváleny byly. Je to oprava výtahu – jeho rekonstrukce. Byla činěna investičním 

odborem proto, protože se jednalo o rekonstrukční práce. Byly částečně dělány i z peněz, 

které jsem sehnal z dotací, na kterých se již několik let pracovalo. 

 Až se připraví projekt, čeká nás střešní rekonstrukce a některých vnitřních 

infrastrukturních sítí v tomto objektu. Obávám se, že to ve finále bude všech infrastrukturních 

sítí. To bych ale předjímal.  

 Nedá se říct, odkud to budeme financovat. Žijete stále ve zvláštní představě, že když z 

jedné aktivity získám nějaké peníze do ekonomické činnosti nebo do rozpočtu, tak že vůči 

tomu z této aktivity mám postavený výdaj. Tak to není. Ekonomická činnost každého skončí 

tím, že se sečtou výnosy a náklady a výsledkem je zisk, který po zdanění zapojím do dalšího 

roku. Na Praze 1 ho z velké části zapojím do provozu městské části. Bez toho by městská část 

měla výrazně menší počet úředníků a standardní činnost městské části by byla výrazně menší 

než na co jsou obyvatelé zvyklí. Zbytek peněz se zapojí do investic městské části, o kterých 

rozhodne rada a schválí je zastupitelstvo.  

 Vysvětluji to každý rok a snad s výjimkou pana kolegy Kučery, který to zná a který to 

nastudoval, ostatní si ze mne děláte tak trochu srandu, že mě zkoušíte z toho, že je to jinak. 

Jinak to není. Ani s paní kolegyní Braunovou, ani s jiným to jinak udělat neumíme. Zbytek je 

pouze proklamace a nikoli úřední činnost. Nechtějte po mně, abych vám tady za Úřad sliboval 

něco, co tak udělat nemůžeme. Můžete si to tak říct, ale my to technicky zpracovat 

nemůžeme.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Pan radní Votoček chce reagovat jako předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pavle, ty jsi hrozný demagog. Pětkrát dostaneš odpověď, zeptáš se pošesté a chceš 

pořád někoho nachytat na švestkách.  

 Další položka, kterou je třeba do toho započítat, je odpuštění valorizace v nájmu. Na 

takovou diskusi tady nemám podklady, abych ti čísla přesně spočítal i na desetinnou čárku. 

Projednáváme zprávu o hospodaření za 1. pololetí. Debatami o Palackého 5 a o tom, jestli se 

peníze uloží dobře nebo špatně, jestli podpora podnikatelů byla taková či maková, to jsem 

řekl v jiné diskusi, která se tohoto netýkala a na tom si trvám.  

 Vraťme se k projednávanému tématu – ke zprávě o hospodaření.  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, už přetahujeme vymezený čas o 25 minut, myslel jsem, že to do oběda 

skončíme. Přerušují projednávání tohoto bodu a vyhlašuji přestávku na oběd. 

(Polední přestávka) 

 Projednávání bodu číslo 1 přerušuji.   

 Omlouvám se všem, kteří přišli k bodu volba přísedících k soudu, což je bod číslo 8, 

který byl stanoven na pevný čas 14 hod. 

 Otevírám projednávání bodu číslo 

8, tisk BJ2022/1312 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

 Prosím pana tajemníka, aby nás uvedl do tohoto bodu. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážení členové zastupitelstva, dnes vám předkládám 7 kandidátů na funkci přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 1. Všechny důležité informace máte v materiálech. Přesto 

prosím, aby kandidáti přistupovali k tomuto stolečku, posadili se vedle mne. Řekni vám 

několik informací, ale oni se vám sami rádi představí.   

 Prosím pana Václava Vlka. 

 Mgr. Václav Vlk je narozen z r. xxxxx povinnost předložit lustrační osvědčení se na 

něj už nevztahuje. Pan magistr sice bydlí v xxxxxxxxxx, ale pracuje v Platnéřské ulici na  

Praze 1. Přísedícím Obvodního soudu zatím nebyl. 

 Předal bych slovo panu Mgr. Vlkovi, aby odpovídal na vaše otázky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana magistra, aby se ujal slova. 

 

P.  V l k : 

 Vážený pane starosto, vážení členové a členky zastupitelstva, děkuji za slovo. 

Podstatné údaje o mně máte v životopise před sebou, takže to opakovat nebudu.  

 Mohu jen říct, že za těch 20 let činnosti v advokacii – jsem advokát – se zejména v 

posledních letech zabývám problematikou pracovního práva, což v sobě zahrnuje i 

zastupování účastníků řízení před soudem. Právě to, jak jsem pozoroval práci přísedících, 

aspoň v tom rozsahu, nakolik je to pro účastníka a jeho zástupce při ústním jednání 

seznatelné, tak to byl ten důvod, proč jsem se zajímal o to stát se přísedícím. Bohužel jsem se 

setkával i s případy, kdy přísedící svou funkci vykonávali podle mého názoru pasivně nebo 

byl viděn určitý nezájem na jejich straně.  
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 Méně často, ale také k tomu docházelo, že zasahovali do jednání takovým způsobem, 

ze kterého vyplývalo, že mají diplomaticky řečeno určité nejasnosti ohledně právních 

předpisů, podle kterých se mají rozhodovat. Několikrát došlo k tomu, že se přísedící k jednání 

soudu bez omluvy nedostavil a jednání muselo být zrušeno. 

 Dostanu-li vaši důvěru, je mou ambicí vykonávat práci přísedícího jinak a kvalitněji. 

Pokud mi slib – budu-li zvolen – budu skládat do rukou předsedkyně Obvodního soudu pro 

Prahu 1 ukládá, abych rozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale podle 

zákonů a v souladu s právním řádem České republiky, nestranně a spravedlivě, tak myslím, že 

předpokladem pro to v souladu s tímto slibem je právě znalost tohoto právního řádu.  

 Tady si dovolím být trochu neskromný a říct, že si myslím, že za 20 let praxe znalosti 

z oblasti pracovního práva, protože mám zájem být zařazen do civilního úseku, mám. 

 Toto je mé úvodní slovo. Rád odpovím na vaše dotazy a předem vám děkuji za 

důvěru.  

 

P.  H e j m a : 

 Též děkujeme za vaši prezentaci. Prosím, pane tajemníku, můžeme dále pokračovat. 

 Máte ještě nějaké dotazy? Pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pro každého kandidáta jsem si připravil jednu otázku. Životopisy se mi velmi líbí. 

Poznáte to, že podpořím všechny kromě jednoho kandidáta, což zjistíte v rámci dotazů. Váš 

životopis se mi moc líbí, také jsem si ho vyhledal na webových stránkách. Ještě trochu 

doplním. Vy jste údajně součástí kolektivu autorského týmu obchodních kooperací. 

 (P. Vlk: Přesně tak, je to už několik let zpátky.) 

 Chci se vás zeptat, co vás láká na této funkci s ohledem na čas a hlavně na odměnu? 

 Ještě podotázka. Když budete mít klienta, který bude mít soudní jednání a bude  

jednání, kde budete přísedícím soudu, kde jako první požádáte o posunutí termínu?  

 

P.  V l k : 

 Pokud jde o odměnu, nemotivuje mě vůbec nic. O odměnu tam v žádném případě 

nejde.  

 Pokud jde o konflikt termínů, postupoval bych stejně jako postupuji v případě, že jsou 

mi na stejné termíny nařízena dvě soudní jednání pro mé klienty. Postupuji podle časové 

priority.Tomu, kdo se ohlásí druhý v pořadí se omlouvám a dokládám, že již dříve mám 

nařízeno jiné jednání. 

 Co mě na tom láká? Jestli si člověk často říká, že toto by rozhodoval jinak a není to 

kvůli tomu, že bych to chtěl rozhodovat ve prospěch svého klienta, ale protože si podle svého 

osobního názoru myslím, že by mělo být rozhodováno jinak, že by měl být proveden nějaký 

další důkaz atd., tak si říkám, že bych si to měl po dvaceti letech zkusit, uplatnit znalosti, 

které jsem za ta dlouhá léta nabyl studiem a pohybováním se v právním prostředí a vyzkoušet 

si pro širší blaho tuto veřejnou funkci. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Podle mne role advokáta a role soudce jsou u soudu 

jasně vymezené a nelíbí se mi, když se někdo snaží přeskočit z jedné kategorie do druhé.  
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To, že zdůvodňujete znalost práva, je sice hezké, ale přísedící se dříve jmenoval 

soudce z lidu. V Americe, kde je porotní soud, se losují občané do poroty, a ti nemají žádné 

znalosti. Potřeboval bych trochu víc objasnit, proč chcete být místo advokátem soudcem. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda můžete reagovat. 

 

P.  V l k : 

 Především bych chtěl říct, že nechci být místo advokátem soudcem. Zadruhé nemohu 

být v téže věci současně přísedícím a zástupcem strany, ba dokonce nejen v téže věci, ale i v 

nějaké věci spojené s tím, na čem jsem se podílel nebo podílím jako advokát. Věřte mi, že 

jsem i z advokacie dosti cvičený na to, co je to např. střet zájmů a případy, které jako advokát 

nemohu převzít podle konfliktu zájmu. V životopise máte uvedeno, že jsem členem kontrolní 

rady České advokátní komory, což je orgán, který dohlíží na to, aby advokáti dodržovali své 

povinnosti, což jde o to, aby dbali na střet zájmů. Je možné, že v některých jiných právních 

jurisdikcích je způsob obsazování soudnictví laickým prvkem jiný. Je možné, že se přísedící 

volí losem, že je naopak žádoucí, aby neměli právní vzdělání. Myslím si, že u nás to tak není. 

Jak jsem citoval slib, tak si myslím, že je v něm dost akcentována znalost právních předpisů.  

 Myslím si, že advokát je nejen z té odborné strany, ale i z profesních dovedností 

neodborných dost dobře cvičený na to, aby věděl, co je to mlčenlivost a co je to střet zájmů. 

Nakonec připomenu, že jsou dokonce případy, kdy i český právní řád vyžaduje, aby byly 

advokáti součástí soudního senátu. Je to např. kárná odpovědnost soudců, kde dokonce senáty 

Nejvyššího správního soudu jsou skládány tak, že jsou v nich přítomni advokáti.  

 Neberu panu zastupiteli jeho názory, pokud a priori ustanovení advokáta odmítá. Měl 

bych doporučit, že kdyby to doplnil, že kdyby to tak nemělo být, asi by na to zákon o soudech 

a soudcích myslel podobně jako zapovídá funkci přísedícího členům některé komory 

Parlamentu ČR. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem panu Vlkovi říci, aby pana Votočka bral z rezervou, protože je obviněn z 

majetkové trestné činnosti, zároveň je radním pro majetek a nadále tuto práci vykonává. 

Poznámky o střetu zájmů je třeba brát s rezervou, stejně tak jako výklad práva.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ukončit diskusi k panu Mgr. Vlkovi. Prosím pana tajemníka, aby uvedl dalšího 

kandidáta. 

 Děkujeme za vaši účast, pane magistře. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Prosím pana Mgr. Pavla Švástu. 

 Pan magistr je narozen později než v r. 1971, takže se lustrační povinnost na něj 

nevztahuje. Bydlí na xxxxx xx, ale pracuje v České národní bance Na Příkopech, tedy na 

území MČ Praha 1. Je právníkem a přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1 už byl. Je to 

prodloužení jeho funkčního období, pokud bude schválen. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana magistra, aby se ujal slova. 
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P.  Š v á s t a : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, pocházím z Vysočiny, v r. 2007 jsem ukončil 

magisterské právnické vzdělání v Brně na Právnické fakultě, v r. 2019 jsem ukončil doktorský 

studijní program na katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Karlovy 

univerzity v Praze. Přísedícím jsem už od r. 2015, v současné době usiluji o třetí mandát. 

Jsem zařazen na trestní úsek. 

 Důvod, proč se ucházím o tuto funkci je ten, že v České národní bance se specializuji 

zejména na finanční právo a na správní právo. Jedná se zejména o porušování legislativy v 

oblasti finančního trhu jako je bankovnictví nebo pojišťovnictví. Jako právník cítím, že je to 

velmi úzké zaměření, takže trestní právo, které je dalším odvětvím veřejného práva, mně 

umožňuje v rámci pracovních možností se specializovat tímto směrem s tím, že je to jedna z 

mála možností, jak se tímto způsobem dále odborně rozvíjet. V rámci zaměstnavatele máme 

poměrně přísný etický kodex, který eliminuje možnosti dalších pracovních činností apod. Je 

to zúženo třeba na publikační činnost, která vyplývá i z mého životopisu.  

 Prosím o dotazy. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane magistře. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Neměl jste říkat, pane magistře, že jste z Vysočiny, já jsem kritizován, že jsem z 

Vyškova. 

 Co se týká dotazů. Vybavuji si, že jste se podle mne angažoval v kauze Nečasová, 

Páleník.  

 Chci se vás zeptat. Rušilo se od r. 2015 kvůli vám nějaké jiné jednání? 

 

P.  Š v á s t a : 

 Osobně si na takový případ nepamatuji, možná to bylo jednou ze zdravotních důvodů. 

V drtivé většině případů jsem se snažil dostavit. Dávám si na to velký pozor. Když se 

nedostavíte, je to průšvih, blokujete život ohromnému množství lidí. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Nejsou žádné další dotazy. Děkujeme, pana magistře, za vaši účast. 

 Pane tajemníku, prosím, abyste představil dalšího kandidáta. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dalším kandidátem je pan dr. Ivan Archibald Vávra, na kterého se díky datu narození 

v r. xxxx vztahuje lustrační osvědčení. Lustrační osvědčení předložil, máte k dispozici kopii. 

Pan Vávra pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu Na Františku, to znamená na území 

MČ Praha 1. Dnes v 11.37 hod. obdržela moje asistentka paní Kotounová mail tohoto znění. 

Dovolím si ho přečíst, je krátký: 

 Vážená paní Kotounová, měl jsem dnes přijít na zasedání ZMČ Praha 1 kvůli mé 

volbě za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1. Bohužel jsem od včerejška v pracovní 

neschopnosti, jsem silně nastydlý, resp. mám zánět dýchacích cest. Covid 19 sice nemám, ale 

asi by nebylo vhodné, kdybych na zasedání osobně přišel. O funkci přísedícího zájem mám. 

Jsou tedy dvě možnosti: mou volbu předložit i bez mé přítomnosti, nebo věc předložit až na 

příští schůzi již nového zastupitelstva, kam bych osobně přišel. Prosím, dejte mi příležitostně 

vědět, jaký postup jste zvolili. S pozdravem Ivan Archibald Vávra.  

 To je k tomuto uchazeči. Bude záležet na vás, jak se k jeho volbě postavíte.  

 Mohu pokračovat, pane starosto? 
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 (P. Hejma: Prosím.) 

 Dalším uchazečem je žena, paní Michaela Votápková. Pokud je přítomna, prosím, aby 

se dostavila. 

 

P.  H e j m a : 

 Pardon, udělím ještě slovo panu Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím pana tajemníka, kdyby se hlasovalo o nepřítomném uchazeči příště, aby 

doplnil do životopisu podstatné údaje, např. že se angažoval v některých společnostech, ale 

hlavně to, že byl dvakrát odsouzený. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Pana Vávru neznám, nikdy jsem ho neviděl. Pokud by byl volen příště, pokusím se 

tyto věci doplnit.  

 Mohu pokračovat?  

 (P. Hejma: Prosím, pane tajemníku.) 

 Paní Mgr. Michaela Votápková díky svému datu narození musela ještě předložit kopii 

lustračního osvědčení, kterou máte v materiálech. Paní Votápková bydlí na xxxxx x, ale 

pracuje na Českém báňském úřadu v Kozí ulici na Praze 1. Přísedící Obvodního soudu pro 

Prahu 1 už byla. 

 Předám slovo paní Votápkové, aby se představila. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, máte slovo. 

 

P.  V o t á p k o v á : 

 Jmenuji se Michaela Votápková. Pokud budu zvolena, práci přísedící budu dělat již 

druhé funkční období. Práce přísedícího je pro mne velmi zajímavá, protože na Českém 

báňském úřadu se věnuji především správnímu právu, konkrétně druhostupňové rozhodování 

ve správním právu v oblasti horního a souvisejícího práva. Práce přísedícího je pro mne 

odbornou vzpruhou v naprosto jiné oblasti. Jsem v občansko-právním senátu v pracovním 

právu. Spolupracuji s paní dr. Tvrdkovou a s paní Mgr. Grycovou, s kterými celé funkční 

období tvoříme tým, který si vzájemně vychází vstříc. 

 Zazněly tady dotazy na účast, případně na neúčast při jednáních. Přiznám se, že jsem 

si v životě nedovolila se nějakého jednání neomluveně neúčastnit. Myslím, že je to velmi 

neslušné vůči soudcům i vůči všem účastníkům řízení. Přiznám se, že za celou dobu jsem nic 

takového nezažila.  

 Mám sice trvalé bydliště na xxxxx x, ale pracuji permanentně delší dobu na Praze 1 v 

ústředních orgánech státní správy. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za zodpovězení mého dotazu, který jsem měl připravený. Zaregistroval jsem, 

že vy jste byla první přísedící, kterou odsouhlasilo toto zastupitelstvo s tím rozdílem, že proti 

r. 2018 vám u životopisu něco přibylo, a to vysokoškolský titul. Gratuluji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím, pane tajemníku, můžeme přistoupit k dalšímu. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Další kandidátka je paní Karla Nováková. Neuvádí titul, přestože v životopise má 

uvedeno vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Narodila se v období, které ji 

předurčuje k tomu, že ještě musela předložit lustrační osvědčení, které máte v příloze. Paní 

Nováková je občankou Prahy 1. Od r. 2014 byla přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Telefonicky se omluvila, protože ji dnes nemohl uvolnit její zaměstnavatel, to je Česká 

televize. Záleží na vás, jestli paní Novákovou zvolíte nebo nezvolíte v nepřítomnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat, jak budeme rozhodovat o těch, kteří nejsou přítomni? 

 

P.  H e j m a : 

 Jako předkladatel bych navrhoval, že bychom nehlasovali o těch, kteří nejsou fyzicky 

přítomni. Necháme to na příští jednání zastupitelstva, aby se dostavili.  

 Prosím, pane tajemníku, můžete pokračovat. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Prosím paní Annu Diblíkovou, pokud je přítomna. Paní Anna Diblíková se honosí 

titulem magistra, je to advokátka, občanka xxxxx x. Pracuje ale v Panské ulici, to znamená na 

Praze 1. Byla dosud přísedící Obvodního soudu Prahy 10. 

 Prosím pana starostu, aby dovolil paní magistře, aby se představila. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D i b l í k o v á : 

 Jsem advokát se specializací na trestní právo. Mám zkušenosti z Prahy 10 z trestního 

úseku. Nevím, že bylo kvůli mně jako přísedící zrušeno jakékoli jednání. Mým zájmem je 

změnit působiště z trestního úseku na civilní úsek, který je mi v rámci praxe o něco bližší.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaši prezentaci. Prosím o dotazy. Hlásí se pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za pěkný životopis. Chci se zeptat, zda jste se v životopise v jedné věci 

nespletla, jestli jste si něco nepřidala. Tady píšete, že soudcem z lidu jste od r. 2021, ale na 

příslušném soudu jsem našel, že jste přísedící od 30. září 2020. 

 

P.  D i b l í k o v á : 

 To proběhlo zastupitelstvo, ale slib jsem skládala až v lednu 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Další dotaz má pan radní Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat, co se vám nelíbilo na Praze 10, že se snažíte přejít na soud  

Prahy 1?  

 

P.  D i b l í k o v á : 

 Není to o tom, že by se mi něco konkrétně nelíbilo na Praze 10 jako takové nebo  

Na Míčánkách, ale jde o obsahovou náplň trestního senátu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jde mi o to, jestli u soudu na Praze 10 jste neměla nějaký konflikt, který vás vedl k 

tomu, že jste se rozhodla změnit působiště. 

 

P.  D i b l í k o v á : 

 Ne. 

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme přistoupit k další kandidátce. Děkujeme paní Mgr. Diblíkové za její 

přítomnost. Poslední kandidát je pan Vyskočil. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Posledním kandidátem je pan Zdeněk Vyskočil, který nemusí mít stejně jako  

Mgr. Diblíková lustrační osvědčení, což je na obou vidět. Pan Vyskočil bydlí na xxxxxxxxxx, 

pracuje v advokátní kanceláři na Václavském nám. jako dohodář o provedení práce a zároveň 

pracuje na odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice, odboru, který má sídlo v 

Praze v Podskalské ulici. 

 Myslím si, že to není v rozporu se zákonem o soudech a soudcích, protože zákon o 

soudech a soudcích říká, že uchazeč musí na městské části buď bydlet, nebo pracovat, ale už 

neříká, na základě čeho, zda na základě smlouvy, dohody o provedení práce nebo něčeho 

jiného.  

 Pane starosto, předal bych slovo panu Vyskočilovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Vyskočila, aby se ujal slova. 

 

P.  V y s k o č i l : 

 Dobrý den, pane starosto, vážení přítomní zastupitelé, jmenuji se Zdeněk Vyskočil, 

jsem narozen xx xx xxxx v xxxxxxxxxx Tímto si dovoluji pozdravit pana zastupitele z 

Vyškova, jsme Hanáci v Praze. Ocitl jsem se v Praze díky studiu Právnické fakulty Karlovy 

univerzity na Praze 1, kterou v současné době studuji.  

 Ostatní profese vykonávám tak, jak byly předneseny. V minulosti jsem působil v 

rámci útvaru Ministerstva vnitra, asi po dobu 15 let jsem se stýkal s aplikační praxí trestního 

práva. V současnosti jsem přísedícím v rámci Obvodního soudu pro Prahu 1, trestního úseku. 

Tuto funkce jsem vykonával již od r. 2018, pokud se nepletu, nyní končí mé čtyřleté období, 

které budete buď prodlužovat, či nikoli. 

 Funkci přísedícího považuji za srdeční záležitost s ohledem na to, že trestní právo 

prochází a bude procházet určitými změnami. Pro mne trestní právo je srdeční záležitost stran 

aplikační praxe, která se v současné době dosti liší od výuky práva právnických fakult, 

samozřejmě v teoretické úrovni. 
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 Chtěl bych poprosit o uvážení skutečnosti, že v současné době jsem ustanoven v 

některých kauzách. Pokud bych nebyl zvolen, vznikla by velká komplikace na straně soudu, 

neboť by se řízení musela provádět celá znovu, měnil by se senát apod., což vnímám 

vzhledem k čtyřleté době mandátu jako problém. Institucionálně, to teď nemyslím ve vztahu k 

zastupitelstvu.  

 To je z mé strany všechno, nechám prostor pro vaše dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaši prezentaci. Prosím dotazy. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Moc se mi líbí xxxxxxxxx. Mám k vám jednu výtku k Vám. V životopise nemáte 

uvedeno, že jste členem představenstva společnosti Futura a. s. Není to důvod, proč bych 

hlasoval proti Vám, určitě Vás podpořím. Můžete nám říct, co v této společnosti děláte? 

 

P.  V y s k o č i l : 

 Připomínka je z poloviny pravdivá. V současné době nejsem členem této společnosti, 

do funkce člena představenstva jsem byl ustanoven, ale vzhledem k tomu, že kdyby reálně 

došlo k výkonu funkce člena představenstva, dostal bych se do střetu zájmů podle zákona o 

úřednicích, tak jsem funkci nikdy nevykonával. V současné době je tam nové představenstvo, 

já tam nefiguruji. Měl jsem vykonávat funkci člena představenstva, ale materiálně jsem tam 

nikdy žádnou činnost nevykonával. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Scholz má slovo. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se zeptat na jazykový pobyt v rámci složek Ministerstva vnitra Ruské 

federace. 

 

P.  V y s k o č i l : 

 Rozumím tomu. To bylo v době, kdy hysterie kolem Ruska ještě nebyla taková. Bylo 

to v letech 2008, asi před 14 lety. Střední policejní škola v té době měla spolupráci s polskými 

policisty, s italskými, s našimi družebními nebo spřátelenými „organizacemi“, řekněme. 

Vzhledem k tomu, že jsem potom vykonával činnost i v rámci odboru azylové migrační 

politiky Ministerstva vnitra, u pobytových oprávnění v rámci cizinecké policie a v té době 

ještě pohraniční policie, měl jsem zaměření na východní Evropu, což je dnes v rámci činnosti 

orgánů činných v trestním řízení zejména policie dost problém, protože velké procento 

pachatelů nebo podezřelých osob v dnešní době jsou příslušníci států bývalého Sovětského 

svazu, čili znalost ruského jazyka je velice žádoucí. Na výměnných pobytech jsme se 

seznamovali s tím, jak fungují „naši kolegové“ na druhé straně v konkrétních zemích, jak se 

realizuje konkrétní spolupráce. Organizovaný zločin, problematika nelegálních přechodů 

státních hranic z řad občanů bývalého Sovětského svazu už tehdy byla hodně aktuální, byť se 

o ní nemluvilo. Toto vyplývalo z pobytu. Nebyl jsem tam cvičen jako agend nebo diverzant, 

abych potom působil na území České republiky. V hysterii dnešní doby otázku chápu. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Pane Vyskočile, chtěl bych se ohradit proti vašim slovům o hysterii. Rusko zažilo 

strašnou válku a to, že válku a co je na Ukrajině kritizujeme, není hysterií.  

 (P. Vyskočil: Komentovat to nebudu.) 

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme ukončit rozpravu s tím, že přistoupíme k volbě. Upravuji v tomto směru 

usnesení. Prosím, abychom dnes neprovedli volbu u pana dr. Ivana Archibalda Vávry a u paní 

Karly Novákové. 

 Předávám slovo našem předsedovi Mandátového a volebního výboru, aby nás provedl 

volbou.  

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, provedu vás tajnou volbou po jednotlivých kandidátech. 

 Nejprve budeme hlasovat o panu Mgr. Václavu Vlkovi. Prosím, abyste příslušným 

tlačítkem vyjádřili svůj postoj. Pro 18, proti 1, zdrželi se 2. Pan Mgr. Václav Vlk byl zvolen. 

 Dále budeme hlasovat o panu Mgr. Pavlu Švástovi, Ph.D. Prosím hlasovat. Pro 21, 

proti 0, zdržel se 0. Pan Mgr. Pavel Švásta byl zvolen. 

 Nyní hlasujeme o paní Mgr. Michaele Votápkové. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. Paní Mgr. Michaela Votápková byla zvolena. 

 Nyní budeme hlasovat pro paní Mgr. Annu Diblíkovou. Pro 19, proti 1, zdržel se 1. 

Paní Mgr. Anna Diblíková byla zvolena. 

  Poslední, o kom budeme hlasovat, je pan Zdeněk Vyskočil. Pro 11, proti 5, zdrželi se 

4, nehlasoval 1. Pan Zdeněk Vyskočil nebyl zvolen.  

 Vracím slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, pane předsedo, že jste nás provedl volbou. Nyní prosím hlasovat k volbě 

přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 jako celku. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 

0. Usnesení bylo přijato a zmiňované volby byly schváleny zastupitelstvem. Všem 

zvoleným gratulujeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Máme ještě pět minut do 15. hodiny. Otevírám rozpravu k rozjednanému  

bodu 1, tisku 1567 

projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 

 Předávám slovo paní kol. Počarovské. 

 Ještě technická – paní Sitár Baboráková. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych, aby tady zaznělo, omlouvám se panu Vyskočilovi, že to říkám až teď. 

Myslím si, že bylo absolutně zřejmé, že ten člověk to tak nemyslel jak to říkal a myslel to 

trochu jinak. Předpokládám, že jen díky tomu, co řekl, nebyl zvolen. Je mi to opravdu líto, 

protože takových kvalitních lidí je nedostatek. Ten člověk má smysl pro humor, a vy to 

vezmete takto? 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že pan Vyskočil má možnost ucházet se znovu o volbu 

 Slovo má paní kolegyně Počarovská. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem se zeptat na položku, o které se nehovořilo, a to je v kapitole, která se týká 

dopravy – investice v kapitálových výdajích. V komentáři je zmíněna úprava veřejných 

prostor, Betlémská čtvrť. Bylo tam v plánu 37649 tisíc a nečerpalo se téměř nic, kromě  

273 tisíc. Jaká je situace ohledně této revitalizace?  

 Vím, že je trochu nepříjemné, že jsme se tady hodinu bavili o Poliklinice Palackého, 

mohli jsme to vyřešit v rámci tisku, ale s ohledem na to bych ráda předložila pozměňovací 

návrh s tím, že bereme na vědomí sdělené informace Ing. Kováříkem a Dr. Votočkem k 

záležitosti administrativní budovy Polikliniky Palackého a ukládá zapracovat do prvního 

návrhu rozpočtu položky ORG podle toho, jak bude potřeba, která bude pokrývat investice do 

objektu Palackého 5. Zodpovídá rada s termínem do konce října. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím technickou poznámku od pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Myslím si, že o všech těchto věcech bylo řečeno už dost, požádal bych o ukončení 

diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to rozprava o rozpočtu, diskusi není možné ukončit.  

 

P.  H e j m a : 

 Není to rozpočet, je to schvalování výsledku hospodaření. Bylo mi také divné, že 

zařízení tady pouští diskutující na více než třetí vystoupení. Prosím kolegyně, aby to hlídaly a 

nepouštěly čtvrtá vystoupení.  

 Pan kolega Čižinský má slovo. 

 Procedurální návrh na ukončení rozpravy se měl hlasovat hned. Prosím hlasovat. Pro 

11, proti 8, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh nebyl schválen, pokračujeme v rozpravě.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemám dotaz, ale konstatování. Už několikrát jsem se ptal na to, kolik bylo rozdáno 

podnikatelům na různých podporách, zda to bylo 190 mil. nebo 140 mil. Pan Kovářík uvedl 

čísla, která dohromady dávají částku 140 mil., pan Votoček prohlásil částku 190 mil., pak mi 

řekl, že to není schopen říct na desetinná čísla. Nechci to na desetinná čísla, ale na miliony. 

Částka 50 mil. je poměrně velký rozdíl.  

 Konstatuji, že oba pánové nejsou schopni se shodnout a nemohou říct, v čem mohou 

rozdíly spočívat. Odmítají mé dotazy a mají pocit, že je tady strašně obtěžuji, že se zajímám o 

to, jestli bylo dáno o 50 mil. podnikatelům více nebo méně.  

 Totéž platí ohledně Polikliniky Palackého, kde jsme se doslechli, že to nazýváme 

špatně. Je to jedno, ale ptám se, jestli tam budou dělány byty a pokud tam byty nebudou 

dělány, tak proč se mají do toho investovat peníze, o kterých bylo slíbeno, že půjdou zejména 

do oprav bytů? Opět se ptám, co hodláte dělat s částkou 100 mil. Kč, která už půl roku leží na 

účtu, kde podléhá inflaci? Jaká část z toho má jít do nějakých prací na Poliklinice Palackého? 

Pokud tam má nějaká část jít, tak proč to nejde do oprav bytů? Prosím oba pány o odpověď, 

také předseda finančního výboru by k tomu mohl něco říct, případně gesční na investice pan 

starosta Hejma. 
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  Prosím, pánové, když to neříkáte mně, tak aspoň mějte úctu k občanům, kteří vás 

budou nebo nebudou za chvíli volit. Řekněte mi, co je s těmi 50 mil., případně co má být s 

těmi 100 mil.? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby si tázaný připravil odpověď. Přerušuji projednávání tohoto bodu, protože 

už máme 15.03 hod. a na 15 hodin máme pevně stanovený bod číslo 27. Přerušuji 

projednávání bodu č. 1. Prosím projednat bod  

číslo 27, tisk BJ2022/1620 

shrnující dokument analytické části tvorby strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 

do r. 2035  

 Prosím hosty, kteří se dostavili k projednání tohoto bodu, aby zaujali místa u stolečku 

pro hosty. 

 Dámy a pánové, předkládám vám tisk 1620, který se týká tvorby strategie udržitelného 

rozvoje MČ Praha 1. Jak jste si mohli vyčíst z důvodové zprávy, je vám předložen tisk, který 

ve svém usnesení řeší první část, což je analytická část, která je výsledkem zhruba dvouleté 

práce. Když se ohlédneme zpět, tak prvním usnesením, kterým rada této městské části 

schválila záměr vytvořit strategii udržitelného rozvoje, byl záměr schválen 12. ledna 2021. 

Nyní jsme ukončili významnou etapu přípravy této strategie, která spočívá v kompletním 

předkladu celé analytické části, která vyplynula z více než 40 workshopů, setkání, z 

dotazníkového šetření. Bylo osloveno cca 2200 občanů městské části, výzkumu se zúčastnilo 

tisíc respondentů. Dokument byl připravován i ve spolupráci s dotčenými vedoucími odborů, 

oddělení, se zastupiteli, s jednotlivými členy rady, komisí a s dalšími různými dotčenými a 

zainteresovanými institucemi. Analytická část byla zároveň dána k připomínkám více než 30 

připomínkujícím, kteří se rekrutovali z Institutu plánování a rozvoje Prahy, z Kreativní Prahy, 

z hnutí Automat z Akademie věd a z dalších. 

 Vítám zástupce společnosti M.C. Triton pana Kamila Papeže, který vedl celou 

přípravu tvorby na základě našeho výběrového řízení, kde jsme vybrali společnost M.C. 

Triton, která má své dodavatele včetně Takiu pana Daniela Prokopa a dalších. 

 Zároveň tady vítám pana Petra Rachunka, který je koordinátorem participace a je 

pověřen za Úřad řízením přípravy strategie udržitelného rozvoje.  

 Zároveň přivítám pana dr. Bendu, který je člen výboru a jako přizvaný odborník se 

zúčastňoval práce na přípravě této analytické části a který nám také k tomu něco řekne.  

 Řídící výbor zasedal pravidelně, každé dva týdny kontroloval postup prací na strategii. 

Práce na řídícím výboru kromě vedení městské části, ve kterém byla paní místostarostka Eva 

Špačková, předsedkyně výboru proti vylidňování Bronislava Sitár Baboráková, já jsem byl 

jeho členem, za opozici se zúčastnil pan arch. Vích a řada dalších odborníků, kteří dbali na to, 

abychom postupovali přesně podle platné metodiky.  

 Prosím pana Rachunka, aby se ujal slova a doplnil, co bylo řečeno. Po této analytické 

části bude pro příští zastupitelstvo úkol, aby z ní vytvořilo návrhovou část, která bude 

definovat konkrétní cíle, kroky, jak k nim dojdeme a schválila se plná verze strategie 

udržitelného rozvoje.  

 Uděluji slovo panu Petru Rachunkovi. 

 

P.  R a c h u n e k : 

 Děkuji za slovo. Připravil jsem si krátkou prezentaci. Prosím o její spuštění. 

 Jak říkal pan starosto, budeme mluvit o strategii, resp. o procesu tvorby strategie.  
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Během prezentace vás seznámíme s tím, čím jsme prošli a kde jsme teď. Představíme 

tým tvořící strategii, představíme výstupy strategie, požádáme vás o zpětnou vazbu ke 

strategii a také pohovoříme o tom, jak bude projekt dál pokračovat, co bude jeho součástí atd. 

V průběhu prezentace vystoupí Kristián Šrám, Kamil Papež a pan Rynda.  

 Prosím o další slajd. Nebude to moc vidět, ale prezentace je k dispozici, můžeme ji 

zaslat. Jak řekl pan starosta, na začátku byl leden 2021, kdy rada schválila tvorbu 

strategického plánu. Pak jsme dostali za úkol vytvořit design, v červnu 2021 byl design 

strategie schválen a zároveň byla schválena příprava výzkumu Praha 1 očima občanů. Tento 

výzkum jsme dělali pod vedením Kristiána Šráma, který je sociolog.  

 V srpnu 2021 rada schválila realizaci výzkumu, v září proběhlo výběrové řízení na 

dodavatele, které potom rada schválila. Na základě tohoto schválení byl sepsána smlouva se 

zhotovitelem M.C. Triton, kterého představuje pan Papež. 

 V říjnu minulého roku začal kvalitativní výzkum. Jsou to hloubkové rozhovory, které 

mají za cíl zjistit kvalitu života. O tom za chvíli pohovoří Kristián Šrám prostřednictvím 

krátkého videa. 

 Také jsme začali připravovat kvantitativní část výzkumu. Oslovili jsme pana Prokopa, 

který souhlasil se spoluprací, protože ho zajímala městská část a její vývoj. Začali jsme 

připravovat kvantitativní výzkum.  

 Prosím Kristiána, abychom se o výzkumu dozvěděli víc.  

 

P.  Š r á m : (hovoří prostřednictvím videa) 

 Byl jsem požádán, abych v krátkosti shrnul výzkumné projekty, které na Praze 1 

probíhají a jejichž část zpracováváme. 

 Zaměřím se na shrnutí cílů výzkumu a zmíním, proč je výzkum důležitý při přípravě 

udržitelného rozvoje. Zaměřím se, jakým způsobem jsme postupovali a speciální výzkum 

designovali. Na konce shrnu aktuální stav výzkumu a další kroky, které nás ještě čekají.  

 Co se týká cílů výzkumu, zajímaly nás otázky, jaká je kvalita života a potřeby různých 

skupin obyvatel žijících v Praze 1. To zároveň souvisí s odpovězením otázky, jaké skupiny 

obyvatel lze v Praze 1 identifikovat, jaké skupiny zde žijí, jakým způsobem se vzájemně liší. 

V této otázce jsme postupovali v členění dle regionů, kde respondenti bydlí, zároveň fáze 

životního cyklu, zda jde o jednočlenné domácnosti, dvoučlenné domácnosti, domácnosti s 

dětmi, seniory (specifikace nesrozumitelná). 

 Co se týká cílů tohoto výzkumu, jde o to identifikovat hlavní témata, která se pojí s 

kvalitou života, se zkušenostmi života na Praze 1, zároveň s proměnou města, se současnými 

problémy a zároveň i s očekávaným budoucím vývojem, což je velmi důležité pro pochopení 

širších trendů, které ovlivňují demografické složení a to, jak se občané na Praze 1 cítí a jak se 

zde žije.  

 Výzkum, který nazýváme Praha 1 očima občanů, má dvě hlavní části – tzv. 

kvalitativní výzkum a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum slouží k tomu, že 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů, které trvají hodinu až hodinu a půl, se snažíme 

vygenerovat co nejvíce nových témat, které nás nenapadnou „od stolu“ nebo na základě 

srovnání s jinými srovnatelnými městy nebo s městskými částmi, např. zahraničních měst. 

Cílem a smyslem je hluboké porozumění tématům kvality života a potřebám konkrétních 

obyvatel Prahy 1, resp. konkrétních skupin obyvatel. Postupovali jsme zde metodou 

hloubkových rozhovorů.  

 Vedle toho běžel v současné době ukončený kvantitativní výzkum, který lze chápat 

jako Praha 1 v číslech. Jeho smyslem je vyčíslit a zobecnit hlavní témata, která se pojí k 

našim cílům a vytvořit tak obecný model Prahy 1.  
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 Při výzkumu postupujeme na základě statistických pravidel. Na základě statistického 

vzorku se vytváří obecný model o celé Praze 1 a o skladbě jejích obyvatel. Tento výzkum 

postupoval metodou dotazníkového šetření.  

 K současnému stavu probíhajícího výzkumu. Kvantitativní výzkum v gesci Daniela 

Prokopa a agentury PAQ Research byl dokončen a promítnut do analytické části strategie 

udržitelného rozvoje.  

 Kvalitativní výzkum sloužil jako podklad pro kvantitativní výzkum, také sloužil jako 

jeden ze vstupů do analytické části strategie udržitelného rozvoje a v současné době se 

zejména zaměřuje více na specifické případy obyvatel, kteří nějakým způsobem vybočují z 

obecných předpokladů a jejich vazby v určité míře zobecňují, k čemuž např. dochází během 

kvantitativního šetření. Snažím se, aby jejich hlas byl také vyslyšen. 

 Při dalším výzkumu jsou respondenti oslovováni napříč demografickým centrem a 

klademe zejména důraz na specifické případy. 

 Co se týká dalšího postupu, počítáme s tím, že bude dokončen sběr rozborů v 

kvalitativní části a bude připravena závěrečné zpráva. Výhledově oba z těchto výzkumů 

budou mít separátní zprávu, oba se promítají do strategie udržitelného rozvoje. V této 

souvislosti kromě toho, že vstupovaly do ukončené analytické části strategie udržitelného 

rozvoje, počítáme s tím, že budou dál využívány v navazujících procesech.  

 Děkuji vám za pozornost a přeji příjemné jednání. Těším se na viděnou.  

 

P.  R a c h u n e k : 

 Kristián Šrám se nemohl účastnit setkání, protože teď vyučuje.  

 Budeme pokračovat. V únoru a v březnu proběhlo 20 setkání s občany Prahy 1. Tato 

setkání proběhla v různých částech Prahy 1. Praha 1 byla rozdělena na 10 částí, v každé to 

proběhlo face to face, potkali jsme se osobně a jedno bylo on line.  

 V dubnu proběhla setkání a v květnu pokračovala. Byla to setkání s odborníky, s 

různými organizacemi atd. Jsou to ti, kterých se strategie dotýká, jak podnikatelé, tak 

ekologové atd. Bylo to velké množství skupin. Je pravda, že ne všichni měli zájem, ale setkali 

jsme se s velkým množstvím lidí. Byly tam dokonce i kulturní organizace atd., IPR, PCT, 

Karlova univerzita, Akademie věd atd. 

 V květnu a v červnu proběhla ještě setkání se žáky základních škol, což bude teď 

pokračovat. Také jsme se chtěli zeptat, jak oni vidí budoucnost Prahy 1, jak vnímají, co je na 

Praze 1 důležité a co by se mělo změnit.  

 V rámci tohoto setkávání jsme oslovili prostřednictvím komunikace. webu, facebooku. 

youtube, novin, časopisu Prahy 1, on-line přenosů diskusí, telefonicky, e-mailově, letáky, 

vyvěšováním plakátů přes 11 tisíc občanů Prahy 1, z nichž se přímo na různých setkáních 

sešlo více než 500 lidí. 

 Na časové ose ještě vidíte výzkum, o kterém kolega hovořil.  

 V březnu začal kvantitativní výzkum tohoto roku. Dělal se reprezentativně. Bylo 

osloveno 2018 respondentů, zpět se vrátilo 789 dotazníků, čímž bylo splněno kritérium 

reprezentativnosti. Zúčastnili se lidé z SVJ, sběr byl on-line, off-line a zároveň také proběhla 

anketa. Zpráva z tohoto výzkumu je zveřejněna na stránkách „www.planuj1.cz“.  

 Prosím o další slajd. Tady jsou organizace, které se zapojily. 

 Pan starosta říkal, jak se řídící výbor scházel a kdo byl členem. Řídící výbor měl 12 

členů: pan starosta, Broňa Baboráková, paní místostarostka Špačková, Tomáš Vích, pan 

Horovitz, za IPR tam byla Lucie Páralová, Ondřej Dlabaš, Kristián Holan a Jan Brlík, za 

Kreativní Prahu tam byl Petr Peřinka, z dalších expertu se setkání zúčastňoval a Rynda a 

Kristián Šrám. 
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 Řídící výbor se scházel ob týden. Je z něj vždycky pořizován zápis, který je 

archivován. Každý týden se schází projektový tým, který dělá operativu. V týmu jsem já, 

Honza Rachunek, Kamil Papež, Kristián Šrám. 

 Co se týká slajdu, který máte před sebou. Tvorba strategie má dvě části – první je 

analytická, druhá je návrhová. Analytická část se vytvářela dosud, podklady čerpala z těchto 

zdrojů: ze sumarizační zprávy, z participačních setkání s veřejností – ze setkání, která 

proběhla, byla pořízena zpráva, která byla podkladem, ze zpráv ze setkání se stakeholdery, z 

analýzy prostředí života městské části Praha 1, z rozhovorů s radními, se zastupiteli, s opozicí 

i s koalicí, s lidmi na Úřadu, s vedoucími odborů a oddělení, dále z výzkumu Praha 1 očima 

občanů atd. 

 Ještě tady mám kvantitativní a kvalitativní výzkum, poslední věc je inspirace ze 

zahraničí.  

 Tento shrnující dokument, o kterém hovořím a který máte před sebou v elektronické 

podobě, je stále živý, bude se ještě upravovat a doplňovat.  

 Další část se nazývá návrhová. Tato návrhová část bude pracovat se zprávami z 

pracovních skupin, pracovní týmy budou připravovat návrhovou část, potom expertní analýzy. 

Dále máme unikátní příležitost, že se do naší strategie dostane tzv. analýza hnacích sil, což je 

v Česku poprvé, co se ve strategiích bude dělat. Součástí návrhové části bude i scénář hnacích 

sil. K tomu vám řekne více pan Rynda.  

 V návrhové části budou stanoveny vize, strategické cíle a akční plán v podobě 

konkrétních projektů a řešení. O tom řekne víc kolega Kamil.  

 Mohu požádat o další slajd? Ještě jednou představím pana Kamila Papeže, kterému 

předám slovo, aby pohovořil o vzniku dokumentu a co je jeho součástí.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana Kamila Papeže, aby se ujal slova. 

 

P.  P a p e ž : 

 Dámy a pánové, byl jsem instruován, že mám mluvit velmi stručně a krátce. Většinu 

věcí, které se týkají průběhu celého projektu, řekl Petr Rachunek. Pro nás je důležité, abyste 

vnímali analytickou část jako určitá východiska k tomu, jak budeme dál pracovat, o čem se 

budeme dál bavit a jakou strategii pro městskou část budeme nastavovat. Není to žádné 

nedotknutelné dogma. Počítáme s tím, že pokud ještě přijdou připomínky nebo návrhy na 

změny do analytické části, rádi je zapracujeme, pokud se shodneme na vypořádání.  

 Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám do dneška připomínky poslali, za to jsme 

velmi vděční.  

 Vrátím se k tématu. Analytiku berte jako vstup do řešení dalších problémů a dalších 

témat. Co je klíčové, že na analytiku bude navazovat tzv. návrhová část, což je základ celé 

strategie. Počítám, že se s novými i starými zastupiteli a novými i starými radními budeme 

setkávat během listopadu, prosince, případně ledna, kdy budeme na pracovních skupinách 

vytvářet strategické cíle, budeme řešit návrhy konkrétních projektů řešení, jak cíle naplnit atd.  

 Analytická část nám bude sloužit jako podklad k další diskusi. Znamená to, že i na 

pracovních skupinách témata budeme diskutovat, budeme je rozvíjet a hledat konkrétní řešení.  

 Chtěl bych uklidnit dámy a pány, pokud je v dnešní analytice něco, co není v souladu s 

vaším politickým a možná i odborným přesvědčením, tak to budeme ještě diskutovat na 

pracovních skupinách.  

 Dokument je obsáhlý. Závěrem se přiznám, že jsme nečekali, že bude mít 270 stran. 

Nabobtnal pod vahou informací, podkladů a vstupů, kterých je hromada. Tím je vaše strategie 

udržitelného rozvoje ve srovnání s jinými městskými částmi nebo samosprávami, které jsme 

dělali, unikátní.  
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Přistoupili jste k tomu hodně ze široka, velké zapojení veřejnosti, participační 

rozhovory a setkání, setkání se stakeholdery, velký kvantitativní výzkum atd. Je to unikátní a 

bude jen na nás, abychom to dotáhli se svými i s novými zastupiteli a radnímu ke zdárnému 

konci.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Jsem rád, že k našemu prvenství v rámci hodnocení Hlídače státu se připojí 

další prvenství, a to je v přístupu k tvorbě strategie udržitelného rozvoje, i když si nedělám 

iluze, že to tady nebude zpochybňováno. Na druhou stranu jsem moc vděčný za to, že všichni, 

kdo se účastnili práce v řídícím výboru včetně pana arch. Vícha a na jeho doporučení dalších, 

získali jsme vzácnou osobnost v podobě pana dr. Ivana Ryndy, který nás velmi moudře a 

erudovaně usměrňoval v rámci tvorby strategie. Myslím si, že jsme odvedli kus poctivé práce 

a že jsme základní část strategie v podobě analytické části připravili s veškerou pílí a s tím, co 

jsme do toho mohli dát pro budoucí zastupitele. Neuspěchali jsme to, nechtěli jsme z toho 

dělat volební téma, nakonec jsme analytickou část rozvážně dotvořili a připravili tak, aby 

nové zastupitelstvo mělo na co navázat. Těším se na výsledek.  

 Všem, kteří se účastnili nejen v řídícím výboru, ale i z řad našich úředníků, vás, 

zastupitelů, členů rady a dalším moc děkuji.  

 Prosím udělit slovo panu dr. Ryndovi, aby se k tomu vyjádřil. Pak by následovala 

diskuse. 

 

P.  P a p e ž : 

 Mohu k tomu ještě něco krátce dodat? 

 (P. Hejma: Ano.) 

 Prosím ještě o jeden slajd. Chtěli bychom požádat všechny zastupitele – využít vaše 

znalosti prostředí, vaše znalostí gescí atd. – abyste se do tohoto procesu zapojili. Někteří už se 

zapojili velmi intenzívně. Pan dr. Votoček připomínkoval stránku po stránce, za což 

děkujeme. 

 Prosím další slajd. Obešel bych vás a prosím, abyste nám s tím pomohli tak, že si 

můžete vybrat jakoukoli část z dokumentu strategie a tu připomínkovat. Můžete si to vybrat 

podle oblastí, podle toho, co vás zajímá, čemu víc rozumíte – je to na vás. Chtěli bychom 

využít vašich vědomostí, abyste se do toho víc zapojili a dali nám zpětnou vazbu. Můžete to 

vyplnit na programu survey monkey. Do 30. září budeme čekat a když to pošlete, budeme 

moc rádi.  

 Na posledním slajdu je seznam gescí. 

 O přestávce vás budu obcházet a ptát se, kdo se čeho ujme, kam by chtěl dodat 

nějakou zpětnou vazbu, která by mohla trvat 15 minut. Byli bychom velmi rádi.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana dr. Ivana Ryndu. 

 

P.  R y n d a : 

 Děkuji za slovo. Poprosím Jana Rachunka, aby pustil moji prezentaci, kterou mám 

připravenou a zkusil zapnout dálkové ovládání.  

 Toto je titulní obrázek, na kterém máte představenu Karlovu univerzitu a náš obor. Je 

to něco na způsob povolené reklamy. Zdá se, že ovládání nefunguje. 

 Tvrdím, že nejšťastnější bytostí je schopný, výkonný, neúplatný politik a že tento 

živočišný druh dosud nevymřel, protože si politiků skutečně vážím.  
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Má to ovšem velmi těžké, protože žije v situaci velmi obtížné časově i prostorově, rád 

by jednal správně v čase, dlouhodobě nebo aspoň střednědobě, ale je sevřen kleštěmi krátkého 

volebního období. Rád by jednal správně v prostoru, protože je v situaci globalizace, kdy nás 

bombarduje globální porucha klimatu, problémy s biodiverzitou, pandemie, ale i války, musí 

myslet nejen na svůj svěřený obvod Prahy 1, ale i na planetu a je omezený v čase délkou 

čtyřletého volebního období, je omezen v prostoru limitovanými zdroji své obce MČ Praha 1 

– finančními, lidskými, legislativními a dalšími.  

 Proto se zdá být politika v situaci, kterou už před léty tak výstižně ilustroval Vladimír 

Renčín a kterou není třeba dále komentovat, a svět je přitom stále složitější. Máme tady 

vyjmenované problémy, které jsme našim studentům ještě před několika lety zakazovali řešit, 

ale máme tady vedle globálních i přeturistováno, máme velmi obtížné AIRBNB, energetiku, 

inflaci, hluk, vládu a ke všemu ještě tu hospodu pod námi dole.  

 Nejen proto vzniká strategie trvale udržitelného rozvoje, což je velmi komplexní 

soubor strategií, který umožňuje pomocí ekonomických prostředků a technologií řešit lidské 

problémy materiální, kulturní i duchovní při plném respektování environmentálních limitů, 

tedy limitů přírody, krajiny a životního prostředí.  

 Aby to vůbec bylo možné, je nezbytné na lokální, regionální i globální úrovni 

redefinovat, předělat sociopolitické instituce a procesy. Takto řečeno to zní hrozně, proto vám 

to pustím ještě jednou.  

 Obvykle se trvale udržitelný rozvoj vykládá v pouhých třech pilířích nebo třech 

rovinách. S velkým úspěchem definuji udržitelný rozvoj ve čtyřech rovinách, protože tvrdím, 

že společnost je jedna věc, ale každý z nás je svobodná žena, svobodný muž se svými 

nezadatelnými individuálními lidskými právy, ale také se zcela specifickým individuálním 

naladěním potřeb a hodnot, které má každý jedinec naladěny osobitě. Je to tak velmi dobré, 

protože to svět činí mnohem pestřejším, zajímavějším a barevnějším.  

 Proto si vážím strategie, která je naladěna pokud možno tak, aby se v ní opravdu 

každý našel. Všimněte si, že v definici ekonomický pilíř není cílem, ale prostředkem. To se 

laikům velmi často plete. Životní prostředí ke všeobecnému překvapení není cílem 

udržitelného rozvoje, to je velký omyl, ale cílem udržitelného rozvoje je člověk, lidské 

potřeby a jejich uspokojení. Říkáme, že trvale udržitelný rozvoj je přiznaně antropocentrický. 

A konečně sociálně politické instituce a procesy jsou cílem, protože dobrá obec je cílem sama 

o sobě, ale i prostředkem k uspokojení individuálních potřeb.  

 Přežili jsme ve zdraví první část toho, co mám na srdci. Druhá část se týká 

strategického plánování. Strategické plánování lze schématicky znázornit ve dvou základních 

pilířích, které oba vyrůstají z otevřené, lokální, místní občanské společnosti. Úkolem politiků 

je přilákat co největší množství a druhů občanů k participaci, ke spolupodílení na řešení. To je 

ten levý komunitní pilíř, je induktivní, jde zdola nahoru, dá se rozčlenit do jednotlivých 

pracovních skupin a řeší to, co si občané přejí.  

 Druhý pilíř je pilířem expertním, je deduktivní, vychází z lidského expertního poznání, 

jde shora dolů a nemá co mluvit občanům ani politikům do toho, co si přejí v rámci Prahy 1 

udělat, ale má za úkol radit, jak se to má udělat,  nebo jak ne v případě, že by to nebylo 

udržitelné. Tyto expertní pracovní komise se s pracovními skupinami neustále radí, je to 

proces zdlouhavý, interaktivní, iterativní, skupin potřebujeme mnoho - to všichni dobře ze své 

praxe znáte – pro životní prostředí, sociální komisi nebo výbor, na názvu tolik nezáleží. 

 Dostáváme se k tomu, jaká je úloha politika. Politik samozřejmě celou stavbu 

zastřešuje, protože má dvě nejdůležitější věci: mandát, který mu dali voliči jako právo 

omezovat. Obsahem mandátu je právo omezit občana. Občan dobrovolně volí své politiky 

proto, že ví, že není schopen sám sladit veškeré zájmy a rozhodnutí svěřuje politikovi. To je 

nesmírně důležité. 

 Druhý nástroj politiků je rozpočet, který mu dali také občané formou daní.  
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 Tato konstrukce na lokální úrovni velmi dobře funguje. To je teoreticky obsah toho, co 

se vám pokoušíme představit jako strategický plán MČ Praha 1 do r. 2035 nebo dál. Takto 

politik funguje, chodí, vysvětluje, naslouchá – to je důležité umění politika, lidé ho mají rádi, 

občané ho volí. Zároveň překlene hranice volebního období.  

 Část třetí – hnací síly. Schématem se nemusíte dlouze zabývat, je relativně nové, 

zhruba čtvrt století a vzniklo ze zkoumání sociologů a politologů, kteří zkoumali lidské 

důvody k nějakému jednání. To jsou ty hnací síly, mohli bychom je nazvat i trendy, které 

vytváří nějaký tlak na prostředí, které je v nějakém stavu. Následují dopady a prostředí může 

být vylepšené, ale také nevratně zničené. Proto hledáme odpovědi, jak změnit hlavní jednací 

síly a celé to kolečko, elipsa, se v politickém rozhodování točí neustále dopředu.  

 Na základě hnacích sil můžeme vytvořit dva nesmírně důležité scénáře: deskriptivní 

popisný scénář, co se stane – když. Je to varovný scénář. Vysvětlujeme tam nejen sami sobě, 

tedy politikům expertům, ale i občanům, co se stane jestliže nějaké trendy zanedbáme, jestliže 

nezasáhneme a k jakým koncům může planeta, Evropská unie nebo MČ Praha 1 dospět v 

určité zvolené době. Toto jsme schopni kvalitně modelovat pomocí výkonných počítačů 

teprve nějakých 40 let.  

 Druhý typ scénáře je naopak normativní. Prohodíme závislou a nezávislou proměnnou 

a snažíme se hledat cestu k uskutečnění vize, jak uskutečnit to, co si přejeme v budoucnosti, 

třeba v r. 2035, a co je pro to třeba udělat okamžitě. Metoda scénářů je velmi sofistikovaná a 

komplikovaná a jsou založeny na identifikaci ne zbožných přání občanů nebo ušlechtilých 

vizí politiků, ale na tom, co nás ovlivňuje objektivně – ať chceme nebo nechceme. Na válku 

na Ukrajině, na pandemii, na terorismus nemáme vliv.  

 Takto vypadají scénáře velmi schématicky. Všimněte si těch barviček. Jde o to křivky 

rozpojit buď absolutně, aby některé začaly i klesat, nebo relativně, aby se aspoň dopady na 

životní prostředí snížily. 

 Jiný obrázek. Dva typy prognóz, sebedestruktivní, sebenaplňující už vyložit nestačím 

ne dnes, ale doufám při příští příležitosti. Výsledek je toto: 

 Strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 do r. 2035. Je nesmírně důležité říci, že 

dokument je výsostně politický, protože je nástrojem vás, politiků. Šli jste do voleb proto, 

abyste něco pro řešení konfliktů a zlepšeni kvality života udělali. Je tedy strategie 

udržitelného  rozvoje rozhodně dokument výsostně politickým, ale pozor – je dokumentem 

absolutně nestranický. Tady opravdu nejde o to, jaká je v dobrém slova smyslu více pravicově 

nebo více levicově orientovaná politická ideologie v ušlechtilém slova smyslu určité strany 

nebo hnutí, tady jde o věcnost, ne o stranickost.  

 Není to program žádné politické strany, je to vize do budoucna. Je založena na 

kvantitativním výzkumu, kvalitativním výzkumu, dílčí i celkové SWOT analýze, zcela nově – 

jak to řekl pan starosta a i kolega Petr Rachunek – na hnacích silách, na trendech. To je něco, 

co dosud žádná strategie udržitelného rozvoje v České republice nemá. Celá strategie bude 

shrnuta podle jednotlivých, v našem případě do čtyř pilířů udržitelného rozvoje. Nebojte se, 

nakonec to vždycky dobře dopadne. Pokud to nevypadá dobře, znamená to, že ještě není 

konec. Už jsem ale skončil. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pane doktore, děkujeme za poutavý přednes, který shrnuje pohled na přípravu, tvorbu 

a na výsledek, který přinášíme v poločase její tvorby.  

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za přednes. Nezávidím paní Ing. Kopečkové, jak to všechno zaznamená do 

stenografického zápisu. 
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 Chtěl bych poděkovat všem, kteří se dosud podíleli na této záležitosti, ať už je to 

realizační tým, který jsem měl možnosti vidět čtyřikrát, děkuji řídícímu výboru. Mrzí mě to, 

co jsem už zveřejnil na sociální síti, že bohužel na panelech je zmínka pouze o vedení naší 

radnice, nikoli o těch, kteří se na tom nejvíce podílejí. Budu mít uštěpačnou poznámku k panu 

starostovi, protože nezmínil to, že záležitost vypukla – pokud se nepletu – na základě podnětu 

opozice. Bylo to někdy v r. 2020, ale samostatný tisk byl začátkem února 2021. Toto ale není 

směrodatné. 

 Moc mě mrzí velká neúčast občanů při setkáních. Nevím, čím to je, jestli je to pozdní 

informovaností o termínech, ale myslím si, že bychom se na základě tohoto měli do budoucna 

poučit, protože bez občanů pro mne není materiál „top“, právě v souvislosti s tím, že občané 

chyběli.  

 Také mě mrzí, že jsou tam eliminovány dvě věci, které hodně zaznívaly na těch 

čtyřech setkáních. Je to záležitost dopravy, a potom to, co se mi ne dobře poslouchalo a 

mrzelo mě to, kritika naší radnice. Připadá mi, že tento dokument tak výrazné stížnosti 

neobsahuje. To je jen můj pocit. 

 Pan starosta říkal, že záležitost byla projednávána v komisích a ve výboru. Chci se 

zeptat, jaký je příslušný výstup z příslušného výboru a z komise pro participaci? 

 Každopádně vám, realizátorům, moc děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Budu hned reagovat. Výstava, kterou teď vidíte, není o tvorbě strategie, ale o 

prezentaci rozvoje Prahy 1 za posledních cca 20 let. Prosím, aby se to nezaměňovalo se 

strategií rozvoje.  

 Nemyslím si, že by bylo málo občanů. Těch 20 workshopů na Praze 1 probíhalo v 

době covidové, takže jsme byli velmi rádi, že se toho zúčastnili. Myslím si, že to bylo více 

než 300 občanů s tím, že každá lokalita má jiné zapojení těch, co tam žijí. V Malostranské 

besedě bylo třeba 60 lidí a jinde třeba 20 nebo 15. Slyšeli jsme ale statistiky, že to jsou tisíce 

lidí. Znamená to 1100 participantů na průzkumech, více než 300 lidí na workshopech a další v 

rámci zpětných vazeb. Nemyslím si, že by tam bylo těch lidí tak málo.  

 Veškeré podněty byly v těch 260 stranách velmi precizně zpracovány, včetně 

některých kritických hlasů na komunikace radnice nebo na některé další věci. Myslím, že to 

byla věc zpracovatele M.C. Triton a jeho týmu, aby všechno bylo zpracováno tak, jak se má. 

Věřím, že nic nezapadlo. 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jako jeden ze zástupců opozice jsem chtěla říct, že si materiál velmi cením. Myslím si, 

že to, že diskuse probíhá napříč politickým spektrem, je záslužné a není vůbec samozřejmé. Je 

to materiál, který bude přesahovat do dalšího volebního období. Uvidíme, jak se do toho další 

zástupci vloží. Také za mne jsem chtěla poděkovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, to se dobře poslouchá, je to ocenění pro všechny. 

 Prosím paní místostarostku Špačkovou. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Byla jsem velmi ráda, že jsem se mohla práce řídícího výboru účastnit. Byla jsem tam 

většinou. Význačné poznatky jednak z výzkumu, jednak i od pana dr. Ryndy se poslouchaly 

báječně. Chtěla jsem poděkovat.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 54 
 

 Musím říct, že bych byla ráda, i když je to objemné, aby se to stalo jakousi biblí všech 

zastupitelů napříč spektrem, protože tam jsou poznatky, které by si museli složitě hledat v 

jiných materiálech. Ušetří jim to mnoho času.  

 S panem Víchem jsme se domluvili, že budeme prezentovat, že je to živý materiál, 

který se může samozřejmě doplňovat. Chtěla bych to odlehčit na takovém krásném příkladu. 

Byla zmíněna Lucie Bára, která byla nominována za IPR. Je to občanka Prahy 1. Po dobu 

práce v řídícím výboru otěhotněla a přivedla na svět holčičku. Znamená to, že je to živý 

materiál, protože nám přibyl další obyvatel Prahy. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to pozitivní výsledek projednávání strategie. 

 Slovo má pan Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Měl jsem také milou povinnost být v řídícím výboru, kde jsem nastoupil na místo Jitky 

Nazarské, která tou dobou už začala pracovat ve školce a poprosila mě, abych to vzal za ni. 

Jitka s Pavlem byli iniciátory, kteří v r. 2020 přišli s nápadem vize restartu Prahy 1, ze kterého 

se dokonvergovalo k strategickému plánu udržitelného rozvoje. I když nejsou přítomni, chci 

jim za tuto iniciativu poděkovat. Chci poděkovat Petru Hejmovi, který to přes počáteční odpor 

pak vzal za své a stal se podporovatelem celé věci, což také vnímám pozitivně. Výsledkem je 

tento obsáhlý materiál. Pokud jste se s tím neseznámili, doporučuji to při podzimních 

večerech prolistovat. Je tam mnoho zajímavých dat. 

 Uvedl bych, co mě zaujalo. Data inspirují k nějakému názoru. Je tam např. číslo z 

bezpečnosti o tom, kolik bylo přestupků ohledně rušení nočního klidu. Zaujalo mě to, protože 

číslo je myslím 70. Přitom když jsem volal na policii v létě v době, kdy jsou ty motorkové 

rejdy, tak říkali, že už jsem asi třístý. Tím chci říct, že číslo 70 bylo za celý rok. 

 Vyvodil jsem si z toho závěr, že policie, přestože tam má tisíce hlášení porušení 

nočního klidu, tak to odkládá bokem a neřeší to. To pro politiky říkám jako zajímavost a 

přimět policii k tomu, aby porušování nočního klidu začala řešit. Říkám to jako pobavení 

nebo pro to, k čemu ten tlustý fascikl dat může sloužit. 

 Myslím, že je dobré pravidelně to opakovat, moc hezky to řekl pan dr. Rynda. Když se 

mě někdo ptá, co je to udržitelný rozvoj, tak si to pamatuji ještě ze školy a zjednodušuji to. 

Máme ekologický, ekonomický a sociální. Když tam jedno nedrží dostatečně pevně, tak ta 

trojnožka spadne. I když máme v Praze 1 silnou ekonomickou složku, nejsilnější v Praze a v 

České republice, tak z hlediska ekologie na tom nejsme dobře. I počet lidí nám moc neroste. 

Myslím, že nám to tady kulhá na ty dvě nohy, o které je třeba pečovat a podporovat je.  

 Mám ještě připomínku, aby to za své nevzali jen politici, ale podstatný bude přístup 

Úřadu. Bez Úřadu jsme marní. Pokud se s tím Úřad neztotožní, tak to můžeme založit do 

knihovny a může to tam dělat parádu. Chtěl bych se zeptat pana tajemníka, zda by nám 

stručně řekl, jak je to na Úřadu přijímáno a jaký k materiálu má vztah.  

 

P.  H e j m a : 

 Může pan tajemník reagovat. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Zaměstnanci k tomu mají kladný vztah. Na druhou stranu záleží na způsobu, jak jim 

bude materiál prezentován. Znamená to, aby byl prezentován pokud možno srozumitelně a 

jednoduše, aby si to dokázali promítnout do své vlastní práce.  
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 Na jednom setkání jsem dostal otázku, jak si představuji Prahu 1 v r. 2035. Napsal 

jsem, že v té době už budu mrtvý, tak si to nepředstavuji nijak. Samozřejmě, že to byla jen 

legrace.  

 Myslím, že materiál je důležitý, ale bude záležet na jeho srozumitelnosti a na jeho 

praktické proveditelnosti. Protože v této oblasti nejsem odborníkem, věřím tomu, že se tím 

kolegové budou zabývat tak, aby to bylo srozumitelné všem.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím paní předsedkyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Také bych chtěla poděkovat, mohla jsem se také účastnit práce na strategii 

udržitelného rozvoje. Chtěla bych navázat na pana Vícha stručnou poznámkou. Bylo víc lidí, 

kteří chodili za Petrem a snažili se ho přesvědčit o tom, že strategie je na městské části 

potřebná. Nejdůležitější na tom bylo dobře to odargumentovat. To se zřejmě dosud v té době 

nevedlo, ale nakonec se to podařilo. Ti, kteří se zúčastňovali jednání, dokumentu věří. Jednání 

to byla dlouhá, úmorná, zábavná i nezábavná, jednali jsme se spoustou občanů.  

 Chtěla bych zdůraznit průzkum očima občanů. Na setkáních tolik lidí nebylo, ale moc 

lidí se účastnilo průzkumu a jsou z toho zajímavá data, ze kterých bychom měli čerpat.  

 Na začátku jsem měla říct, že jsme vypracovali analytickou část. To, o čem se tady 

bavíme, není všechno. Důležité je, jakým způsobem se určí cíle a vize, jak se budou 

dodržovat, zda ten, kdo na tom bude pracovat, bude tomu věřit. Rovnou tady říkám, že u 

tohoto projektu bych chtěla zůstat, protože se obávám, že hodně lidí tomu nevěří,  projekt 

zpochybňují, ale já mu skutečně věřím.  

 Chtěla bych navázat na pana Vícha s policií. Byl tady i dotaz od Davida Bodečka, 

jakým způsobem pracoval výbor. Nejvíce jsme se zabývali problematikou krátkodobého 

ubytování, což je analytická část. Kamil Papež jistě potvrdí, že jsme předložili spoustu dat jak 

z jednání výboru, kde byly přetlumočené debaty, kterými jsme s paní Holou rozebírali rušení 

nočního klidu, Dlouhou ulici, to, že policisté milionkrát píší o tom, že zjednají pořádek. To 

číslo 70 jsme probírali. 

 Co se týká našeho výboru, několikrát jsme pány pozvali na výbor. Byla možnost 

položit jakékoli otázky. Pokud bude výbor pokračovat, jsou otevřené dveře a lidé by určitě 

spolupracovali dál. Moc děkuji všem, kdo projektu věří. 

 

P.  H e j m a : 

 Musím přiznat, že paní kolegyně Sitár Baboráková byla jedna z těch, která mě 

nakonec přesvědčila, že máme do toho jít. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nepoděkoval jsem ještě úředníkům, kteří tomu věnovali spoustu času. Tomáš správně 

řekl, že pokud si úředníci nepřisvojí tento dokument, tak práce je asi marná. Uvědomujeme si, 

že bez dobré práce úředníků by nikdo dobrým politikem nebyl.  

 Mám dotaz k návrhu usnesení. Proč je tam bod 3? Znamená to období březen 2021 – 

2031, a je to ve všech bodech. Může to předkladatel vysvětlit?  
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 Poznámka k tomu, že přišlo málo lidí. Pamatuji si dva termíny – nazývám to 

špendlíkováním. Byla to akce v Truhlářské a ve Werichově vile. Když se dělá souhrn 

předcházející etapy, tak aby na levý břeh Vltavy přišlo 14 lidí, a druhý den na druhou stranu o 

19 více, tak je to málo. Není to výtka směrem k realizátorům, ale k nám všem, protože asi ne 

dobře včas informujeme lidi. Znovu opakuji – poučme se pro příště. V časopise se zveřejňuje 

všechno možné, dokonce i dublovaně, a tyto informace jsem tam postrádal.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsou tady zvláštní čísla, nevšil jsem si toho. Je tady 32021. Předpokládám, že se jedná 

o období 2021 – 2035. Znamená to, že jsme termín posunuli do r. 2035. Prosím ještě Petra 

Rachunka. 

 

P.  R a c h u n e k : 

 Termín 2035 jsme začali používat, ale ve všech usneseních rady je 2031. 

 

P.  H e j m a : 

 V řídícím výboru jsme se domluvili, že to zaokrouhlíme na 2035. Můžeme opravit 

období s konečným číslem 2035 ve všech částech.  

 Usnesení říká, že v bodu 1) bereme na vědomí informaci o průběhu tvorby v souladu s 

prezentacemi a v dalším se ukládá radě pokračovat v tvorbě strategie. 

 Prosím pana zastupitele Davida Bodečka s technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevšiml jsem si do r. 2031, ptal jsem se na ty dvě dvojky.  

 

P.  H e j m a : 

 To byl překlep. 

 Pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jsem překvapen tím, co se všechno na řídícím výboru dělo, když z toho vzešla nová 

občanka Prahy 1. 

 Hlásil jsem se kvůli něčemu jinému. Zúčastnil jsem se prvního jednání, které bylo pro 

úředníky a zastupitele. Tam bylo řečeno, že strategický rozvoj Prahy 1 musí být podřízen 

strategickému rozvoji hl. m. Prahy. To je věc, která mi na celém tomto materiálu vadí, protože 

si myslím, že jsme natolik svéprávní, abychom měli vlastní strategický rozvoj.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, aby to bylo vysvětleno, protože je to autonomní dokument, který se týká 

rozvoje naší městské části. Samozřejmě je to tvořeno v kooperaci s Institutem pro plánování a 

rozvoj hl. m. Prahy, je to v kooperaci s dalšími orgány, které plánují rozvoj hl. města. Je to 

kvůli tomu, abychom měli informace a abychom strategicky správně kopírovali např. rozvoj 

infrastruktury nebo něčeho podobného, ale rozhodně to není poplatné jakémukoli 

strategickému dokumentu rozvoje hl. m. Prahy, je to náš vlastní autonomní dokument. Určitě 

to není propojeno.  

 Můžete někdo z pánů potvrdit to, co jsem říkal? 

 (Z pléna: Řekl bych to sám za sebe, ale kolega to má vyčteno z knih.) 

 Prosím Kamila Papeže. 
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P.  P a p e ž : 

 Nemám to vyčteno z knih, ale z praxe. Pane doktore, naprosto s vámi souhlasím, ale 

tady se tvoří autonomní strategie pro Prahu 1. Předpokládám, že zaznělo od kolegy z IPR, že 

strategie by měla být podřízena, na což vy reagujete. Je to myšleno tak, že z našeho pohledu 

je ideální, když se vaše představy a cíle potkávají i s Prahou. Ne vždy se to děje. Z našeho 

pohledu je klíčové, abyste jako Praha 1 nebo kterákoli městská část nešli proti strategickým 

dokumentům Prahy. Znamená to, že Praha říká hot, a vy říkáte čehý. Tomu bychom se měli 

snažit při tvorbě strategických cílů vyvarovat. 

 Zopakuji. Strategie by neměla být podřízena, tvoříme autentickou strategií pro  

Prahu 1, a proto řešíme i témata, která se týkají Prahy 1, jako turismus, bydlení atd., ale 

nemělo by to jít do rozporu s klíčovými strategickými dokumenty. Pokud se týká rozporu, 

souhlasím s vámi.  

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že je vysvětleno. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Chtěl jsem také reagovat na vás, pane profesore, říkal jste, že to není tak standardní, 

jak k tomu přistupujete. Vstoupil jste na horkou půdu do oblasti vedení Prahy 1. Myslím, že 

vaše práce narážela na základní rozpor. Vedení radnice je nevěrohodné, anticipační, zatušuje 

jakýkoli projev občanského názoru, pokud se neslučuje se zájmy, které prosazují. Tato 

radnice organizuje vytvoření dokumentu, který počítá s participací a má se ptát lidí, co chtějí. 

Lidé to udělají pouze tehdy, když mají pocit, že to má smysl, že to bude jednou realizováno.  

 Mohu uvést příklad, co jsme zažili, že občané podle zákona podali petici, kterou 

požadovali odvolání starosty Hejmy a přihlášení se Prahy 1 k nulové toleranci hazardu, která 

už byla schválena na Magistrátu. Praha 1 ale stále doufá, že se výherní automaty po volbách 

zase vrátí. Koalice to odmítla projednat, protože podpisů bylo údajně málo. Tento přístup se 

promítl i do vaší práce, kdy na workshopy jsme jako zastupitelé měli zakázáno chodit, 

abychom lidi nepobuřovali. Starosta tam chodil, i jiní zastupitelé. 

 Z mého pohledu je výborné, že se to zkouší, že tato koalice dává něco k tomu, aby se 

udělalo něco dobrého. Myslet si, že se to bude realizovat, není možné bez změny na radnici. 

Je třeba pracovat pro to, aby tyto věci nezůstaly pouze na papíře, ale aby byly uvedeny ve 

skutečnost.  

 Děkuji za vaši práci, i koalici, že do toho šla, děkuji všem, kteří se na vzdory obavám 

na tom podíleli. Věřme, že to dobré, co v dokumentu je, bude se jednou realizovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a dovolím si závěrečné slovo. 

 Budu opakovat poděkování všem. Mrzí mě, že úžasná diskuse, která probíhala, byla 

nesmírně pozitivní napříč koalicí a opozicí, byla dokončena pesimistickým závěrem kol. 

Čižinského, který se nezdráhá kritizovat i takovou organizaci jako je Hlídač státu a 

zpochybnit prvenství městské části, která byla nejlépe hodnocena a měla nejlepší 

protikorupční index ze všech městských částí v Praze. Je vidět, že náš pan kolega dokáže 

zpochybnit úplně všechno.  

 Omlouvám se všem, kteří se podíleli na přípravě této strategie včetně pana dr. Ryndy, 

že toto musel vyslechnout na závěr. Nenechme si zkazit radost z díla, které je na půl cesty a 

pojďme to toho, ať to dokončíme v příštím volebním období a chraň pán bůh městskou část 

před nějakou větší změnou.  

 Ukončeme projednání tohoto bodu. 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došly nějaké návrhy?  
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P.  B u r e š : 

 Šlo o úpravy dat, které byly vysvětleny, že došlo k překlepům. Upravují se pouze 

špatná data, je to 2021 – 2035 v prvním, druhém a třetím odstavci.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o usnesení k tisku 1620. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo takto úžasně schváleno. Děkuji všem. 

 Znovu otevírám bod číslo 

1, tisk BJ2022/1567 

 Budeme pokračovat v rozpravě. 

 S technickou poznámkou žádá vystoupit pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nevím, co občané komu udělali, ale proč máme celý den poslouchat invektivní výpady 

starosty vůči opozici? To si můžeš, Petře, ušetřit. Sám jsi vyzýval ke zdrženlivosti před 

volbami. V každém výroku se potřebuješ o někoho otírat. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale nejsem si vědom, že bych se o někoho otíral. Na invektivy této 

koalice pouze slušně reaguji tím, že připomínám úspěch naší radnice. Nikoho osobně 

neurážím a ani se do nikoho nenavážím, dávám si na to dobrý pozor.  

 S technickou poznámkou prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Byl jsem s technickou poznámkou přihlášen ještě před přerušením tohoto bodu. 

Technická poznámka je o tom, že jsem předtím mylně hlasoval, protože jsem se domníval, že 

hlasujeme o tom, jestli dáváme další slovo panu Čižinskému. Proto jsem nehlasoval.  

 Jsem pro ukončení diskuse, navrhuji její ukončení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení diskuse. Pro 13, proti 3, zdržel se 1, nehlasovali 

4. Návrh byl přijat, rozprava bude ukončena. Dostanou slovo všichni, co jsou přihlášeni. 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pamatuji si situaci, v tu dobu jsi byl Michale mimo sál. 

 

P.  H e j m a : 

 Ať se nepřesvědčujeme, kolega a řada dalších potvrzují, že pan radní Caban byl v sále. 

 Prosím pana zastupitele Scholze s technickou. 

 

P.  S c h o l z : 

 U tohoto bodu by se mělo ještě jednou hlasovat o tom, jestli to platí. 

 

P.  H e j m a : 

 Tento tisk byl porovnáván s projednáváním rozpočtu. Nejedná se o projednávání 

rozpočtu, ale o výsledku hospodaření, správně by se mělo hlasovat o čtvrtém a dalším vstupu 

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

 Odpoví mi pan inženýr na výslednou částku v Řásnovce?  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Výslednou částku s sebou nemám, není to součástí tohoto materiálu. Musíte počkat, až 

dojdeme do kanceláře.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Myslím, že v jednacím řádu se mluví o návrhu rozpočtu a o vyúčtování hospodaření. 

Toto je průběžný bod o vyúčtování hospodaření po půl roce, připadá mi to stejné jako 

diskutovat k návrhu rozpočtu a ukončovat rozpravu mi připadá zbytečné.  

 V technické jsem si stěžovat na neustálé otírání se o opozici a zároveň bagatelizování 

vlastních chyb managementu. Kolegové upozorňovali, že se prohospodařilo několik milionů 

na Anenském trojúhelníku a pan starosta se nám snaží vyprávět pohádku, že tomu tak nebylo. 

Vidíme ale, že si to odporuje, jsou tam zbytečné náklady. Nevím, kolikrát jste dokola oblepili 

ohradu plakáty, co tam bude krásného, pořád jste to měnili, veřejnosti jste bránili, a teď nám 

budete tvrdit, že všichni z SVJ jsou pro, abyste tam vykopali nějakou kašnu. Kdybychom 

zůstali u gró tohoto bodu, tak už jsme dávno hotovi, ale když musím poslouchat tyto výmysly 

od pana starosty Hejmy, tak nevím, proč to tady musíme snášet.  

 

P.  H e j m a : 

 Bez komentáře. Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také si neodpustím to, že před panem prof. Ryndou jste se snažili chovat 

demokraticky a mile. Michal Caban myslel, že hlasoval proti mně, ale omylem nehlasoval. 

Jsou obavy, že tady moc často mluvím, že by se mělo ze záznamu vygumovat to, co jsem řekl, 

protože jsem už hovořil třikrát, ale paní Valíčková mne nechává pořád ještě mluvit. 

 Řeknu to po páté. Prosím o vysvětlení, kolik se dalo podnikatelům v rámci covidu? 

Proč je rozdíl 150 mil. mezi tím, co říká gesční radní Votoček a co nejasně nadhazuje pan Ing. 

Kovářík? Opět se ptám, jak je to s poliklinikou, jaký je váš záměr peníze investovat, jestli do 

polikliniky, tak zda tam budou byty, nebo ne? 

 Dovolím si reagovat na vás, pane Ing. Kováříku. Tady jsou politici, ti odpovídají 

voličům, ale vy jako úředník máte povinnost odpovídat na dotazy zastupitelům. Není možné 

říkat nevím, nemám, můžete říct, že nevíte, co pan Votoček řekl při diskusi v Jaltě, ale abyste 

poučoval, že špatně říkáme Poliklinice Palackého, to mi nepřipadá případné.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Prosím pana Čižinského, aby mi nevkládal do úst slova, zeptal jsem se, jak je to podle 

jednacího řádu správně. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Projednáváme výsledek hospodaření za 1. pololetí. Otázky kladené panem Čižinským 

zazněly už pětkrát a netýkají se tohoto bodu. Já i Kovářík odmítáme na ně dále odpovídat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Připomněla bych dotaz k revitalizaci Betlémském nám.  

 Protože nemám jinou příležitost to říct, vzpomněla jsem si na to, že to nikdo neřeší ze 

zdravotnictví. Petře Burgře, máš zdravotnictví v gesci a ani jednou jsi nebyl v poslední době 

na zdravotnické komisi. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta rychle reaguje, že to není v jeho gesci.  

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, jako dárek všem jsem chtěl dnes dát, že nebudu tady vystupovat, 

protože dnes procházíme tak trochu hnojištěm, ale už si na to zvykáme.  

 Mrzí mě, že musím paní Počarovské po čtyřech letech vysvětlit, že komise jsou 

poradním orgánem rady a že by si měla všimnout, že se tam zdravotní komise věnovala 

především Nemocnici Na Františku, že jsme s panem starostou dohodli, že když vytáhne z 

toho bahna Nemocnici Na Františku po ročním působení Prahy sobě, chodil na jednání za 

radu pan starosta. Je to stejné jako když pan Čižinský měl rok v gesci sociální věci a na 

sociální komisi byl za celý rok dvakrát. Je to něco podobného.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí je ještě pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Chtěl bych odpovědět paní Počarovské. Došlo tady k nedorozumění. Částka, kterou 

jste načetla, je suma všech investic z oblasti dopravy, Betlémská z toho tvoří jen část, a to 

zhruba 8 mil. Je to druhá etapa akce, která ještě nebyla schválena. Peníze jsme čerpali pouze 

na projekční přípravu jedné z dalších akcí, které tady nemáme. Těch 36 tisíc se zaplatilo za 

všechny investiční akce, které tam máme. Pokud byste potřebovala, mohu vám rozpis dát.  

 

P.  H e j m a : 

 Dávám slovo předsedovi Návrhového výboru, zda došly nějaké protinávrhy.  

 

P.  B u r e š : 

 Přišel návrh, který nezazněl na mikrofon (ze sálu se ozývá, že zazněl). V mailu je: 

prosím hlasování per partes. 

 Nebylo pochopeno, že projednáváme výsledek hospodaření, takže máme pozměňovací 

návrhy: 

 2) Informace sdělené Ing. Zdeňkem Kováříkem a MUDr. Janem Votočkem k 

záležitostem týkajících se objektu Palackého – že bereme informace na vědomí. 

 Nový 4. bod ukládá pro r. 2023 zapracovat do investičního rozpočtu novou položku 

ORG(?), případně více položek pro jednotlivé investice, které budou pokrývat investice do 

objektu Palackého 5. Odpovídá rada MČ, termín 31. 10. 2022. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o zmiňovaných protinávrzích. Prosím pana předsedu, aby nás provedl 

hlasováním. 

 

P.  B u r e š : 

 Obracím se na předkladatele, zda se s něčím ztotožňuje?  

 (P. Votoček: Ne.) 

 Hlasujeme o doplnění bodu 2: bere na vědomí informace sdělené Ing. Zdeňkem 

Kováříkem a MUDr. Janem Votočkem k záležitostem týkajících se objektu Palackého. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Protinávrh nebyl přijat.  

 Prosím další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 4. Ukládá pro r. 2023 zapracovat do prvního návrhu rozpočtu novou položku 

ORG, případně více položek pro jednotlivé investice, které budou pokrývat investice do 

objektu Palackého 5. Odpovídá rada MČ Praha 1. Termín 31. 10. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Protinávrh nebyl přijat.  

 Nyní můžeme hlasovat o původním návrhu, a to per partes.  

 

P.  B u r e š : 

 Můžeme hlasovat o celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o původním návrhu usnesení. Pro 15, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 

1. Usnesení bylo schváleno. 

 Přistoupíme k bodu číslo  

2, tisk BJ2022/1630 

odpis pohledávek z ekonomické činnosti 09/2022  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká odpisu dvou pohledávek přesahujících částku, která je v 

pravomoci rady. Jedná se o adresu v Lannové a v Široké. Obě prošly soudem, který usoudil, 

že to máme nechat plavat, protože to jsou buď insolvence, nebo je to promlčené.  

 Prosím pana Ing. Kováříka, aby k tomu řekl detaily, ale podstata je, že to stejně 

odepsat musíme, protože to jinak budeme mát dále v účetnictví. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana inženýra. 

 

P. K o v á ř í k : 

 Firma Kara prošla složitým restrukturalizačním řízením, měli jsme tam pohledávku 

uspokojenou jen z části, zbytek po restrukturalizaci nelze vymoci na základě usnesení soudu. 

To je ta druhá částka.  
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 První z částek byl sankční poplatek, který se týkal pana xxxxxxxx, kde usnesením 

soudu byla tato věc uzavřena. Protože částka přesahuje sto tisíc, bez souhlasu zastupitelstva 

odepsání není možné učinit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz k panu xxxxxxxxxx. Dlužil na nájemném 86 tisíc, ale nejsem si jistý. Na 

kolik se navýšila konečné částka v souvislosti s příslušenstvím?  

 U Kary se chci zeptat. Když nám dlužila 711 tisíc, proč byla přihlášena částka  

573 tisíc?  

 

P.  K o v á ř í k : 

 U pana xxxxxxxy se celé týká sankčního penále. Částky týkající se klasického nájmu 

byly uhrazeny. Předmětem soudu bylo penále, které na základě rozhodnutí soudu nemáme 

šanci získat, protože rozsudek je pravomocný. Výroky soudu nebudu komentovat, nejsem k 

tomu oprávněný a nejsem ani právník. 

 Pokud se týká Kary, přihlásili jsme veškeré pohledávky, z toho, co bylo v rámci 

restrukturalizace firmy, se uhradily do určité výše poměrově. Nejprve se musí uhradit 

pohledávky vůči státu, vůči sociálce, zdravotní, potom se ostatní uplatní příslušným 

procentem. Částka 711 tisíc je nedoplatek, který odečteme. Částečně jsme v rámci 

restrukturalizace uspěli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Upozorňuji, že tento materiál projednal finanční výbor a doporučuje zastupitelstvu 

jeho schválení.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Končím rozpravu. Žádné návrhy nebyly předloženy, přistoupíme k hlasování o 

původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 0. Usnesení bylo 

schváleno.  

 Pojďme projednat bod číslo 

3, tisk BJ2022/1546 

prominutí smlouvou stanovené sankce – ANONA a. s., Celetná 600, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto je žádost společnosti ANONA o odpuštění sankcí a dlužných poplatků. Týká se 

to hotelu Central. Věcně jde o to, že si nedokázali přečíst smlouvu, kterou podepsali a posílají 

peníze poslední den lhůty. Protože naše banky nejsou schopny tak rychlé reakce, tak na náš 

účet je to připsáno až následující den. Zdálo by se, že je to malichernost, že bychom měli 

postupovat tak, jak by zdravý rozum svědčil, ale v tomto případu berme v úvahu i to, že 

společnost ANONA má pronajato několik pokojů v domě Václavské nám 39, kde jsme 7/8 

vlastníky. Ona to má pronajaté od zbývajícího spoluvlastníka a v těchto prostorách provozuje 

AIRBNB. Doporučuji neschválit.  
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P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jistě jste si všimli, že navazující tři tisky jsou si velmi podobné. Chci se zeptat, zda se 

v případě ANONA jedná o jeden případ, nebo se záležitost opakovala?  

 Co pan radní Votoček řekl v souvislosti s Václavským nám. je pravda, ale v důvodové 

zprávě je uvedeno, že pokud se zastupitelstvo usnese na schválení nebo neschválení, 

doporučuje se uvést zdůvodnění.  

 Bude součástí usnesení i navržené zdůvodnění pro jednu nebo druhou variantu? V 

případě, kdyby to bylo pozitivní, mělo by to tam být, v případě negativního by to nebyl asi 

takový průšvih, ale návrh tady je.  

 Dotaz je, zda u tohoto nájemce se záležitost opakovala? Pro veřejnost je, že měli 

zaplatit k nějakému dni a zpoždění bylo jeden den. Všiml jsem si, myslím, že to bylo u 

jednoho z následujících tisků, že nám tam doložili výpis z banky. Z vlastní zkušenosti vím, že 

Komerční banka na rozdíl od ostatních bank připisuje až s denním zpožděním. Rozumím, že 

to nájemce neomlouvá. Zde se bavíme o 400 tis. Kč.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Nemám podklady, kolikrát to bylo, rozhodně i jednou je dost. Jestliže někdo podepíše 

nějakou smlouvu, měl by se jí hlavně řídit. Žádné zdůvodnění do usnesení nevidím potřebné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud má předkladatel tento názor, tak trochu nechápu, proč tisk tady vůbec je, 

nemusíme rozhodovat o všem, co někdo po nás chce. To, že se něčím zastupitelstvo zabývá, 

je už nějaké privilegium. Dávat zastupitelstvu tisky k zamítnutí nutné není. Upozornil bych 

ještě na to, že v této společnosti zřejmě figuroval, nevím, jestli dosud, David Michal. Není to 

ten pán, který je v této souvislosti teď ve vězení? Jestli to nehraje nějakou roli, protože jeho 

firma získala tuto smlouvu na hotel Centrál.  

 

P.  H e j m a : 

 Může pan radní Votoček reagovat? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bohužel, je tomu tak, s tím nic nenaděláme. Podstatné je, proč to tady je. Je to žádost o 

prominutí částky přesahující 50 tisíc Kč, která – jak jistě víš, je v pravomoci zastupitelstva. S 

tím se rada sama vypořádat nemůže.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Myslím, že v momentu, kdy se ztotožníme s názorem pana dr. Votočka, který 

podpořím, nemá cenu příliš diskutovat o následujících třech tiscích. Musíme být konzistentní. 

Aby si to uvědomili všichni zastupitelé.  
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P.  V o t o č e k : 

 Každý z těch tisků má jiné pozadí a jiné podmínky.  

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl jsem vyzvat předkladatele k závěrečnému slovu. Předpokládám, že ho tímto 

vyčerpal. Protinávrh nepřišel, prosím hlasovat o bodu 3, tisk 1546 ve variantě neschválit. Pro 

18, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Usnesení bylo schváleno. 

 Můžeme přejít projednání bodu číslo 

4, tisk BJ2022/1547 

prominutí smlouvou č. CES: 2021/0208 stanovené sankce – spol. SYNER, s. r. o., se 

sídlem Dr. Milady Horáková 580/7, Liberec  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Žádost společnosti SYNER je v podstatně o něčem zcela jiném. Tady je to smluvní 

pokuta, která vznikla z toho, že tato společnost měla pronajaté nějaké pozemky, měla s nimi 

něco udělat, a najednou se rozhodla, že přestane komunikovat. Uplynula určitá doba, než se 

rozhodla žádat o prominutí. Podstatné je to, že se jedná o smluvní pokutu ve výši cca  

1 1/4 mil. Je tam přesné číslo. Opět navrhuji neschválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Číslo úplně nesouhlasí, je to 62 tisíc. 

 

P.  V o t o č e k :  

 Omlouvám se, jsem už starý a špatně vidím a je tady málo světla. V bodu 2 doporučuji 

variantu neschválit. 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám dotaz. Pokud tam byli bez právního titulu, tak z jakého důvodu se vypočítá 

částka, která byla v předešlém období? Kdy se nezahrnuje částka obvyklá v místě a v čase? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. Hlásí se pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si do toho vstoupit, je to strašně jednoduché. Pod Karlovým mostem stavební 

zábor. Firma SYNER po předchozím panu Synerovi opravovala všechny věci, které zničil. 

Došlo tam mezi člověkem, který to dostal na starost, k tomu, že se řeklo, že datum předání je 

považováno za den, kdy dojde ke kontrole kanalizace. Odklidili zábor, ale zapomněli na to, že 

se musí zkontrolovat kanalizace. Stalo se to o měsíc později. Za dobu, kdy to jen tímto 

úředním postupem nepředali, se to zvyšuje o částku 62 tisíc Kč, jako kdyby to používali.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o usnesení ve variantě neschválit. Formálně se 

ptám, zda došel nějaký návrh? Nedošel, můžeme hlasovat o původním návrhu. Pro 17, proti, 

zdržel se 0, nehlasovali 4. Usnesení bylo schváleno.  
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 Můžeme přejít k bodu číslo 

5, tisk BJ2022/1548 

prominutí smlouvou stanovené sankce – H-Hotels s. . o., Václavské nám. 43, č. p. 819, 

Praha 1 

 Prosím překladatele pana radního Votočka. 

 

P. V o t o č e k : 

 Tento materiál je žádost společnosti H-Hotels, která má uzavřenou smlouvu na adrese 

Václavské nám. 43. Rozdán na stůl byl nějaký materiál, který je veden jako příloha. 

Vzhledem k tomu, že materiál neznám a není podstatou předkladu, budu ho ignorovat.  

 Záležitost se opět týká toho, že někdo podepíše smlouvu, nepřečte si ji pořádně a 

chová se, jako by to všechno bylo jinak.  

 H-Hotels měli platit každé čtvrtletí, ale platili vždy o měsíc později. Opět je tady 

žádost o prominutí částky, která vychází jako smluvní pokuta. 

 V tomto případě prosím paní Mgr. Dubskou, aby mě doplnila o detaily tohoto 

problému.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní magistru, aby se ujala slova. 

 

P.  D u b s k á : 

 Tato společnost dostala od městské části možnost snížení nájemného na 6 měsíců na 

50 %. Jejich chybou při úhradě zaplatili o 325 Kč méně, ale doplatili to o 20 dnů později ještě 

s tím, že nedoplatek identifikovali jako doplatek za 1. čtvrtletí roku. Kdyby to neudělali, 

sankci měli poloviční, protože by včas zaplatili 2. čtvrtletí. Tím, že to identifikovali, udělali 

stejnou chybu  ve 2. čtvrtletí, tak obě snížené platby jsou nezaplacené řádně a včas. Znamená 

to, že městské části v souladu s dodatkem nabíhá to, co říkal pan dr. Votoček, právo na 

doplacení druhé poloviny nájemného jako smluvní pokuty.  

 Protože o pohledávce může rozhodnout zastupitelstvo, jsme tady. Ráda si některé 

dotazy znovu poslechnu. Snažila jsem se najít dokument, o kterém mluvil pan doktor, že byl k 

tomuto materiálu rozdán, ale ověřila jsem, že to bylo k jinému tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 U bodu 3 u ANONY jsem se ptal, kolikrát se to opakovalo. U tohoto tisku vidíme, že 

se to opakovalo dvakrát a zpoždění bylo téměř měsíční. Měli zaplatit do 30. 3., zaplatili 25. 4. 

a když měli zaplatit 30, 6., zaplatili 15. 7. Viděl jsem, že tomuto nájemci byla poskytnuta 

sleva ve výši zhruba 4,6 mil. Kč. V důvodové zprávě jsem si všiml poslední věty, že je 

otázkou, zda nemodifikovat rozhodnutím zastupitelstva výši požadované sankce, když 

pochybení je v řádech stokorun a sankce v řádech milionů. 

 Chci se zeptat, co na to naše právní oddělení, když by nájemce tuto záležitost 

zažaloval, tak jak se k tomu postaví soud? Teď rozhodujeme o tom, jestli nájemce zaplatí 

sankci 1344593 Kč. Táží se, jakou částku dlužili? Z tisku i z toho, co říkala Kateřina Dubská 

jsem pochopil, že něco zaplatili, ale ne celou částku. Jen ať máme porovnání, za co jim 

udělujeme tuto sankci s ohledem na dlužnou částku, která byla kolik? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 
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P.  D u b s k á : 

 V tuto chvíli kontrolujeme, jestli byla zaplacena celá částka. Pokud si vzpomínám, 

byla celá zaplacena. V tuto chvíli by nás musel žadatel o slevu žalovat o vydání této částky a 

my bychom byli v pozici žalovaného.  

 Prosím znovu formulovat dotaz. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane zastupiteli. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jakou částku nám dlužil? Ze slov Kateřiny Dubské jsem pochopil, že něco zaplatil, ale 

nezaplatil nějaký rozdíl. V důvodové zprávě je poslední věta, že je otázkou, zda 

nemodifikovat rozhodnutím zastupitelstva výši požadované sankce, když pochybeni je v 

řádech stokorun a sankce v řádech milionů.  

 

P.  H e j m a : 

 Můžete reagovat. 

 

P.  D u b s k á : 

 Když se podíváte na přílohu č. 8 tisku, máte tam v příloze platební morálku, která není 

napárovaná. Vidíte, že do konce března měl nájemce zaplatit částku, kterou ale doplatil  

až 25. dubna. To je těch 395 Kč, které mu chyběly na to, aby zaplatil řádně a včas snížené 

nájemné za 1. čtvrtletí. Nájemce si to špatně prostřednictvím svých účetních zřejmě 

vyhodnotil a dubnových 395 Kč připočítal k tomu, co má zaplatit za 2. čtvrtletí a chybu 

zopakoval.  

 Když jsme mu řekli, že nezaplatil včas a plnou částku a že mu hrozí tato sankce, řekl, 

že mají nějakého jiného klienta, který má stejný variabilní symbol, což může být, ale účet asi 

stejný není, takto to je diskutabilní. Nájemce v prvním případě doplatil sám o 25 dní později, 

ale identifikoval platbu jako doplatek nájemného za 1. čtvrtletí, čímž sám sebe poškodil. 

Kdyby to neudělal, započítalo by se mu to na 2. čtvrtletí jako jedna z částí plateb.  

 Mám tady před sebou jejich platební morálku, ale to asi není důležité. Důležité je, 

jestli v tuto chvíli jsou v přeplatku nebo dluží. V srpnu zaplatili jako měsíční nájemné ve výši 

336 Kč, zaplatili to dvakrát, srpnovou platbu bychom mohli považovat za doplatek.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tady jde o 800 Kč, které dluží, a my mu dáme sankci 1344 tisíc. 

 

P. D u b s k á : 

 Dovysvětlila bych to. Těch 1400 tisíc je smluvní pokuta za porušení povinnosti, ale 

povinnost porušena byla ve výši 800 Kč.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Chápu to tak, že Jan Votoček opět předkládá tisk k zamítnutí. Konstatuji zajímavý 

rozpor: když občané něco chtějí, tak to sem zastupitelstvo nedostane, když jakýkoli 

podnikatel něco chce, tak to na zastupitelstvo jde. To vám připadá jako logické fungování 

zastupitelstva? Mně to opravdu logické nepřijde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 První dotaz byl: pokud nájemce dá tuto záležitost k soudu, že je to nemorální, tak 

jakou máme šanci, že soud vyhrajeme? Nebudu pro to hlasovat. 

 

P.  D u b s k á : 

 Podepsal smlouvu, ve které se zavázal k určitým podmínkám a souhlasil i s výší 

smluvní pokuty, čímž bychom argumentovali v případě sporu. Jestli by soud posoudil, zda 

výše je v rozporu s dobrými mravy nebo ne, to nedokáži předvídat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana s technickou. 

 

P.  C a b a n : 

 Před ukončením diskuse prosím o dvě minuty na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Ano, vyhlásím. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Všechny tři materiály mi připadají velmi tvrdé. První byl o jeden den, druhý do nás 

investoval asi 1,2 mil. Kč, takže opravili po panu Synerovi všechno, jen jejich technik odjel 

na dovolenou a zapomněl zavolat, abychom si přišli zkontrolovat kanalizaci. Tady si myslím, 

že nás zažalují a vyhrají - za 790 Kč jim napálit 1,3 mil. Kč.  

 Pravdou ale je, že ve všech třech případech strohý výklad pravidel je ten, že to máme 

zamítnout. Asi nikdo tady nepochybuje, že je-li to žádost, o které musí rozhodovat 

zastupitelstvo, musí to být předloženo zastupitelstvu, které musí rozhodnout. Tam, kde 

nemusí rozhodovat zastupitelstvo, rozhoduje rada.  

 Jak logicky řekl David Bodeček, ve všech třech musíme rozhodovat stejně. I když mi 

to tady rve srdce, protože si myslím, že je to holý nesmysl, tak musíme zamítnout také, 

jestliže bude hlasován.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Znovu se vracím k tisku č. 3. Proto jsem chtěl, aby se tato záležitost hlouběji 

prodiskutovala a ideálně spojila rozprava. Myslím si, že soud prohrajeme. To je důvod, proč 

se mě někteří ptali, proč jsem nehlasoval u předcházejících bodů. Bylo to z tohoto důvodu a 

nebudu hlasovat i u následujícího bodu. 
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Chce předkladatel závěrečné slovo? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ne, navrhuji neschválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji dvě minuty pro jednání klubů. Pak přistoupíme k hlasování. 

(Jednání klubů)  

 Než přistoupíme k hlasování, uděluji slovo předkladateli panu radnímu Votočkovi. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento bodu přerušuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Projednávání je přerušeno, bod 6 je stažen. 

 Vyhlašuji technickou přestávku do 17. hodiny. V 17 hodin přistoupíme k projednání 

bodu č. 10, tisku 1563. 

(Přestávka)  

 Přistoupíme k projednání bodu číslo 

10, tisk BJ2022/1563 

záměr prodloužení doby nájmu dle CES 2013/1138, pozemek parc. č. 153, k. ú. 

Hradčany, Loretánská 174/3, obec Praha  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého předkladu.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Materiál se týká zahrady v Loretánské ulici. Jsou tam dvě zahrady, jednu mají 

pronajatou hasiči, toto je níž v ulici. Je to plocha, která byla deklarovaná jako zahrada, proto 

nebyla v rámci privatizace privatizována spolu s domem Loretánská 3. SVJ požádalo o její 

výpůjčku před 9 lety na 10 let. Zastupitelstvo tehdy rozhodovalo mezi nabídkou paní 

xxxxxxx, vdovy po herci Šimkovi. Ta rekonstrukcí zničila historickou památku dům U tří 

andělů, podkopala i zeď, která drží tuto zahradu, narušila tam vodní hospodářství, takže se 

situace začala zásadním způsobem projevovat na domě Loretánská 3. Byla jim prodloužena 

smlouva, která běží ještě do r. 2023, za podmínky, že mají vytvořit nezávislý přístup na tuto 

zahradu.  

 Nyní paní dr. xxxxxxxx, která tady interpelovala a byla vám rozdána reakce na tuto 

interpelaci od paní xxxxxxxxx xxxxxxx, žádá o další prodloužení, stejně tak jako celé SVJ, o 

dalších 10 let. Tolik jako úvod. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první bych dal slovo paní dr. xxxx 

xxxxxxxx, která se přihlásila řádně do diskuse s právem občana bydlícího v Praze 1. 

 

P.  x x x x x x x á : 

 Předala jsem tady flash-materiál, kterým bych chtěla podpořit to, proč byste nám měli 

odhlasovat prodloužení nájemní smlouvy. Motivovala mě k tomu paní xxxxxxx, která 

reagovala na moji interpelaci v tom, že nás osočuje, že se o zahradu nestaráme a že je to 

ostuda Hradčan.  
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Ještě dnes jsem vytáhla fotky, kde je průřez zhruba posledními devíti lety a kde je 

jasně vidět, jak o zahradu pečujeme. (probíhá promítání fotografií v sále) Můžete tam vidět 

jak členy SVJ – toto je např. paní xxxxxxxxx se sekačkou, tak i profesionální zahradnické 

firmy, které si zveme a za údržbu jim platíme. Můžeme to doložit fakturami.  

 To jsem se rozhodla vám tady ukázat, abyste viděli, že o pozemek je pečováno. Tady 

např. nákladní vůz odváží odpad ze zahrady. Vidíte, že fotografie jsou z různých ročních 

období. Kromě období dovolených a vegetace se o zahradu poctivě staráme. Na fotografii 

můžete vidět i rozpis služeb. Visí na nástěnce u nás v domě, kde je ke každému měsíci 

přiřazena rodina nebo člen SVJ, který má v daný měsíc zahradu na starosti.  

 Když bude potřeba, mohla bych ještě dostat slovo. Zatím děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Též děkujeme za vaše vysvětlení. Zároveň vítáme členy SVJ, naše sousedy. 

 Prosím udělit slovo panu Mgr. Petru Mimochodkovi, který je právním zástupcem paní 

xxxxxxx s tím, že doložil plnou moc. Prosím, abychom odhlasovali, že schvalujeme možnost 

jeho vystoupení v zastoupení paní xxxxxxxxx xxxxxxx.  

 Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Máte slovo. 

 

P.  M i m o c h o d e k : 

 Dámy a pánové, považuji za vhodné, abych vystoupil jménem mé klienty, která je 

momentálně indisponovaná operací kolena. Chtěl bych zdůraznit, že už na začátku zde padlo 

několik nepravdivých údajů. Moje klientka zničila dům, ale ona ho zachránila. V r. 2011 byl 

dům na seznamu nejohroženějších památek nejen Prahy. Investovala nemalé peníze, aby dům 

byl zachráněn, neboť mu hrozila demolice samozřícením v důsledku špatných nosných 

konstrukcí.  

 Důležité na této věci je to, že moje klientka vlastní spolu s obcí opěrnou zeď, která 

dělí její pozemek 151 a obecní pozemek 153. O tuto zeď se stará velmi dobře. Máme několik 

znaleckých posudků z oboru stability staveb a statiky nejen z ČVUT, ale i od rektora 

brněnského VUT prof. Štěpánka. 

 Údaje, že by paní xxxxxxx něco ničila, jsou nepravdivé až lživé.  

 Pokud jde o záměr prodloužit nájemní smlouvu, už v r. 2019 jsme nabídli obci více 

než desetinásobný nájem za pronájem této zahrady. Byli jsme odmítnuti s tím, že je to 

nemravné apod. Nemyslím si – a nejsem asi sám, že obec včetně zastupitelů a radních musí 

nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. V této věci nejde o nějaký výjimečný případ, 

proč by tak obec neměla postupovat. 

 Po 9 letech trvání nájemní smlouvy SVJ, vůči jejichž členům vůbec nic nemám, se 

ukázalo, že podmínky stanovené tehdy zastupitelstvem, jsou nesplnitelné, protože jednotliví 

členové SVJ nemají na pozemek přístup. Jediný, kdo má přístup, jsou manželé xxxxxxxxi. 

Vybudování vstupu ze společných prostor je nemožné už kvůli tomu, že dům je památkově 

pod nejvyšší ochranou. Aby někdo zasahoval do nosných konstrukcí a budoval nějaký vchod 

k užívání zahrady, je zcela nemožné. Navíc pokud by byla kontrola, určitě by nebylo 

požádáno ani o stavební povolení nebo o něco takového, které by mohlo vést ke zpřístupnění 

zahrady všem členům SVJ.  

 SVJ občas argumentuje tím, že potřebuje dům opravovat apod. Ano, proč na, to stačí 

občanský zákoník ve svých ustanoveních o sousedských právech.  
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Pokud mohu mluvit za svoji klientku, nejsme ani proti, aby pozemek byl rozdělen 

právně nebo fakticky a část mohlo užívat SVJ ke svým účelům k opravám domu a zbytek 

můžeme využívat my. Pokud nebyly naplněny za 9 let podmínky smlouvy z r. 2013, je podle 

nás nepřijatelné, aby se smlouva, resp. dnes záměr, schvaloval na prodloužení, když základní 

podmínky, na základě kterých byla uzavřena smlouva, nebyly naplněny. Děkuji vám za 

pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane doktore, byl jste se tam někdy podívat, že mluvíte o záchraně historické 

památky? Viděl jste, v jakém stavu dům je? Jak jste přišel na to, že ta hradební zeď je v 

majetku paní xxxxxxx? To je rovněž jen její představa, ale zeď patří k zahradě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana magistra o reakci. 

 

P.  M i m o c h o d e k : 

 Pane doktore, byl jsem tam nejčastěji ze všech, co tady sedíme, chodím tam 

pravidelně, chodím tam se stavaři, s majitelkou. Dům je podle znaleckých posudků nejvyšších 

autorit na stabilitu staveb naprosto v pořádku. Zvenku vypadá, že je zchátralý, ale to není v 

důsledku nečinnosti mé klientky, ale v důsledku činnosti sousedů, kteří nám neustále kladou 

všechny možné překážky. Máme schválené stavební povolení, ale leží na Magistrátu v 

odvolacím řízení, které podali sousedi. Odvolací řízení je přerušeno proto, že další soused 

tvrdí, že zdi, které jsou mezi našimi domy, jsou výlučně v jeho vlastnictví. Magistrát s tím 

nemůže nic dělat, protože musí počkat na rozhodnutí soudu, jelikož správní orgány nejsou 

oprávněny tyto věci řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana radního. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ty, s kterými se soudí, není SVJ, které podalo žádost, ale sousedi v Úvoze zprava i 

zleva.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan magistr chce reagovat. 

 

P.  M i m o c h o d e k : 

 K dotazu ohledně opěrné zdi. Je to podle občanského zákoníku rozhrada, protože je na 

hranici mezi pozemkem mé klientky a obecným pozemkem. Před několika roky byly o tom 

rozpravy, byli pozváni geodetové, kteří dělali komparativní měření a hranice mezi pozemky, 

jak to geodesie dnes dokáže nakreslit nebo spočítat, prochází přímo prostředkem dělící zdi. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Nejprve se chci zeptat, proč se v tomto případě pozemek SVJ pronajímá, proč to není 

formou výpůjčky? Uvědomuji si, že se jedná o uzavřenou zahradu. Myslím si, že je to 

ojedinělý případ, takový nemáme.  

 S panem doktorem v jedné věci nebudu souhlasit. Několikrát jsem tady říkal, že 

chovat se jako řádný hospodář není jen o penězích. Zastupuji tady občany trvale žijící. Mám 

slabost pro SVJ. To je také důvod, proč jsem v některých případech proti prodejům pozemků, 

aby se nestala tato záležitost. Pro mne na prvním místě bude SVJ. Na druhou stranu uznávám, 

že ve smluvní dokumentaci v souvislosti se současnou nájemní smlouvou je tam podmínka, 

která nebyla splněna. Měli bychom zjišťovat, proč podmínka nebyla splněna. Tady pan doktor 

řekl, že pravděpodobně nikdy nebude moci být splněna. 

 V minulosti jsme si vyslechli zástupce SVJ a teď pana doktora, ale mne by zajímal i 

názor xxxxxxů. Tuto záležitost jsme řešili i na majetkové komisi. To je můj názor, budu SVJ 

podporovat, ale ještě se chci zeptat, jestli vaše klientka objekt, který tam vlastní, trvale užívá, 

jestli tam dlouhodobě bydlí. 

 

P.  M i m o c h o d e k : 

 Bydlet tam nemůže, protože nemůže stavbu dokončit.  

 Chtěl bych k tomu doplnit. To, co jste řekl, je správně. Pokud ale máme pozemek, 

který není přístupný obci a občanům, výnos by měl být takový, aby z něj měli všichni občané 

něco. Proč mají chybět v rozpočtu 2 mil. Kč na opravy laviček, na školství apod., když 

majetek nemohou užívat všichni? Kdyby tam šly dát lavičky a všichni si tam mohli sednout, 

tak proč ne? Toto je ale nepřístupný pozemek.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, v podstatě je to jednoduché. Kdyby v katastru nebylo slovíčko 

zahrada, ale ostatní plocha apod., pozemek s dávno přisloučil k bytové jednotce nebo by byl 

jako každý jiný dvůr v majetku městské části a vůbec bychom to tady neřešili. Toto je případ, 

který řešíme téměř na každém zastupitelstvu nebo na každém jednání rady, kdy půjčujeme 

dvory SVJ za určitých podmínek. Pokud budeme postupovat stejným způsobem a ve vší úctě 

ke všem sousedům, kteří bydlí v jiných nemovitostech než je tato, není možné, abychom 

připustili, když budeme řešit přidělení dvora výpůjčkou SVJ, aby vedlejší nemovitosti přišly a 

řekly, že nám dají víc a dvůr si chtějí přisloučit. Podle mne to tady nemáme projednávat, má 

to řešit rada klasickým způsobem, jak to děláme v jiných případech.  

 To, že je tam nějaký závazek, platí do 31. 8. t. r. a teď mluvit o tom, že to ještě není 

splněné, je možná spekulace, ale to se dá dalším jednáním vyřešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych upozornit, že před těmi deseti nebo kolika lety si zastupitelstvo vyhradilo 

jednání o tomto pozemku. Jestli je to se všemi věcmi, které se dozvídáme účelné nebo ne, to 

nechť posléze posoudí zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou se hlásí pan Grabein Procházka. 
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P.  Grabein P r o c h á z k a : 

 Prosím po skončení diskuse o dvě minuty na kluby. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dám prostor. Prosím pokračovat v rozpravě. Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Připojím se k předřečníkům. Připadá mi absurdní, aby si někdo nárokoval, že si koupí 

nějaký pozemek, který je o 20 metrů výš než jeho dům a je vedle jiného domu. To je divné.  

 Chci se ale zeptat předkladatele, jakou variantu záměru z těch dvou navrhuje, zda 

variantu A nebo B ohledně určení ceny? 

 Dále se chci zeptat, proč je tam historicky závazek vybudovat samostatný přístup, 

když v SVJ to řeší hmotným břemenem pro průchod bytem? Z pozice zastupitelstva by mě 

nikdy nenapadlo jim nařizovat, jak se mají v SVJ domluvit pro přístup do zahrady. Nechápu, 

že přijde soused z vedlejšího domu a mluví do toho. Historicky tam byl možná nějaký 

argument. Prosím o osvětlení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka o reakci. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Odpovím, až na mne dojde řada. Prosím paní Mgr. Dubskou, aby se vyjádřila k 

souvislostem a k věcem, které se dlouhodobě tohoto pozemku týkají. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, máte slovo. Upozorňuji, že za necelé 4 minuty začnou dotazy a 

interpelace z řad občanů. Pokud se zvládne tento bod projednat, bylo by to dobře.  

 

P.  D u b s k á : 

 Před 9 lety v r. 2012, 2013 byla na půdě zastupitelstva vedena poměrně rozjitřená 

diskuse o prasklinách, statických poruchách, vadách v sondách, dokonce myslím, že probíhalo 

i soudní řízení. Aby byla celá situace uklidněna, bylo zastupitelstvo tím, kdo řekl, že si 

vyhrazuje právo rozhodovat o osudech tohoto pozemku, byť už jsme měli znalecký posudek 

na kupní cenu, myslím, kde to bylo 5 – 7 mil. Právě proto, že zastupitelé řekli, že jsou tady 

pro občany, volila se cesta zasmluvnění pozemku SVJ. Před společenstvím byl tento pozemek 

smluvně v užívání předsedy společenství pana xxxxxxx. Protože se tehdy zastupitelstvo 

dohodlo s občany, že se rozšíří možnost užívání, když tehdy SVJ upozorňovalo na to, že 

potřebuje mít možnost zajistit údržbu nemovitosti z přilehlého pozemku, pokračovalo se ve 

smluvním zajištění v podobě nájemního vztahu, protože už pan xxxxxx měl nájem. Tady není 

výpůjčka, ale pronájem za symbolické nájemné, které tehdy zastupitelstvo akceptovalo poté, 

co měl obdobné nájemné pan xxxxxx. 

 Zastupitelstvo naopak vyslovilo požadavek v době nájemní smlouvy realizovat přístup 

právě v návaznosti na to, že tehdy SVJ říkalo, že to půjde, že to do druhého suterénu udělají. 

Měli projekt, ale potom vývoj šel tou cestou, že to nevypadalo realizovatelné.  

 Platná smlouva ale říká, že se uzavírá na deset let za účelem toho, aby SVJ 

vybudovalo samostatný přístup na pozemek. Když víme, že to není zcela reálně, není důvod 

tuto smlouvu prodlužovat pro tento účel.  
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 Měli bychom zvolit jiný účel, nebo trochu upravit tisk a trvat na tom, že SVJ má ještě 

rok na to, aby se pokusilo tento účel realizovat. Když rada celý tisk velice pečlivě 

projednávala, řekla, že se má předložit zastupitelstvu k projednávání. Znamená to, že 

zastupitelstvo může záměr neschválit. Podle mne kdybyste schvalovali záměr, šla bych cestou 

buď prodloužení nájemní smlouvy s účelem obdobným tomu, co dnes pro společenství 

děláme, ale chtěla bych o tom rozhodovat až v době, kdy se bude chýlit uplynutí desetileté 

doby.  

 V tuto chvíli by bylo podle mne možná nejvhodnější doplnit poslední odrážku tisku 

tak, že podmínkou bude, že podmínka nájmu bude prodloužena, pokud nájemce splní do 

29.08.2023 podmínku v dosud platné smlouvě, kterou máte napsanou kurzivou. Pokud by se 

to nestalo, není důvod stávající nájemní smlouvu prodlužovat, protože nemůže být naplňován 

účel. Je to ale důvod pro to, pokud si zastupitelstvo ponechá vyhrazenou pravomoc 

rozhodovat o tomto pozemku, rozhodlo o jiné smlouvě ve prospěch společenství nebo o jiném 

nakládání s pozemkem. Tak to vnímám. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem hlavně reagovat na advokáta paní xxxxxxx, protože jeho tvrzení o tom, že 

paní xxxxxxx s domem jednala vždy správně, nemohu nechat bez reakce. S tímto případem 

jsem se setkal jako starosta v r. 2019, kdy jsem řešil dům z toho pohledu, zda stavební úřad 

jednal správně. Tento dům byl jeden z důvodů, proč jsem měl vážné výhrady k působení pana 

Oldřicha Dajbycha ve funkci vedoucího stavebního úřadu. V tomto jsem se střetl vážně s 

Petrem Hejmou, který setrvání pana Dajbycha podporoval. Viděl jsem rozhodnutí o tzv. 

zabezpečovacích pracích, kde bylo paní xxxxxxx nařízeno, že v rámci zabezpečovacích prací 

musí v domě postavit výtahovou šachtu. V rámci rozhodnutí, které má zabezpečovat dům 

před spadnutím, jí bylo nařízeno, aby postavila výtah. Tím reálně došlo k obcházení 

stavebního povolení, protože paní xxxxxxx by musela získat normální stavební povolení, ke 

kterému by se vyjadřovali památkáři a sousedé. Tím to stavební úřad ve prospěch paní 

xxxxxxx asi obešel. Je to rozhodně praxe, která je možná právně kreativní, ale která je 

naprosto absurdní.  

 Nemohu nechat bez reakce to, že by s domem paní xxxxxxx všechno proběhlo v 

pořádku, naopak je to jedna z afér stavebního úřadu Prahy 1 a příklad toho, jak by to v Praze 1 

fungovat nemělo.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Souhlasím s tím, co tady říkal právník paní xxxxxxx, že tam není možné náhradní 

vstup vybudovat. Předpokládal jsem, že paní xxxxxxxx bude ještě informovat o statických 

posudcích a o tom, že to úplně není možné. Proto mi připadá absurdní dávat ještě rok na to, 

aby splnili tento závazek, který se v tuto chvíli jeví jako nesmyslný.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka, pak bych udělil slovo paní xxx xxxxxxxx. 
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P.  B o d e č e k : 

 Z diskuse jsem pochopil, že to, co je podmínkou, zrealizovat nelze. Z toho, co říkala 

Kateřina jsem pochopil, že v momentu, kdy tuto informaci víme, měl by se udělat nový záměr 

s tím, že tam tato podmínka nebude a potom zastupitelstvo, případně rada rozhodne o tom, 

kdo to bude užívat.  

 Z dokumentu jsem se snažil vyčíst, jaké je nájemné. Je to 20 tisíc ročně. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní xxx xxxxxxxxx, aby se ujala slova. 

 

P.  x x x x x x x x : 

 Reagovala bych hlavně na to, co tady řekl pan Mgr. Mimochodek. Sděloval, že dům 

paní xxxxxxx je staticky perfektní. Nemůžeme to říci my, protože stavební práce, které paní 

xxxxxxx na domě provedla, náš dům staticky narušily. Rovněž na to máme posudky soudních 

znalců z oboru statika a dynamika staveb. To je první věc. 

 Další věc je to, že paní xxxxxxx na zahradu nemá přístup, což je podstatná věc. Pokud 

tady byl kritizován přístup SVJ na zahradu, tak jsme provedli vstup prostřednictvím věcného 

břemene. Přes byt manželů xxxxxxxxxxx je možno na zahradu vstoupit. Věcné břemeno je 

pro všechny členy SVJ. Dokonce vám mohu sdělit interní informaci, že náš dům má vlastního 

kastelána. Je tady přítomen pan xxxxx xxxxxx, který má klíče ode všech bytů v domě. My si 

tam důvěřujeme. I když xxxxxxxxx nejsou doma, tak na základě toho, že se telefonicky 

domluvíme, buď já nebo xxxxx xxxxxx pustíme člena na zahradu. Zahradu nepoužíváme k 

rekreaci nebo abychom se tam chodili opalovat, ale potřebujeme ji ke správě domu.  

 Co se týká podmínky, je pravda, že vzhledem k tomu že máme statickou poruchu na 

domě, neradi bychom se pouštěli do případných jednání, na která by byl jen rok, abychom 

podmínku splnili. Jednak máme strach a jednak si myslím, že rok je příliš krátká doba. 

Nechali jsme vyhotovit studii ražby, která říká, že vstup na zahradu je technicky proveditelný.  

 Druhá věc jsou památkáři, protože náš dům se nachází zhruba 400 metrů od Pražského 

Hradu a neumíme si představit, že by orgány památkové péče takovou stavbu povolily. 

Napadlo nás, jestli v rámci případného budoucího usnesení by to mohlo být formulované 

třeba tak, že za dobu, kdy nám bude prodloužena nájemní smlouva, což bychom byli rádi, aby 

to bylo opět 10 let, bychom učinili příslušné kroky vedoucí ke zjištění situace, jestli vůbec 

můžeme tento přístup na prostory zahrady vybudovat. Zavázali bychom se oslovit všechny 

dotčené orgány. V případě, že bychom shledali, že podmínka přijatelná je, přístup bychom na 

vlastní náklady vybudovali. To je návrh z naší strany a myslím, že tím prokazujeme to, že  

máme zájem tento společný přístup mít a jednou provždy zjistíme, zda podmínka je vůbec 

realizovatelná. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zeptal bych se předkladatele, zda chce přerušit tento materiál a dopracovat návrh 

usnesení? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, aby reagoval. 

 

P. V o t o č e k : 

 Máme domluvené jednání klubu po ukončení diskuse a z toho vzejde nějaký návrh.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vyhlašuji 3 minuty přestávku pro jednání klubů. Občanům, kteří se 

dostavili na interpelace se omlouvám, prosím o strpení, čas nahradíme.  

(Jednání klubů)  

 Dámy a pánové, kluby se poradily velmi rychle. Prosím předsedu Návrhového výboru, 

aby informoval o návrhu řešení. 

 

P.  B u r e š : 

 Byly velmi drobné technické úpravy, jako že v odst.4 chybělo nějaké datum, ale 

ucelený návrh vycházející z toho, co řekl pan místostarosta Burgr zní, že by usnesení právě 

proto, že tady padají různé informace a není tady místo na úpravy usnesení, znělo, že 

zastupitelstvo bere na vědomí žádost doručenou dne 27. 4. 2022 pod číslem jednacím ÚMČ 

Praha 1 181038/2022 od Společenství vlastníků jednotek domu Loretánská 3, č. p. 174, 

Praha1, IČ 28177991, se sídlem Praha 1 – Hradčany, Loretánská 3/174, PSČ 118 00, o 

prodloužení nájmu pozemku parc. č.153, k. ú. Hradčany, obec Praha 

 2. Ruší bod č. 3 usnesení č. UZ 130458 ze dne 18. 6., kterým si ZMČ Praha 1 

vyhradilo rozhodovat o všech úkolech týkajících se pozemku parc. č. 153, k. ú. Hradčany, 

zahrada, Loretánská 174/3, Praha 1. 

 Tím by na všechno, co zde zaznělo, bylo možno reagovat na úrovni rady pružně a 

okamžitě. 

 

P.  H e j m a : 

 Formální dotaz na předkladatele, zda se s tímto návrhem ztotožňuje? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ano, beru to za vlastní. 

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že jiné protinávrhy nejsou doručeny. 

 S technickou se hlásí paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o hlasování per partes. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, přistupme k hlasování o původním návrhu usnesení per partes.  

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním per partes. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 1) bere na vědomí žádost doručenou 27. 4. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, zdržel se 0. Tato část usnesení byla schválena. 

 Prosím k druhé části usnesení. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 2) je, že se ruší bod č. 3 usnesení z r. 2013, kterým si zastupitelstvo vyhradilo, 

aby mohla urychleně rozhodovat rada. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Tato část usnesení byla též 

schválena. 

 Prosím hlasovat o usnesení jako celku. Pro 13, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 2. 

Usnesení bylo schváleno. Tím máme možnost to velmi rychle dořešit.  

 Všem děkuji, děkuji za účast členům SVJ. 

 Nyní otevírám bod 

dotazy a interpelace z řad občanů  

 Prosím prvního přihlášeného interpelujícího, kterým je pan Filip Dvořák. Prosím, aby 

se připravila paní Jana Příhodová. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dobrý den, Praha 1 přišla o milion korun. Na začátek, abychom zde nehráli nějakou 

hru světel a stínů či dýk a plášťů, hlásím otevřeně: kandiduji v blížících se volbách. Co mě k 

tomu přimělo? Stačí se seznámit s přehledem neplnění termínů uložených radou či 

zastupitelstvem, o slibech nemluvím.  

 Pilně jsem jednání zastupitelstva navštěvoval po celé volební období s mými 

interpelacemi, tudíž odmítám jakékoli řeči o rychlokvaškách či předvolebním prozření. Ty 

vedou ostatně hlavně ti, kteří se na čtyři roky uložili k politickému spánku. Věřím, že jste se 

zase těšili, i když odpovědi se již asi nedočkám, Tentokrát výjimečně kvůli expiraci 

interpelovaných.  

 Směřuji ji na radu jako subjekt zodpovědný za pronájem svěřeného majetku. 

Nejzodpovědnějším je radní Votoček, který má majetek na starosti. Když jsem slyšel minulé 

pondělí jeho plány na rozhazování stovek milionů večerníčkovským stylem, zamyslel jsem se 

nad péčí, kterou má hlavně věnovat správě veřejného majetku.  

 Věnujte se, prosím, nyní řeči čísel. Jde o prodejnu o výměře 95 m2 s ročním 

nájemným 1,6 mil. Kč, plně funkční, na dobré adrese. Nájemce doručil dne 31. 3. 2022 

Praze1 výpověď z nájmu. Bylo jasné, že k 1.7. bude obchod volný a bude se moci nastěhovat 

nový nájemce. Tři měsíce by měly být dostatečným časovým prostorem pro jeho nalezení. 

Proto jsou tak i nájemní smlouvy koncipovány, možná vám ta spojitost dosud unikala, neboť 

aspoň by 3 měsíce měly stačit pro výrazný posun v hledání nového nájemce. Každý měsíc je 

reprezentován 210 tisíci korunami příjmu do pokladny Prahy 1. 

 Včera rada projednala materiál nazvaný Žádost o pronájem nebytového prostoru, ano, 

té výše zmiňované prodejny. Až náhodný zájemce si povšiml, že stále zeje prázdnotou a 

obrátil se na radnici se svou žádostí. Až tato žádost přiměla zodpovědné k aktivitě. Klid, vše s 

rozvahou. Dorazila 17. 8. – téměř měsíc pak trvalo spíchnout jednoduchý materiál do rady.

 Tady mám v textu umístěného smajlíka nazvaného MUNCH-Výkřik. 

 Co z toho plyne? Od 1. 7. je prostor prázdný, každý měsíc tak přicházíme nejméně o 

210 tisíc Kč, dodnes již přes půl milionu. Kdyby byli u vesla Piráti s Prahou 1 sobě, tak by z 

nájemce určitě vymačkali i více. Pokud se ponoříte do zveřejněných usnesení rady, zjistíte, že 

průměrně trvá obsazení prostoru, měřeno veřejnými usneseními rady od záměru po jeho 

vyhodnocení, tři měsíce. Nájemné se ale začíná platit až po předání prostoru, optimisticky 

tedy přidám měsíc navíc. Ono je totiž nutno ještě po usnesení podepsat nájemní smlouvu, a to 

prý trvá i několik měsíců. Však na to tady máme borce od Pirátů, který by nám mohl takovou 

statistiku snadno poskytnout. Tyto lhůty již nejsou tak snadno veřejně zjistitelné.  

 Suma sumárum, Praha 1 přijde díky naprosté rezignaci na správu našeho společného 

majetku nejméně o milion korun. To není málo. Přátelsky nepočítám náklady spočívající v 

platbách SVJ a na energie, ty musíme k té ztrátě připočíst, normálně je nese nájemce, v 

případě prázdného prostoru MČ Praha 1. Po dlouhých 5,5 měsících jste se nezmohli na reakci 

a nechali městskou část chudnout. 
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 Na tomto místě nezbývá než ještě pietně připomenout adresu 28. října7, tam díky 

rozhodnutí rady přišla Praha 1 o více než 3 miliony. 

 Otázka: lze mnou rekapitulovaný postup nerychlosti, v jehož důsledku nám utekl 

nejméně milion, nějak srozumitelně odůvodnit? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Dalším přihlášeným je paní dr. Příhodová, bytem v Praze 1. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážení členové rady, vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, v úvodu 

bych chtěla poprosit o toleranci ohledně délky mého příspěvku, protože bude mít určitě 

přesah do příštího volebního období. Proto je to trochu delší než pět minut. Velice se za to 

omlouvám.  

 Pohovořila bych zde o významném území Prahy 1 a až o podezřelém nezájmu vedení 

města a městské části o rozvoji území Masaryčky. K tomuto zamyšlení a k následným 

dotazům mě přivedla tato zpráva. 

 Česká pošta prodává svou budovu v Hybernské ulici, koupit ji má za 220 mil. 

společnost Penta. Developerská skupina Penta 22. července t. r. konečně získala budovu pošty 

s pozemky v ulici Hybernská. Tím Penta stmelila rozsáhlé prestižní území centra Prahy, které 

se rozkládá od Masaryčky až po Florenc.  

 Prodej objektu o výměře 1600 m2 proběhl prostřednictvím internetové aukce v pátek 

odpoledne. To samo o sobě je velmi podivné. Aukce se účastnil jediný zájemce, a to Penta. 

Dražba byla státní podnikem Česká pošta oznámena pouze dva týdny předem a podle 

dostupného posudku nebylo možné určit budoucí výnosy, ani návratnost investice. Cena činila 

220 mil. Kč. Přijde vám to správně a cena odpovídající? Mně ne a nejen mně. Svou nabídku 

Česká pošta inzerovala pouze dva týdny předem na serveru s-reality na svém webu v sekci 

prodej a pronájem nemovitostí. Informaci o prodeji bylo možné získat pouze při každodenním 

hledání investičních příležitostí. Trochu netransparentní, že?  

 Pominu, že bývá slušností i když ne zvykem, aby významné záměry na území hl. 

města státní firma konzultovala s přestaviteli hl. m. Prahy či příslušné městské části, 

minimálně kvůli tomu, jaké možnosti potenciálním kupcům nabízí. Nejeden realitní expert se 

nad postupem České pošty podivuje. 

 Výsledek byl takový, jaký byl. Přihlásil se jediný zájemce, developerská skupina 

Penta. Její důvody jsou zřejmé. O budovu a pozemky dlouhé roky stála a dle dostupných 

informací Penta nechtěla, aby budovu získal jiný developer a evidentně pro to udělala vše.  

 Proč ten úvod? Je na místě se ptát, co dělala v červenci t. r. samospráva MČ Praha 1? 

Co dělal pan starosta Hejma a další radní? Proběhla nějaká informace z Magistrátu? Zástupci 

MČ Praha 1 a zejména pan starosta Hejma budovu znají, nebo by ji aspoň měli znát. Měli by 

znát i usnesení zastupitelstva MČ Praha 1. Jistě vynaložili veškeré úsilí, aby tyto prostory 

byly využity pro záměry MČ Praha 1 v intencích platných usnesení.  

 Starosta MČ Praha 1 měl uloženo zajistit prosazování takových opatření v rámci 

uspořádání kolejiště a provozních ploch Masarykova nádraží a změnu funkčního využití 

souvisejících území, aby bylo umožněno spojení ulice Opletalovy s ulicí Na Florencí. Toto 

zavazující usnesení je stále v platnosti a není mi známo, že by došlo k jeho revokaci či k 

zásadní změně názorů na rozvoj předmětného území.  

 Pokud by pan starosta nechtěl naplnit výše zmíněné usnesení o využití prostoru k 

výstavbě křižovatky, nabízí se i jiné využití, a to výstavba bytů.  
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Vzhledem k tomu, že městská část privatizovala spoustu bytů a usiluje o navýšení 

bytového fondu pro potřebné profese, měla by zde ojedinělou příležitost, neboť na rozdíl od 

let 2004-2005, kdy bylo toto území intenzívně prověřováno, městská část zde podporovala 

vznik velkého rozvojového území za účelem nalezení konsensu v podobě urbanistické studie 

a propojení MČ Praha 1, 3 a 8 a je nyní na všech stranách podivné ticho.  

 Největší nositel urbanistických idejí a projektant nového území je IPR. Na jejich 

stránkách nenajdeme zmínky o studii našeho území, mlčí Praha 1, nevolá po nadměrné 

regulaci v území a nezajímá se o prodej klíčové nemovitosti. Metropolitní plán zde hovoří o 

určitém území, a městská část mlčí.  

 Co tedy zástupci MČ Praha 1 a zejména pan starosta udělali pro to, aby byl dle mého 

názoru pochybný prodej zastaven? Aby tyto prostory získal pro Prahu 1 a následně ve 

spolupráci s hl. městem hledal občansky přívětivé řešení? Sledoval pan starosta dění v Praze 

1, nebo snad tento prodej nevzbudil pozornost vedení MČ Praha 1? A co hl. m. Praha?  

 Česká pošta o účasti jediného kupce věděla 4 dny předem. Zájemci se museli do 19. 

července zaregistrovat a složit kauci ve výši desetiny odhadní ceny. Česká pošta přesto akci 

nezrušila a neudělala žádnou propagaci tohoto prodeje. Zde bych čekal, že starosta Hejma 

učiní veškeré kroky k pozastavení dražby tak, aby naplnil usnesení Prahy 1. Kromě firmy je 

zarážející i cena, cena ve výši 220 mil. Kč za 1600 m2 s většinově zastavitelnou plochou na 

vysoce strategickém místě v samotném srdci hl. města.  

 Na konečnou rekonstrukci bývalé pošty si budeme muset počkat. Jedno je jisté. S 

ohledem na to, co vzniká na Masaryčce teď, je otázkou, s jakou strašidelnou podobou se 

společnost Penta vytasí v tomto místě. U podoby Masaryčky na MČ Prahy 1 MČ Praha 1 byla 

přihlížející, nikoli konající dobro pro občany Prahy 1. Uvidíme, jak tomu bude u budovy 

Penty v Hybernské ulici. Stávající stavba má zastavěnou plochu, která se blíží k 1500 m2, 

počet pater v okolí se pohybuje 3 – 7, což znamená cca 10000 m2 hrubé podlažní plochy, 

prémiové maloobchodní plochy a kancelářských prostor. Podle toho, kolik pater bude 

nakonec rekonstruovaná budova mít, vychází cena na 10-15 tisíc Kč/m2. Při předpokladu 

povolení rekonstrukce na 6 pater, tedy v souladu s okolní zástavbou, by cena měla být 

minimálně na dvojnásobku. Trochu mě vyděsil citát pana Paličky, který běhá v éteru: 

nejraději bych to zboural a na místě postavil velkou skleněnou kostku. 

 Ráda bych věděla, co na to starosta MČ Praha 1. Vzhledem, že se mimořádné 

zastupitelstvo k této události nesešlo, vypadá to, jako by městská část zcela rezignovala na 

rozumný rozvoj tohoto území. Přitom je dlouhodobě sledován záměr ochrany hranic Pražské 

památkové rezervace a související území před divokou zástavbou.  

 Dnes často citovaný veřejný prostor a kvalita života mohla najít konkrétní uplatnění v 

území Masaryčky. Předpokládám, že při jednání s investorem o budoucím předmětném území 

reprezentace MČ Praha 1 dodrží v rámci kontinuity rozhodování závěry z předchozích 

požadavků na využití tohoto území.  

 Vážený pane starosto, mé dotazy jsou následující, s ohledem na usnesení ZMČ Praha  

obsahují jasný zájem o konkrétní využití tohoto území: 

 Jaká připravujete opatření v rámci řešení souvisejícího s uspořádáním kolejiště a 

provozních ploch Masarykova nádraží a se změnou funkčního využití souvisejícího území, 

aby bylo umožněno spojení ulice Opletalovy s ulicí Na Florenci a ulice Na Florenci s ulicí 

Pernerovou? Změna funkčního využití uvolněných ploch v prostoru stávajícího kolejiště 

Masarykova nádraží umožňující zástavbu plochy s objekty s funkcí městského jádra včetně 

veřejného prostoru měla provázat městské části Praha 1 a 8 a otevřít toto propojení občanům 

ulice Na Florenci.  

 

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 79 
 

 Pane starosto, jistě jste jednal ředitelem České pošty, případně i s minstrem vnitra o 

pozastavení tendru na prodej, neboť jste plnil úkol z usnesení zastupitelstva MČ Praha 1. 

Prosím o doložení dokladu zmíněné žádosti a o e-mail zápisu z jednání. Upozornil jste 

zástupce hl. města na zásadní zájem o prodávané území se snahou dosáhnout jednání na 

úrovni MČ Praha 1, hlavní město a Česká pošta? Jaké informace či postoje z takového jednání 

s hl. městem vyplývaly? Pokud nebylo průchozí naplnit usnesení MČ Praha 1, proč jste se 

jako starosta o tento prodej intenzívně nezajímal a nejednal jste s ministrem vnitra o možnosti 

převodu či prodeje budovy na MČ Praha 1 s tím, že městská část měla využít tento pozemek 

pro občany Prahy 1. Česká pošta je státní podnik, zakladatelem je Ministerstvo vnitra, kde 

ministr jmenuje ředitele České pošty. Pane starosto, nechal jste tento prodej bez povšimnutí? 

 Finanční prostředky z privatizace bytového fondu jistě máte. Je vám známa role 

představitelů hl. města v této kauze? Nedovedu si představit, že si nikdo nepovšiml nebo 

nechtěl povšimnout tak významného prodeje. 

 

P.  B u r g r : 

 Toto chce asi písemnou odpověď.  

 Paní Jonssonová dala interpelaci pouze písemně. Interpelaci předloží paní Pětioká z 

Prahy 1, připraví se pan Ing. Filip Dvořák. 

 

P.  P ě t i o k á : 

 Má interpelace bude směřovat k současné koalici na Praze 1. Chci se zeptat, s kým jste 

se dohodli na podobě Anenského trojúhelníku? S lidmi z Prahy 1 to nebylo, na jeho podobě 

jste se dohodli maximálně s architektonickou kanceláří, se stavebními firmami a s podniky, s 

lidmi z Prahy 1 rozhodně ne. Neproběhla žádná participace. Naopak si připomeňme, že jste 

místo komunikace na nás, občany Prahy 1, několikrát k javoru volali policii včetně 

težkooděnců a tajných s kamerami. Participací jste označili z obecních peněz zaplacenou 

reklamu v Blesku a v dalších novinách. 

 Petici s více jak 6 tisíci podpisy obyvatel Prahy jste vůbec nevzali v potaz. 

 V základním rozporu s principy demokracie nikdy, opakuji nikdy, neberete v potaz 

hlasy občany Prahy 1, které jsou vyjádřeny v peticích jmenovitě, včetně adresy. Naopak, pane 

Hejmo, argumentujete hlasy lidí, kteří jsou dle vašich slov vašimi přáteli a nikdy je nikdo 

neviděl. Jsou anonymní, jejich existence je tedy nepodložena, na rozdíl od petentů.  

 Dnes jsme z vašich úst slyšeli, že projekt čapadlo chcete dotáhnout. Další úplně 

zbytečná investice za kolik? Za cca sto milionů? Jistě víte, jak vypadá podnikání na druhém 

čapadle, jak je pro místní obtěžující a hlavně kolik stovek tisíc jeho provoz ročně Prahu 1 stojí 

díky provázanosti nevýhodných a prodělečných smluv.  

 Co bude následovat? Druhé a třetí čapadlo, více lodí na Vltavě a tím pádem pak 

konečně argument pro druhou plavební komoru? 

 Konkrétně vám připomínám Petřín, kde jste chtěli s panem Hlubučkem a s paní 

Plamínkovou utratit miliardu. Pokuta, kterou musel Magistrát za Hlubučkovo chybné 

rozhodnutí o výstavě zaplatit, byla 1500000 Kč.  

 Praha 1 také platila pokutu za vaše rozhodnutí se zakázkami na Anenském 

trojúhelníku, kterou jste dostali za dělení zakázek, aby se nemusela konat výběrové řízení. 

Řekněte nám sám, za co pokuta byla.  

 Ale i v další oblasti je vám demokracie cizí. Jde o vaše osobní PR a potlačení práv 

současné opozice. Periodika a časopisy vydávané Prahou 1 z obecních prostředků neotisknou 

žádný článek opozice. Ani to, že je vydáváte bez redakční rady. Za každou cenu se snažíte, 

abyste byli vidět pouze vy a obecní periodika jste degradovali na nástroj vaší volební 

propagace.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 80 
 

 Evidentně si rozumíte stále víc s developery a vyhazovači než s občany Prahy 1. Vy 

jste starostou, jste zvolen do funkce sloužícího občanům, i těm, kteří vás nevolili. Máte 

zodpovědnost za vaše konání či nekonání. Váš hlavní zájem ale spočívá zejména v péči a 

správě obecního majetku, který pod vaším vedením obyvatelům Prahy 1 moc neslouží. 

Vedete úřad jako takovou zvláštní realitní kancelář a cestovku v jednom. 

 Plně vás podporuji v programech pro seniory. Ovšem to, že si lidé jezdí z Malé Strany 

pro chleba na Anděl, mě naplňuje určitými pochybami, zda vám opravdu jde o seniory nebo je 

spíš pro vás prioritou precizně budovaná PR image. Protože kdybyste to nevěděli, My co tady 

žijeme, tak u Vacka stojí půlka chleba 60 Kč, kilo jablek 98 Kč a máslo 86 Kč. 

 Za mě fotky máte dokonalé, volební program také, minulé období jste slibovali úplně 

stejné věci a já vás volila. A teď máme v Mostecké místo optiky kožichy, místo lahůdek 

turistickou zmrzlinárnu. A když jsem zde měla interpelaci na konkrétní místa pro občanskou 

vybavenost, třeba konkrétně U Lužického semináře, tak jste mi pane starosto Hejmo řekl, že 

jsem náplava z východu, nežiji tady a neumím se zorientovat. Po pár dnech vyplave na 

povrch, že jste právě na tyto prostory podepsal smlouvu s provozovatelem pivnice. Místo 

toho, abyste řekl jak to je, zvolil jste raději dehonestaci občana. 

 Těším se na vaši odpověď. Doufám, že bude pravdivá. V úctě a s přáním hezkého dne 

Petra Pětioká. (Potlesk) 

 

P.  B u r g r : 

 Pan starosta bude krátce reagovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Vážená paní sousedko, musím zareagovat jen velmi stručně. Padlo tam několik 

zkreslených informací. Čapadlo Hollar pronajímá hl. město, nikoli Praha 1, takže Prahu 1 to 

nestojí nic.  

 Čísla jsou úplně zkreslená, nejsou vůbec relevantní a podložená. Bylo by dobré, aby se 

setřídily vaše informace a abychom si řekli, které jsou a které nejsou pravdivé, pak na ně 

můžete dostat odpověď.  

 Důrazně se ohrazuji proti tomu, že bych vám řekl, že jste náplava z východu. To jsem 

nikdy neřekl, tak mi to prosím dokažte. To bych si nedovolil.  

 Prosím další interpelaci. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Filip Dvořák, připraví se Tomáš Oliva. 

 

P. D v o ř á k : 

 Toto je má poslední interpelace v tomto volebním období. Chci proto zakončit čtyřletý 

festival mých interpelací pochvalou. 

 Všimli jste si, do našich ulic zase vtrhly blížící se volby. K tomu nejlepšímu, co lze 

shlédnout, patří kampaň strany My, co tady žijeme. Výborná práce grafika! Panely, které jsou 

rozmístěny na veřejných prostranstvích, se s jakousi optickou lehkostí vznášejí v uličním 

prostoru. Každého upoutají výborně zvolené barvy, imperiální font  

KLID MY  

Skvěle zvolená místa pro umístění stojanů v uličním prostoru. Účelu nelze lépe dosáhnout.  

 Ty samé plakáty, které jsou umístěny v rámci uličního mobiliáře, již takový vizuální 

šlágr nejsou.  Již tak nezaujmou. Můžete posoudit sami. 
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 Proto mě zamrzely pochybnosti, které se v souvislosti s touto kampaní rozproudily na 

sociálních sítích. Jsem tu proto s výzvou. Prosím, nenechte na sobě, Petře Hejmo, Petře 

Burgře, Michale Cabane, podezření z nedodržení zákonů. Je nezbytné jednoznačně ta 

podezření vyvrátit. Proto nabízím snadný recept. Zabere to jen chvilku. Každý, kdo chce něco 

umístit na veřejné prostranství, musí mít před daným okamžikem k dispozici smlouvu s 

vlastníkem pozemku, s hl. m. Prahou či TSK a směroplatné rozhodnutí příslušného silničního 

správního úřadu. Proto bude jistě bez jakéhokoli problému, když ty dokumenty obratem 

zveřejníte. A bude po pochybnostech. Kdo jiný než starosta, první místostarosta a radní pro 

veřejný prostor by měli zákony dodržovat?  Já pochybnostmi netrpím.Pokud byste nevěděli 

jak na to, rád pomohu. Musel jsem po letech rozpohybovat mou přítomnost na sociálních 

sítích. Nebude to problém, vkládat obrázky již umím. 

 Abychom se ještě přidrželi tématu. Na Praha číslo jedna se také řešily stojany, zda 

nejsou stejné jako stojany nesoucí kampaň Vize centra Prahy, kterou hradí radnice. Jsou totiž, 

až na odstín laku, totožné. Vzhledem k tomu, že jsou vyráběné na zakázku a výroba trvá 

nejméně měsíc, tak nezbývá než vyseknout ještě jednu poklonu. Logicky, protože se stojany s 

oběma kampaněmi zjevily v ulicích ve stejný moment. My co tady žijeme má tedy nejen 

šestku, ale ode mne i jedničku z průmyslové špionáže. Stojany hrazené městskou částí Praha 1 

jste obšlehli do puntíku. 

 Závěrem padni komu padni. Ještě jeden obdiv. TOP 09. Kampaň s tápajícími stromy. 

Skvělý zásah! Také se to hodně řešilo na sítích. A tady opět k těm papírům. Sleduji, jak vám 

to se sítěmi jde. Tak neváhejte a zveřejněte také všechny dokumenty, které jste si museli před 

umístěním květináčů na veřejná prostranství opatřit. Pro férovost – opět nabízím pomoc se 

zveřejněním. Lepším se s každým novým postem. Na závěr k oběma.  

 Zveřejněním dokumentů prokážete, že znáte zákony, že jste schopni je dodržovat, tedy 

že jste zralými kandidáty. Těm, co již mandát vykonávají, připomenu navíc slova slibu 

zastupitele: budu se řídit zákony České republiky.  

 Tak si to nepokazte. Nechce se mi uvěřit, že vše by bylo načerno. Děkuji za pozornost.  

 

P.  B u r g r : 

 Prosím Tomáše Olivu. Pan Čižinský tleská panu Dvořákovi, je to vzácné. Připraví se 

pan Bajusz. 

 

P.  O l i v a : 

 Dámy a pánové, v současné době parkování vozidel občanů Prahy 1 je velkým 

problémem, se kterým se identifikuje většina politických stran. O to významněji vyznívá 

nesmyslnost zásuvného elektricky ovládaného sloupku pod Karlovým mostem vedle 

restaurace Márnice, který zabraňuje vjezdu vozidlům před dům č. p. 515/8, Pinkasův palác a k 

restauraci Kampapark.  

 Jedná se o nedostupnost cca 30 parkovacích míst, a to 15 parkovacích míst před 

Pinkasovým palácem a 15 parkovacích míst vyhrazených restauraci Kampapark, které jsou 

navíc obsazovány na 10 %. 

 Spolu s občany bydlícími v nejbližším okolí žádáme, by byl odstraněn zásuvný 

elektrický sloupek a tyto plochy byly označeny modrými parkovacími zónami jako v 

ostatních částech Prahy 1 a byl zprůjezdněn prostor pod Karlovým mostem, jak to bylo při 

nedávné instalaci nového vjezdového sloupku.   

 Neznám na Praze 1 žádný obytný dům nebo restauraci, která má pomocí elektricky 

ovládaného zásuvného sloupku zabezpečené parkování. Věřím, že se zastupitelům MČ  

Prahy 1 podaří tuto skvrnu na parkování na Kampě odstranit v co nejkratší době.  
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P.  B u r g r : 

 Bude reagovat pan radní. 

 

P.  B u r e š : 

 Budu odpovídat, snažil jsem se vše vysvětlit. V červnu měla začít stavba sloupku  

U Lužického semináře, dovnitř by byly propouštěny jen vozidla s příslušnou registrační 

značkou. Zkontroloval jsem si to i v neděli, když byla akce hasičů a napočítal jsem tam 72 % 

aut bez parkovacího oprávnění. Nacházela se od Lužického semináře až ke Karlovu mostu, ke 

Třem pštrosům. To je ten zásadní problém celého území. Je tam značka zákazu vjezdu, kterou 

nikdo nedodržuje. Jistě jste si všimli na místě i volebního autíčka nejmenované strany, které 

stálo na chodníku, aniž by mělo parkovací oprávnění. Týká se to i našich rezidentů, kteří to 

dělají.  

 Pod Karlovým mostem je prostor zavřený minimálně dvacet let za doby, kdy tam 

stavěl pan Synera. S TSK se nám podařilo dostat polovinu prostoru pod Karlovým mostem a 

zřídit na něm modrou zónu jako maximální pět. Pomohla lidem.  

 Sloupky se nezačaly stavět z toho důvodu, že se zjistilo, že na jaře příštího roku se 

bude měnit kompletní vodovodní řád v dané lokalitě. Znamená to, že by místní měli měsíc 

rozkopanou celou silnici a v březnu znovu rozkopanou celou silnici. Došlo tudíž ke shodě, že 

se obě stavební akce budou dělat současně tak, aby to místní v rozpětí půl roku nezatížilo 

dvakrát. Neděle byla asi extrém, protože se tam sjížděli voliči na promítané kino, lidé na 

hasiče atd. Když ale vezmeme běžný den, tak 40 až 50 % aut, která dnes zabírají tato místa, se 

již od Lužického semináře dál nedostanou. Je to navržené řešení, mělo být už nyní 

realizováno. Určitě byste mi všichni nadávali, kdyby v červnu a v červenci to bylo rozkopáno 

a v březnu a v dubnu to bylo znovu rozkopáno. Věřím, že březen a duben se udělá nejen 

kompletní vodovodní řád, který se bude měnit, ale postaví se i sloupky. Od toho okamžiku 

polovina aut podle reálných údajů na lokalitě ubude.  

 

P.  O l i v a : 

 Mohu jednou větou reagovat?  

(P. Burgr: Jednu větu, není to diskuse.)  

 Pan radní mluví o něčem jiném. Mluvím o odstranění parkovacího sloupku, který 

zabraňuje vjezdu, nemluvím o koncepci parkování na Kampě. Mluvím o konkrétním zabrání 

30 parkovacích míst pro občany Prahy 1.  

 

P.  B u r g r : 

 Na konkrétní interpelaci bude odpovězeno písemně. Vyčerpali jsme čas pro 

interpelace občanů. Jsou ještě čtyři. Necháme je vystoupit a prostor pro interpelace zastupitelů 

bude během času.  

 Pan Tomáš Bajusz, připraví se Kamila Olivová Freyová.  

 

P.  B a j u s z : 

 Dobrý den, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážený pane starosto, někdy v květnu 

2021 radnice vyzývala občany k participaci prostřednictvím propagace v radniční časopis, na 

webu i na sociálních sítích. Jednalo se o žádost k posílání námětů občanů na e-mailovou 

adresu „participace praha1.cz“ ke konkrétním místům v Praze 1, kde Praha 1 plánuje dělat 

nějaké úpravy. Cituji z výzvy: co se vám na něm líbí a co naopak ne, co byste v něm uvítali, 

co byste vyměnili nebo doplnili, konkrétně v místech: parčík v Pařížské, dětské hřiště za 

Haštalem, park Na Františku.  

 Poté pokračovala výzva v červnu 2021: Karolíny Světlé, Konviktská, Krocínova, park 

Cihelná, park Klárov. 
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 Zajímá mě zpracování, konkrétní metodika a zejména vyhodnocení obdržených 

podnětů a námětů od obyvatel. Žádám vás o poskytnutí výsledků nejen ve formě kolik přišlo 

e-mailů, ale analýzu toho, co si lidé v daných lokalitách přejí, proč a jaké mají argumenty.  

 Proč participující, kteří e-maily psali, do dnešního dne po uplynulé době téměř  

1,5 roku nedostali žádnou odpověď? Proč jste se tedy lidí ptali? 

 Pokud výsledky nemáte, bylo by fér přiznat chybu, napsat lidem, kteří tomu věnovali 

svůj čas, energii a dali vám najevo, že si váží místa, kde žijí a že jim tato místa nejsou 

lhostejná, oslovit je, že budou tyto e-maily zpracovány a že dostanou např. výsledky později. 

To se nestalo. Působí to tak, že se tváříte, že se lidí ptáte, protože chtějí, abyste se jich ptali, 

ale ve finále na ně kašlete. Udělalo se A, ale jaksi se zapomnělo na B 

 Ještě mám poznámku. Vyhodnocení e-mailů, o kterých hovořím, není podkladem a 

není součástí zprávy, která zde byla jmenována – Praha 1 očima občanů. 

 Ptám se konkrétně vás, pane starosto, protože svým jménem zaštiťujete participaci a 

jste její tváří. Děkuji. 

 

P. B u r g r : 

 Předpokládám, že bude odpovězeno. Prosím paní Olivovou-Freyovou, připraví se paní 

Rónová. 

 

P.  F r e y o v á : 

 Jsem z bytového domu xxxxxxx xxxxxx a jsem tady proto, abych přednesla problémy, 

které zažíváme v tomto domě.  

 V našem domě se nachází rockový klub Rock Café. V r. 2010 Praha 1 investovala 

zhruba 40 mil. Kč do jeho odhlučnění, aby lidem neskákaly v bytech neskákaly skleničky a 

neskákaly s nimi postele.  

 Zároveň se v domě nachází hudební klub Reduta. Jeho produkce je také těžko 

představitelná a přijatelná pro vlastníky bytů v domě.  

 Problém je, že ve společném prostoru ve vnitrobloku se od r. 2011 nachází černá 

stavba letní terasy Café Louvre, kterou zde nechal postavit pan Silvio Spohr.  

 Majoritním vlastníkem domu na adrese xxxxxxx xxxxxx je MČ Praha 1 a tudíž ostatní 

vlastníci bytových jednotek nemají možnost při hlasování na schůze SVJ cokoli reálně 

ovlivnit, včetně vzniku a následného pokusu o odstranění černé stavby, která vlastníky bytů 

nesmírně obtěžuje, působí nám škody a nemožnost naše byty řádně užívat.  

 Letní terasa je provozována bez povolení a bez řádného právního titulu k užívání 

terasy. Domníváme se, že nájemní smlouva z r. 2010 ani není platná.  

 Aktivity SVJ a MČ Prahy 1 zasahují do výkonu vlastnických práv ostatních majitelů, 

kteří jsou nepovolenými a neoprávněným provozem ve vnitrobloku zasaženi. Provoz je přímo 

pod okny předmětných bytů a majitelé tak nemohou své byty řádně užívat k bydlení. 

 V posledních letech došlo k pokusu o legalizaci černé stavby a provozu např. tím, že 

stavební úřad MČ Prahy 1 nekoná a stavbu do dnešního dne nenařídil odstranit. Při 

prováděných prohlídkách stavebního úřadu je terasa těsně před prohlídkou vyklizena a 

následně po odchodu kontrolorů je opět mobiliář nastěhován zpět a zahájen provoz v řádu 

desítek minut. Je to směšné. 

 V r. 2021 se předsedou SVJ stal pan xxxxxx xxxxxx kdy bylo MC Prahy 1 řečeno, že 

každý jiný kandidát je k výkonu funkce nekompetentní.  

 V r.2021 pan Vaněk z MČ Prahy 1 na schůzi oznámil, že MČ nepůjde proti zájmům 

ostatních majitelů bytů v bytovém domě.  
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To se změnilo a na další schůzi SVJ v listopadu 2021 byl již instalován do funkce 

předsedy pan xxxxx, který společně s MČ Praha 1 zahájil řízení o náhradě škody panu 

Spohrovi, které mají vyplývat z toho titulu, že nemůže nadále provozovat načerno letni terasu 

ve vnitrobloku našeho domu a nebude užívat černou stavbu, kterou ve vnitrobloku postavil, 

do které podle něj a zástupců MČ Prahy 1 investoval 4,6 mil. Kč. Znalecký posudek pro pana 

Spohra a naše SVJ vypracoval odhadce pracující pro MČ Prahu 1 Ing. Jan Fujáček a z našeho 

pohledu vykazuje značné nedostatky a vady, zejména ve výši částek, jelikož vychází z 

nekompletní dokumentace a dat a zejména ignoruje fakt, že se jedná o neoprávněnou a 

nepovolenou stavbu a provoz, kdy stavebník pan Spohr si byl vědom svého jednání i 

možnosti, že se ostatní členové SVJ proti jeho černé stavbě, neoprávněnému provozu a 

jakýmkoliv náhradám mohou bránit.  

 Žádáme o odstranění všech černých staveb a uvedení stavby do původního stavu 

včetně přístupů na terasu ve vnitrobloku ze společných prostor, které pan Spohr zazdil a 

provedl úpravy tak, aby vstup do společného prostoru byl výhradně z jeho provozovny Café 

Louvre a vymezujeme se proti placení jakýchkoli náhrad za černou stavbu z prostředků SVJ, 

jsou to prostředky Prahy 1, ale i naše. 

 K čemu bychom byli ochotni přistoupit, jsou účelově vynaložené náklady na opravu 

střechy, kdy nabídka činila 460 tisíc Kč za dražší variantu, a to v mědi. Ostatní investice pana 

Spohra byly jeho vlastním rizikem, které vyplvají z toho, kdy stavebník staví načerno, bez 

jakýchkoliv povolení a řádných užívacích titulů. Zároveň z dvanáctiletého provozu realizoval 

zisk, čili k určité kompenzaci jeho nákladů již došlo. Naopak se domníváme, že reálné škody 

vnikly nám jako vlastníkům bytů, a to jak jednáním SVJ, zástupců MČ Prahy 1, tak pana 

Silvia Spohra a jeho firem.  

 Děkuji za pozornost a doufáme, že MČ Praha 1 podnikne kroky k odstranění černé 

stavby a je kompenzaci škod, které nám jednáním a nečinností úřadu vznikly.  

 

P.  B u r g r : 

 Děkuji. Příslušný gesční radní na základě podkladů odpoví tak, jak má.   

 Interpelaci má paní Ema Rónová, připraví se paní Jitka Burianová. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Dobrý den, pane starosto a všichni přítomní, zdravím vás po delší době. Na úvod chci 

všem poděkovat. Naučila jsem se během dvou let, co tady pravidelně interpeluji za odstranění 

bariér na Praze 1, od vás velice hodně. Jsem ráda, že jsem sem chodila a že jsem slyšela 

názory obou stran. Rozhodně nechci pokračovat s konkrétním obviňováním nebo ve výtkách, 

co se stihlo a co se nestihlo.  

 Co se týká mého tématu odstraňování bariér, měla bych dotaz na dosavadní stav 

průběhu odstraňování bariérových přístupů v centru plus náhradní řešení pro imobilní občany 

v případě záborů chodníků a ulic. Dále o stavu přístupných a nepřístupných toalet pro 

vozíčkáře a rodiny s kočárky. 

 Konkrétní dotaz mám na čapadlo Hollar. Protože chodím pravidelně i na zastupitelstvo 

Magistrátu, kontaktovala jsem pana Hřiba, který mi sdělil, že mám jít na toaletu k Národnímu 

divadlu. Zajímalo by mě, kdo může ovlivnit zařízení bezbariérových toalet v čapadle Hollar. 

Je to po schodech k dřevěné budce vzadu v objektu, nehledě na to, že i přístup na čapadlo je 

bariérový.  

 Mám poznamenáno několik bodů, ale během toho, kdy poslouchám třeba vaše on-line 

vysílání, některé body mě napadnou i během toho, co tady říkáte v průběhu dne. Zaujalo mě, 

u pana Rachunka, že proběhlo 20 setkání s občany Prahy 1, já jsem byla přítomna na dvou, 

které měly bezbariérový přístup, a sice ve volnočasovém objektu v Truhlářské 8 a ve 

Werichově vile. Tam jsem měla možnost přijet i na vozíku.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 85 
 

 Bohužel, podle mne jsou tato setkání nedostatečně oznamována občanům Prahy 1 a 

nedostatečně se upozorňuje ta skupina, která si myslí, že má na bezbariérovosti největší 

zájem. Je to skupina rodičů s kočárky, imobilní senioři a vozíčkáři. Často senioři nemají 

možnost podívat se na internet, nedokáží se orientovat v sociálních sítích a informace se k 

nim nedostane. Bylo by možné ohledně následujících setkání vytvořit vytištěnou informaci o 

 tom, že tam a tam ve vašem okolí bude následovat setkání s občany. Na pana starostu jsem 

počkala třeba před Bránou jazyků před školou ve Vojtěšské. Mluvili jsme o tom, že by bylo 

dobré, aby při současné probíhající dlouhé náročné rekonstrukci se vyjednal i grant na přístup 

po schodech, na zařízení šikmé schodišťové plošiny. Pane starosto, nevím, jestli je to v 

nějakém procesu. Byli bychom rádi, aby se zpřístupnily i tyto objekty, zvláště když probíhá 

rekonstrukce.  

 Dále by mě zajímalo, jak se používají granty na odstranění bariér na městské části. Za 

dva roky jsem nedostala žádnou odpověď ústně, ani písemně. Přiznám se, že když dostanu 

tady na místě odpověď na interpelaci, tak písemnou odpověď trochu zanedbávám. Nikdy jsem 

se od vás nedozvěděla, jaká poměrná část rozpočtu se pravidelně věnuje na odstranění bariér a 

zda se nějakým způsobem používají granty z Magistrátu pro jednotlivé části Prahy.  

 Např. k tomu 15. června tady pan Kovářík sdělil, že se nevyčerpávají všechny dotační 

fondy radnice. Mohlo by z dotačních fondů jít něco na odstraňování bariér, zvláště teď před 

volbami, aby se zajistilo co nejvíce bezbariérových přístupů do volebních místností. Myslím, 

že to je pro občany hodně důležité. Dají se zařídit plošiny, mobilní nájezdy, asistence na 

místě. Děkuji, pokud na to budete myslet i při volbách.  

 

P.  B u r g r : 

 Bude reagovat pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Krátkou reakci. Na Klárově za 14 dní by měla být bezbariérová toaleta, měli jsme 

dokonce k podpisu objednávku, a paní Ing. Půlpánová, architektka-památkářka nám napsala 

toto: Dobrý den, věc jsem konzultovala s architektem Matouškem z NPÚ. Oba shodně 

konstatujeme, že zde není možné WC v žádném případě umístit. Možná by bylo dobré trochu 

zrekonstruovat záchod v nedalekém metru stanice Malostranská, který je v mezipatře, a 

někam dát cedulku do parku. Stejně většina turistů jde přes Malostranskou. Je škoda, že 

městská část to vůbec nekonzultuje a nechává zpracovat něco, co je za nás neprojednatelné.  

 Odpor z její strany je naprosto jasný. Tady jsme si nedovolili proti památkářům to 

postavit načerno, přestože to bylo kompletně připravené. Byl to i slib, říkali jsme, že tady se 

připojujeme ke kanalizaci atd. Toto je něco, co se musí změnit, aby památkářka řekla 

„natlučte na strom cedulku a posílejte lidi do metra“. Vůbec nepochopila, že v metru musí jet 

po eskalátoru dolů a dostat se tam na záchod. Tam potřebujeme spolupráci a útok na ně.  

 

P.  R ó n o v á : 

 Mám doplňující otázku. Vy nějakým způsobem komunikujete s památkáři a tážete se, 

zda jsou informováni o tom, že existuje bezbariérová vyhláška 398/2009? Dá se na ně tímto 

způsobem apelovat, že stavební zákon se měnil a v dnešní době se lze s památkáři na něčem 

dohodnout, pokud se jim předloží to, že tato vyhláška je závazná. Doufáme, že by aspoň 

nějaké kompromisy byly možné.  

 

P.  B u r g r : 

 Poslední interpelace z řad občanů – paní Jitka Burianová.  

 Předávám řízení panu starostovi. 
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P.  B u r i a n o v á : 

 Dobrý večer všem. Můj příspěvek se týká prosby o radu. Mám vyhrazené parkovací 

místo na Praze 1 pro vozíčkáře. Mám problém s tím, že mi tam velmi často někdo parkuje. 

V poslední době se mi aspoň třikrát stalo, že jsem platila pokuty v momentu, kdy jsem musela 

zaparkovat jinde, buď na modré zóně nebo na zákazu, jinou šanci jsem neměla. Volala jsem 

policii, která přijela, ale to, kdy mě tam právě „vyhmátli“, bylo v době, než jsem stihla 

přeparkovat v momentu, kdy se místo uvolnilo.  

 Pokud je to někdo z Čech, není problém dohledat majitele, pokud je to zahraniční 

auto, majitel se dohledat nedá a musí dojít k odtahu. Aby se auto odtáhlo, musím na toto 

místo přijít s rozhodnutím, že toto místo patří mně, ačkoli na značce je moje SPZ, a zároveň 

tam musím být přítomna fyzicky, což to velice komplikuje.  

 Můj dotaz zní: co bych měla dělat pro to, abych nemusela v budoucnosti platit pokutu 

v momentu, kdy mi někdo stojí na mém místě? Nepřipadá mi to fér, abych platila pokutu za 

to, že někdo parkuje na mém místě. 

 Není to jen můj problém, setkává se s tím víc lidí. I tady přítomná paní Rónová má 

také zkušenosti.  

 Nevím, jestli na to chcete někdo reagovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Chce reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Co se týká pokuty, tak pokud vám přijde výzva z městské části – ne z Magistrátu, tam 

to ovlivnit neumíme, tak je v těchto případech zcela normální, že se zavolá na naše číslo, pan 

vedoucí si to ověří údaj, že máte toto parkování, a v tomto případě přestupek odkládají. Byl 

jsem svědkem, že se tak dělo v několika případech. Když vidí, že je to občan Prahy 1, tak 

vyhoví.  

 

P.  B u r i a n o v á : 

 Byla jsem tam včera a bylo mi řečeno, že to možné odložit není.  

 Druhá věc, že ještě probíhá velká rekonstrukce v okolí ulic Opatovická, Ostrovní, 

Spálená. Probíhá to asi dva měsíce. Byl velký problém tam v těchto ulicích fungovat, nejen 

pro nás jako vozíčkáře, ale i pro seniory, matky s kočárky a pro další. Chtěla bych vyzvat k 

tomu, až se budou konat nějaké další rekonstrukce, aby se na to myslelo a aby tam fungovala 

nějaká kontrola, aby se tam dalo normálně pohybovat. Každý den to byl boj dostat se z domu 

třeba na tramvaj nebo k autu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Bude vám určitě reagováno na všechny vaše podněty.  

 Tím mohu konstatovat, že máme za sebou bod dotazy a interpelace z řad občanů. 

 Nyní přejdeme k  

interpelacím z řad zastupitelů  

 První přihlášený je pan zastupitel Bodeček.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení, Městský soud v Praze 8. září letošního roku rušil povolení, na základě kterého 

na jaře letošního roku vznikl kruhový objezd u Prašné brány, v historickém centru naší 

metropole ho nechala vybudovat naše městská část. Podle názoru soudu Praha 1 postupovala 

při povolení nezákonně, když veřejnost nemohla uplatnit námitky proti takové regulaci.  
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 Na soud se obrátila fyzická osoba. Ptám se v této záležitosti radního pro veřejný 

prostor, resp. pro kultivaci a oživení památkové rezervace Michala Cabana, proč podnět k 

soudu musí dávat fyzická osoba a záležitostí se nezabývá ten, kdo ji má na radnici ve své 

gesci? Proč se příslušný radní neobrátil na soud, pokud je toho názoru, že státní správa Prahy1 

nekonala správně, a to s vědomím, že Institut plánování a rozvoje vydal již v minulosti 

stanovisko, že v tomto místě, kde byl kruhový objezd vybudován, je naopak třeba zvětšovat 

plochy pro pěší a cyklisty? 

 Ve svém vyjádření IPR uvedl, že projektant Prahy 1 naopak plochy chodníků u domů 

U Hybernů a na rohu s Dlážděnou zmenšuje, z jejich hlediska je to zcela nepřípustné. 

 Druhý dotaz též směřuje na uvedeného radního. Seskupení My co tady žijeme – jak 

bylo zmíněno - uplynulý pátek zaplevelilo veřejný prostor Prahy 1 svými volebními tabulemi. 

Vytvořilo to tak pro pěší bariéry, o kterých je tady neustále řeč. Ptám se, jak se pan radní na 

takový postup dívá, zejména když kandiduje za uvedené uskupení?  

 Třetí dotaz směřuje opět k panu radnímu. Byl by pro něj akceptovatelný veřejný 

prostor, kdyby obdobně jako My co tady žijeme při své volební prezentaci postupovalo 

dalších 8 politických uskupení, která v následujících volbách kandidují v Praze 1? 

Nezapomnělo se na ohrožení hůře mobilních a handicapovaných osob? 

 Další dotaz mé interpelace směřuje na starostu. Ptám se, zda jsou „bannery“ pro 

výstavu Vize centra Prahy 2035, které jsou také umístěny na místech veřejného prostoru 

Prahy 1, od stejného dodavatele jako jsou bannery uvedeného uskupení, kterého on sám je 

leaderem?  

 Zakončím pátým dotazem opět k panu starostovi. Kdo konkrétně za MČ Praha 1 je 

objednatelem těchto „bannerů“ a kdo konkrétně je objednatelem „bannerů“ pro uskupení My 

co tady žijeme? 

 Děkuji za odpovědi na všech pět dotazů. 

 Na závěr mi dovolte opakovaný povzdech. To je ta všude deklarovaná změna směru a 

změna komunikace.  

 

P.  H e j m a : 

 Je vidět, že jsme před volbami. Bude na to odpovězeno. 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Vážený pane starosto, na minulém zastupitelstvu jsem se ptala na opatření, která měla 

pomoci při rušení nočního klidu jak nočními podniky, tak opilými návštěvníky centra i 

tuningovými vozy. Pokud se nemýlím, přijali jsme k tomu na květnovém zastupitelstvu tisk. 

Zahrnoval cílené kontroly a hlídky v nejvytíženějších oblastech, metodickou spolupráci 

policie a zástupců státní správy, kteří tuto agendu řeší. Měl jste požádat o navýšení počtu 

městských strážníků a rada měla do 30. 6. vypracovat pravidla pro pronájem našich 

nebytových prostor v případě, že mají provoz po 22. hodině. 

 Přišla mi odpověď na tuto interpelaci 15. 6. e-mailem. Informujete mě o jedné 

kontrolní akci, která se odehrála myslím už v květnu s tím, že zbytek mi nemůžete sdělit z 

taktických důvodů.  

 Dále mě informujete o vzniku specializované skupiny Městské policie k řešení  

pub crawls. Mám zato, že na velkou část dotazů jste mi neodpověděl. Z mé zkušenosti z 

Dlouhé a z okolních ulic situace je stále zoufalá a musím se ptát znovu. 

 Prosím vás o sdělení od června do teď. Proběhly nějaké další kontrolní akce v 

postižených místech? Ptám se na číslo, nikoli na adresy podniků. Cílem tisku, který jsem se 

snažila dvakrát připravit, nebylo zaměřit se jen na problémy přímo v podnicích, ale zejména 

na ulici.  
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 Kolik zhruba proběhlo metodických schůzek zástupců Policie, Městské policie a 

zástupců státní správy?  

 Jaká byla odpověď Magistrátu na navýšení počtu strážníků? Prosím, zda mi to můžete 

poskytnout v písemné podobě.  

 Dále by mě zajímalo, jak rada postoupila s pravidly pro pronájem našich nebytových 

prostor, kde jsou provozy po 22. hodině? Slyšeli jsme na to další interpelaci z řad občanů, že 

v našich nebytových prostorách se dějí věci, které obtěžují hlukem obyvatele domu.  

 Oceňuji, že vznikla specializovaná skupina Městské policie Praha 1, která se má 

zaměřit na pub crawls. Jsou nějaké výstupy z této pracovní skupiny?  

 Prosím, zda byste mi mohl dát dnes stručnou odpověď ústně. Vzhledem k 

předvolebním plakátům předpokládám, že klid je vaše priorita. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za interpelaci. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Kolegyně Holá se nedočká odpovědi od Petra Hejmy, tak budu interpelovat Richarda 

Bureše, Filipa Kračmana, Karla Grabeina Procházku a Petra Burgra. 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí ilustračního obrázku. 

 Vážení pánové, obracím se na vás ohledně parkování jako na zástupce ODS, TOP 09, 

ANO a KDU-ČSL. 

 Vážení pánové, obracím se na vás ohledně parkování. Vaše strany kandidují na 

Magistrát a slibují zavedení jednotné parkovací zóny pro celou Prahu. Co to má konkrétně 

znamenat? Znamená to, že všichni Pražané a jejich návštěvy budou moci parkovat kdekoli? A 

jak pak budeme moci parkovat my v centru? 

 Proč nemáte takto závažnou věc ve svých volebních programech určených občanům 

Prahy 1? Vy, pane Bureši z ODS, máte v programu zásadní reformu parkovacích zón. Oč má 

jit? Co se má v centru změnit? My co tady žijeme mají v programu zdražení parkovacích 

karet pro nerezidenty a méně přenosných parkovacích oprávnění. TOP 09 má v Masterplanu 

zrušení parkovacích oprávnění pro návštěvníky, což je v přímém rozporu s magistrátním 

programem, to je – cituji: Pražanům musí být umožněno flexibilně využívat možnost 

parkování v zónách podle jejich potřeb včetně přenositelnosti oprávnění k parkování pro 

příbuzného nebo návštěvy. A ANO má v programu změnit systém parkování, který bude 

rezidentům Prahy 1 umožňovat parkovat i v přilehlých ulicích, které už ale nejsou součástí 

Prahy 1. 

 Co konkrétně má znamenat vámi slibovaná jednotná parkovací zóna pro celou Prahu? 

A proč o tom nic nepíšete ve svých programech v Praze 1? Děkuji za odpovědi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu. 

 

P. B u r g r : 

 Pane starosto, než dám slovo panu Burešovi, doplnil bych pana Čižinského, že 

zapomněl na Prahu sobě, kde budou sanitky jezdit na kole apod. Co tady povídáte, je nesmysl. 

Mám na tebe, Pavle, „nabráno“, když jsi tady bez uzardění prohlásil, když tady Rachunek 

přednášel své věci, že jsme ti zakázali vstup na besedy s občany. To už bylo i pro mne dost, a 

to si myslím, že jsem dost klidný. Jestli bude potřeba, i já odpovím písemně, ale necháme to 

na panu Burešovi.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan Čižinský se buď nevěnuje své práci po dobu mnoha let, nekomunikuje se svým 

bratrem, nekomunikuje s náměstkem a ze všech materiálů si vybírá jen půl věty.Otevřel jsem 

si materiály od r. 2016. Zóna placeného stání - jedna zóna, ochrana centrální části hl. m. Prahy 

- vždy musí být nedílnou, přibližné územní vymezení pražskou památkovou rezervací – viz 

mapa IPR, která rozdělila Prahu a stanovila tzv. zónu nula, což znamená zóna pražské 

památkové rezervace. Je to věc, která je dokonce nařízením vlády existující, takže se mohou 

ostatní právní předpisy o to opírat, zatímco u jiných věcí, které nejsou dány tak vysokým 

nařízením, to nejde. Dokonce jsem si všiml, že vám na facebooku odpovídal pan Portrýt. Vy 

jste si pořád „mlel“ to svoje, přestože vám vysvětlil, že jedna zóna znamená vždy ochranu 

centra, které to potřebuje, protože je zde vysoká obrátkovost a nízká respektovanost. To jsou 

ty jasné prvky, které v každém materiálu od r. 2016 se opakují,  je to projednáváno na 

Magistrátu hl.  m. Prahy. Vždy se to tam objevovalo. 

 Co se týká řešení celé problematiky, je to složité. Vy byste si stejně vybral jednu větu. 

Dělá se projekt City logistiky(?), protože až osm tisíc aut v centru města denně je 

zásobovacích. Lidé si nechají posílat každou pitomost kurýrní službou, ta parkuje na 

chodnících atd. 

 Co se týká reformy, jako zastupitelstvo jsme si ji tady řekli, řekli jsme si, co je pro to 

potřeba, všichni to víte. Splnilo se i to, že místo kartiček si každý občan může bez problémů 

zkontrolovat, zda auto má nebo nemá oprávnění. Podařilo se to vyjednat tak, abychom se do 

systému dostali přes ověření, že člověk není robot. 

 Vybíráte si buď úmyslně, nebo neumíte číst, jednotlivé body, které se vám hodí pro 

vaši politiku dehonestování všech kolem sebe. Od začátku je jasně mluveno o tom, že jedna 

zóna, a to buď formou jedné karty, nebo formou, že se každý v druhé městské části bude 

chovat jako Pražan, to znamená zvýhodněný návštěvník, se netýká centra města, které 

vyžaduje zvláštní ochranu. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Dotaz směřoval i ke mně, budu stručnější než kolega Bureš. Dotazoval jsem se na to u 

nás, protože občas Patrik říká jen to A, a neřekne to B. Jednotnou zónou byla myšlena celá 

Praha kromě Prahy 1, památkové rezervace.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jednotná zóna není jednotná. Znamená to, že všichni budou moci parkovat v Praze kde 

chtějí, ale občané z Prahy 1 nebudou moci v Praze parkovat kde chtějí, nebo ti budou moci, 

ale ostatní zase nebudou moci v centru. Jednotnou zónu podle mne máte nevysvětlenou, měli 

byste na tom ještě zapracovat.  

 (P. Bureš: Má to asi 120 stran.) 

 Nám to nedistribuujete. 

 Mám ještě jednu věc na pana Bureše. Lidé se ptají na trávník na Anenském 

trojúhelníku, kde je zákaz psů, ošetřeno chemicky. Mohl byste říct, co se za tím skrývá?  
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P.  B u r e š : 

 Informace vašeho pobočníka Masareho jsem také na facebooku zaregistroval. Nevím, 

pravděpodobně je to proto, aby neuschl. Podobně jako když tady byly pasti na myši  a 

někomu se otrávil pes, tak to tam někdo preventivně dal. Co se tam provádělo, skutečně 

nevím. Jestli jste jako radní věděl, kde se v daném okamžiku ošetřuje trávník, tak to smekám. 

Měl jste asi hodně času.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám interpelaci na starostu. Vážený pane starosto, před několika dny Praha 1 

slavnostně odhalila pamětní desku manželů Sonnevendových. Jak veřejně zmínila paní 

místostarostka Špačková, Praha 1 se na uvedené záležitosti podílela jak výrobou, tak 

administrativním zajištěním. Praha 1 pravidelně na svém území umisťuje pamětní desky 

významným osobnostem, které jsou s městskou částí spjaty.  

 Pane starosto, ptám se, jaký je proces při jakémkoli předložení předmětné žádosti, kdo 

rozhoduje, že se Praha 1 bude angažovat v realizaci umístění pamětní desky významné 

osobnosti? Je to úředník, je to politik, prochází tato záležitost kulturní komisí, či to posuzuje 

pouze gesční člen rady nebo někdo jiný? Ptám se záměrně. 

 Zjistil jsem, že na radnici je již od r. 2019 žádost o pamětní desku herce, režiséra, 

zpěváka a dramatika Oldřicha Nového. V r. 2019 jsme si připomněli 120. výročí jeho 

narození, v r. 2023 si připomeneme 40 let od jeho úmrtí. Pane starosto, kdo po více než třech 

letech od podané žádosti je schopen rozhodnout, zda se bude či nebude cokoli realizovat, ať 

už by to byla pamětní deska, busta, případně památník např. ve spojitosti s jeho blízkým 

přítelem Milošem Formanem?  

 Nabízí se několik možností. Pamětní deska na objekt Maiselova 21, kde Oldřich Nový 

žil v poslední etapě svého života. Dům je i dnes napěchovamý významnými osobnostmi. Není 

to jen máma našeho bývalého pana starosty, ale i Marek Eben a zejména Jiří Bartoška, který 

bydlí přímo v bytě po Oldřichu Novém.  

 Pamětní deska by mohla být i poblíž obchodního domu Kotva, neboť na tomto místě 

stál dům, ve kterém v minulosti Oldřich Nový také žil.  

 Zmínil jsem Miloše Formana, ne náhodou. Naproti domu Maiselova 21 je náměstí 

Miloše Formana. Přátelství obou mužů bylo velké a hlavně dlouhé. Oldřich Nový pomohl 

Miloši Formanovi v úplných začátcích ještě jako studentovi FAMU a Forman byl patrně 

poslední návštěva v bytě u Oldřicha Nového krátce před jeho smrtí. Proč neuvažovat o 

památníku Miloši Formanovi a Oldřichu Novému jako dvěma symbolům? Kdo zná jejich 

minulost, tak ví, že oba měli bohužel hlubokou zkušenost s holokaustem. Možná by se našli 

mecenáši – vidím tady Petra Stuchlíka, kteří by finančně přispěli na cokoli, co nám bude 

Oldřicha Nového připomínat. Je jen potřeba oznámit, že ze strany Prahy 1 je o uvedené 

zájem. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 
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P.  V í c h : 

 Chci vám poděkovat za spolupráci v uplynulých čtyřech letech zastupitelům i 

zaměstnancům Úřadu. Nebyly to jednoduché čtyři roky. Jak je známo, už nekandiduji, v létě 

jsem opustil Piráty. Hlavní důvod je rozkol u Pirátů v Praze 1, které ovládl David Bodeček 

poté, co v prosinci 2019 pomohl Petrovi Hejmovi, Petrovi Burgrovi a panu Cabanovi k 

rozpadu koalice a k návratu starých pořádků, což se záhy projevilo např. vydáním územního 

rozhodnutí pro Masaryčku nebo vybagrováním Anenského trojúhelníku. Masaryčka v rozporu 

se zásadami územního rozvoje, Anenský trojúhelník v rozporu s regulačním plánem nebo i 

ten „brand store“ na nám. Miloše Formana je zase v rozporu s územním plánem.  

 Tím David ztratil mou důvěru. Vrcholem je skandál kolem privatizace bytu pana 

Arenbergera za minimálně poloviční cenu než tržní. Před rokem jsme ho vyzvali, aby opustil 

zastupitelský klub Piráti a Zelená pro Jedničku.  

 Spolupracovat s politiky, kterým neumím důvěřovat, neumím. Důvěra v politice je 

základní věc. Představa, že Piráti v Praze 1 jdou do komplotu s těmi, proti kterým ve 

volebním programu „brojí“, je hazard a blafování veřejnosti, se kterým nechci být jakkoli 

spojován.  

 Přeji vám zdar ve vaší práci, ať máte důvěru a získáváte ji oprávněně.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za tuto interpelaci. Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na Petra Hejmu.  

 Vážený pane starosto, vy jste zabránil uveřejnění našeho příspěvku do místního 

parlamentu v časopise Jedna. Abyste měl prostor říci, co vám na něm vadilo, přečtu ho teď a 

očekávám, že nám a občanům pak řeknete, co v něm bylo tak špatného.  

 My co se nestačíme divit. 

 Zatčení Petra Hlubučka ze STAN (Dozimetr) je zřejmě nejzávažnější pražskou 

korupční kauzou. Aktéry jsou špičky STANu. 

 V Praze STAN ovládali tři lidé: Petr Hlubuček, Stanislav Polčák a Petr Hejma. První 

je ve vazbě, druhý si přerušil členství ve straně. A třetí? Hejma byl odstraněn z magistrátní 

kandidátky a lídr STAN na Magistrát Petr Hlaváček hrdě hlásá, že se STAN obrodil. Nějak se 

už ale zapomnělo na to, že Petr Hejma je nadále starostou Prahy 1 a že Petr Hejma na starostu 

opět i kandiduje, a to za uskupení My co tady žijeme. 

 Proč Petr Hejma vadil na magistrátní kandidátce, ale nevadí jako starosta Prahy 1? 

Čím jsme se my, občané Prahy 1, zasloužili, že jako jediným z Prahy nám Petr Hejma může i 

nadále vládnout? Obávají se Vít Rakušan a Petr Hlaváček, že by Hejma na Magistrátu dělal 

nepravosti? Proč se ale nebojí jeho lumpáren v Praze 1?  

 Přitom právě v Praze 1 se Hejma již předvedl dvakrát, nejprve v dresu ODS a po puči 

v lednu 2020 jako člen Hlubučkova STANu v koalici s ODS, ANO a spol. Na jednu stranu 

nedokázal vyřešit žádný problém centra Prahy (parkování, koloběžky), ba byl i pro údajnou 

neschopnost svými kumpány z ODS odvolán. Na druhou stranu však nejenže dokázal 

spřáteleným podnikatelům a developerům snést modré z nebe, ale špinavé kšefty dělal i přímo 

s Hlubučkem. Hana Marvanová i veřejně popsala, jak Hejma s Hlubučkem v r. 2020 kopali za 

hazard a snažili se jeho zákazu v Praze zabránit. Tedy dělali přesně to, co potřeboval Michal 

Redl, hlava pozatýkané zločinecké skupiny a majitel firmy Gambler Zlín. A Hejma ani nyní 

netvrdí, že by Redlovu agendu do budoucna hodlal opustit.  

 Spojení s Redlem by mělo znamenat v politice (i bez obvinění z trestných činů) 

stopku. V Praze 1 však toto nějak neplatí. Může nám toto někdo vysvětlit?  
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P.  H e j m a : 

 Vám to nedalo, kolego. Mohu znovu zopakovat, že to jsou lži, nepravdy a že se to týká 

ochrany osobnosti a že v tomto směru jsem podnikl právní kroky. I to byl důvod, proč to 

nebylo zveřejněno. Ze strany vydavatele byla obava, že by právní postihl mohl padnout i na 

něho. S radostí vám na to odpovím prostřednictvím právního zástupce. Dál tím nebudu 

veřejnost obtěžovat. 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. Máme ještě zhruba 3,5 minuty do zahájení 

projednání dalšího bodu, který je stanoven na pevný čas 19 hodin.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám interpelaci na pana Bureše, radního pro životní prostředí. Navazuji tím na jeho 

odpověď k provozu Vojanových sadů i v letních pozdějších hodinách.  

 Zastupitelstvo v červnu minulého roku uložilo uzavřít dohodu se správcem Vojanovy 

sady s. r. o. tak, aby sady byly otevřeny do 9 hodin. Na to, že jsem se pozastavila nad tím, že 

to stále neplatí, mi pan Bureš na minulém zastupitelstvu odpověděl ve smyslu, že jsme tady 

měli usnesení které rada projednala, a po jednání s doc. Pavlišem došlo k dohodě dalším 

usnesením a odsouhlasila do 20. hodiny. Žádná odpověď k tomu, proč nebyla doba v létě 

prodloužena do 21. hodiny a nebylo zodpovězeno, proč nelze zajistit nápravu. 

 Ráda bych se zeptala pana radního, kdy plánuje splnit úkol, který mu zastupitelstvo 

zadalo, kdy budou obnovena jednání s panem doc. Pavlišem o prodloužení otevírací doby v 

létě po 21. hodině, případně uvedení konkrétních důvodů, proč to nelze. Potom může 

zastupitelstvo nějakou formou vzít na vědomí, že usnesení rada nesplní.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš bude odpovídat. 

 

P.  B u r e š : 

 Jedno je usnesení zastupitelstva, to dostane příslušný odbor, zahájí jednání s panem 

Pavlišem. Existuje tam smlouva, která má nějaké finanční limity. Výsledek jednání mezi  

společností Vojanovy sady a odborem byl tento návrh, který dostala rada a rada to schválila. 

Další navýšení pokračuje samozřejmě dál, o kolik by se musela navýšit smlouva, jakým 

způsobem to řešit atd.  

 Delší odpověď napíše pan vedoucí, toto byla krátká odpověď. Na základě jednání v 

radě byl tento čas předložen. Také tam dělají nějaké práce, potřebují udělat světla, uklidit to. 

Ve stávající smlouvě došlo k dohodě o prodloužení na ty časy, jak je rada schválila. Pro delší 

otevření, o kterém se stále jedná, musí dojít k úpravě smlouvy. Dojedná se a předloží radě. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji, že to slyším konkrétní odpověď i to, v jaké fázi se jednání nachází.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím první blok dotazy a interpelací. Máme 19 hodin, kdy máme projednat 16. bod. 

Zbylé dotazy a interpelace budou dle jednacího řádu sděleny po vyčerpání programu našeho 

zastupitelstva. Prosím pana Grabeina Procházku, aby se ujal předkladu. Zároveň vítám hosty, 

kteří přišli k projednání tohoto bodu. 
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Bod 16, tisk BJ2022/1670 

projednání vyhodnocení pilotního projektu systému CORRENCY 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Děkuji, přeji pěkný podvečer všem. Prosím kolegy za Corrency a za Hospodářskou 

komoru Filipa Dvořáka, zda by se mohli dostavit do první lavice. 

 Než se kolegové posadí, uvedu krátkou rekapitulaci. Projekt všichni znáte. V březnu 

letošního roku byla zde na zastupitelstvu projektu dána zelená, za což bych chtěl všem napříč 

politickým spektrem, kteří ho podpořili, poděkovat. Od té doby se udělalo hodně práce. Chtěl 

bych poděkovat i některým pracovníkům Úřadu MČ Praha 1, protože projekt byla jakási 

práce navíc. Bylo to něco, co dělali jednak navíc a jednak to přinášelo trochu komplikace v 

tom smyslu, že to bylo něco nového, co na MČ Praha 1 nikdy realizováno nebylo. 

 Když jsme v březnu odsouhlasili záměr, bylo to s tím, že od 1. května do 30. června se 

spustí pilotní projekt. Úkolem pilotního projektu bylo, abychom zjistili, zda tento nástroj je 

plně funkční, případně se vychytaly některé jeho „mouchy“, chybičky, aby byl do budoucna 

používán v tom smyslu, že nabízí uskutečnění rychlé pomoci potřebným skupinám občanů 

nebo podnikatelů.  

 Doba, kdy jsme připravili pilotní projekt, byla ještě dobou, kdy podnikatelé se 

vzpamatovávali z dvouleté covidové doby, která je různým způsobem postihla, takže jsme 

chtěli podpořit i lokální ekonomiku převážně menších podnikatelů, to znamená živnostníků a i 

tzv. občanskou vybavenost. Znamená to živnostníků a obchodníků, kteří poskytují převážně 

zboží a služby pro občany Prahy 1, bez kterých se občané neobejdou.  

 Zároveň jsme chtěli trochu podpořit i koupěschopnost, protože covidová doba zasáhla 

určitým způsobem všechny. Proto také bylo cílem podpořit koupěschopnost občanů Prahy 1.  

 Protože to byl pilotní projekt, očekávali jsme, že během pilotního projektu zjistíme, 

zda je nasměrován správně, zda nám přinese určité informace a poznatky, které bychom po 

pilotním projektu vyhodnotili. Samozřejmě bude záležet na dalších krocích po vyhodnocení, 

jak se bude se závěry dál pracovat, zda bude zájem, aby nějakým způsobem tyto závěry byly 

využity i pro některé další aktivity MČ Praha 1 jak vůči svým občanům, tak vůči jiným 

skupinám, např. živnostníkům.  

 Předal bych slovo přímo panu Petru Stuchlíkovi, který projekt po celou dobu řídil, 

koordinoval, propagoval, aby vás seznámil se základním vyhodnocením, jaké informace jsme 

v průběhu pilotního projektu získali. Určitou analýzu jste dostali i v rámci materiálu na dnešní 

zastupitelstvo. Budu rád, když vám řekne, jak to viděli oni jako tvůrci projektu. 

 Předávám slovo panu Petru Stuchlíkovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Petra Stuchlíka. 

 

P  S t u c h l í k : 

 Zdravím vás všechny při posledním asi dlouhém zastupitelstvu a přeji hodně sil. 

Zeptám se, zda si přejete, abych prošel celou prezentaci, o Corrency po několika měsících 

mohu hovořit hodiny. Vezmu to ale velmi stručně a budu odpovídat na vaše dotazy. 

 Zároveň chci vedle sebe přivítat kolegyni Skokanovou, která nastoupila do Corrency v 

dubnu. Je to velmi šikovná projektová manažerka, takže ji mám vedle sebe, aby se zocelila. 

Stejně tak jsou i kolegové za mnou, kteří také patří ke Corrency.  

 Uvedl bych tři základní poznatky, které máme. Reaguji na podnět pana radního 

Votočka z rady, kdy mi říkal, že je hezké, že jsem představoval Corrency, ale jaká je ta zpětná 

vazba, kterou si vezmeme. Pro mne to jsou tři body. 
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 Než je uvedu, tak řeknu, že pilotní projekt nebyl pilotní jen pro Prahu 1, byl do určité 

míry pilotní i pro nás a třeba i pro Ministerstvo vnitra, které nám teprve koncem srpna poslalo 

stanovisko k tomu, jak může např. rada delegovat pravomoci k darování darů na komerční 

subjekt jako je Corrency. To je jeden z těch tří bodů. 

 Jak víte, proces implementace Corrency na Praze 1 komplikoval fakt, že při 

prodloužení občané, kteří se registrovali, nemohli corrency využít do okamžiku, kdy je 

schválila rada, která se scházela vždy v úterý. Znamená to, že občané, kteří se přihlásili do on-

line systému ve středu, museli čekat týden, než corrency mohli využívat. To je věc, která 

vzbudila spoustu falešných dojmů. Lidé třeba tvrdili, že jim corrency nefunguje.  

 Jsem proto rád, že nám Ministerstvo vnitra poslalo stanovisko, že takováto možnost 

delegování je možná a je legální. To je možná jedna z hlavních věcí, kterou bych doporučil 

pro příští implementaci systému Corrency na Praze 1, aby tato pravomoc byla delegována na 

nás, na Corrency a tím pádem by byl systém pro občany on-line a okamžitý.  

 Paralelně systém probíhá na Praze 8 v Letňanech, kde to na nás delegovali, a tam jsme 

měli menší počet stížnosti od občanů na funkčnost systému, protože jim fungoval okamžitě po 

registraci.  

 Toto je první důležitá věc. 

 Druhá důležitá věc pro Prahu 1 je využít to, čemu říkáme využít větší počet intervalů. 

Uvedu to na konkrétním příkladu Prahy 1. Prostředky, které jsou přiděleny na květen, musí 

občané vyčerpat do května, nikoli že se prodlouží čerpání až do června. Bylo vidět na Praze 1 

i na Praze 18, že občané utrácejí poslední corrency poslední tři dny až týden, aby náhodou 

nepřišli o něco, na co mají nárok. To je důležité pro naši implementaci, že lidé jsou rádi, že 

něco dostali, ale jsme lemplové, že jsme donuceni k tomu, že až to přestane platit, tak teprve 

systém vyčerpáme.  

 Třetí je věc, na kterou nemám přesný recept, jak k ní přistupovat. Je to nedůvěra. Při 

místním šetření jak v jednotlivých provozovnách, tak při rozhovorech s jednotlivými občany 

jsme zjistili, že spousta lidí nedůvěřuje tomu, že jim obec dává něco a že za to nic nechce. 

Pořád v tom hledali, zda se nezneužijí data, zda nebudou chodit do schránky tisíce dopisů, zda 

někdo nebude volat na telefon, zda to není nějaká past. Na to bychom měli myslet příště, až 

budeme implementaci znovu oznamovat a lidem to vysvětlovat. Myslím, že to bude 

jednodušší proto, že corrency si na Praze 1 nainstalovalo 1489 občanů, což je možná 10% 

těch, kteří tady opravdu žijeme. Tito lidé budou již těmi, kteří vědí, jak funguje systém 

corency, a proto věřím, že implementace pro jakýkoli další projekt bude velmi jednoduchá a 

bezproblémová.  

 Zeptal bych s pana starosty nebo pana Grabein Procházky, zda mám projít prezentaci 

nebo co byste si představovali?  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že by nebylo špatné ukázat prezentaci, ať to všichni vidí. Prosím o promítání. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Prezentace nepotřebuje komentář. Přeskočím některé slajdy, které nepotřebují 

komentář.  

 Dne 15. března, což je významný den pro Českou republiku, tak kromě toho, že se 

narodil pan Bodeček, noha německého vojáka vstoupila v r. 1939 i do Prahy, tak přesto si 

vážím, že jste tady na zastupitelstvu schválili téměř jednomyslně napříč politickým spektrem 

implementaci pilotního projektu Corrency.  
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V usnesení jste schválili využití systému Corrency za účelem ověření jeho funkčnosti 

a využitelnosti pro potřeby MČ Praha 1 v rozsahu pilotního projektu s parametry dle přílohy 

tohoto usnesení. Jsem přesvědčen, že  ověření funkčnosti a využitelnosti proběhlo, víme, co 

funguje, co nefunguje, co zlepšit. V tomto smyslu jsem přesvědčen, že Corrency ve smyslu 

usnesení zastupitelstva plně uspělo.  

 Prosím další slajd. Naštěstí velmi rychle zapomínáme na to, že jsme za poslední rok 

prožili ještě některá covidová omezení. Když jsme začali u vás připravovat Corency někdy v 

polovině září, vstoupila do toho poslední covidová omezení – setkávání apod., a přesto si 

vážím Úřadu MČ Praha 1, že i v této situaci se s námi jednotliví úředníci scházeli. Za to velmi 

děkuji. Trvalo to samozřejmě mnohem déle, než jsme si všichni mysleli.  

 V březnu 2022 zastupitelstvo schválilo pilotní projekt, který probíhal v květnu a v 

červnu, přičemž registrace obchodníků byla o něco kratší. Během července a srpna proběhlo 

vyhodnocení. Přiznám se, že na naší straně i na straně Úřadu MČ to bylo také ovlivněno 

dovolenými a vším možným. Každopádně mě velmi mile překvapilo – to je důležité, že nás 

občané dobře vnímali. Pozná se to jen z toho, že z těch 1400 lidí nám e-mailem na naše 

dotazy odpovědělo přes 200. Konzultovali jsme to s Martinem Buchtíkem, ředitelem STEM, 

po kterém jsme původně chtěli nějaké hloubkové analýzy a názory na to, jak dál vytěžit data. 

Na základě porad s ním jsme se rozhodli, že to nemá cenu, protože spontánní zpětná vazba 

občanů MČ Prahy 1 byla velká. Představte si, když vám v polovině července uprostřed 

prázdnin odpoví 280 občanů, což je ze zaregistrovaných cca 17 %. Je to velmi vysoké číslo a 

podporuje to náš pocit, že Corrency bylo přijato občany na Praze 1 bez výjimky velmi dobře.  

 Prosím o další slajd. Přiznám se, že přestože jsem od r. 2018 hrdým občanem Prahy 1, 

uvědomil jsem si nejlépe na Corency, jak složitá a netypická Praha 1 je, už jen pro to, 

abychom se dopočítali toho, kolik lidí na Praze 1 opravdu žije, jaké je maximum těch, kdo 

mohou Corrency využívat reálně, to znamená, že tady žijí, dostávají poštu, nemají to jen kvůli 

parkovačce apod. Po různých diskusích jak s odborem starosty, tak s dalšími - se sociology 

nebo statistiky - jsme vyšli z toho, že z těch 30 tisíc občanů zhruba tady žije 15 tisíc – v 

okamžiku, kdy Corrency probíhalo. K tomu jsme poměřovali čísla zapojení Corrency, což 

znamená, že přibližně se zapojilo 10 % reálně žijících občanů, tedy zhruba 5 % de jure všech 

občanů, kteří žijí na Praze 1. 

 Systém využilo ze 1489 zapojených občanů 1101. Nedokážeme přesně definovat, 

kolik a proč. Zjišťuje se složitě, proč někdo systém použil a někdo nepoužil. Významná část 

rozdílu je způsobena právě odložením spuštění. Lidé systému přestali trochu důvěřovat. Když 

se přihlásili, byl to plně digitální systém, a najednou ho nemohli používat. Řekli si, že je to 

divné. Monika, která v té době spravovala servis, každý den nám říkala o několika dotazech 

telefonických nebo e-mailových, že to nefunguje, že děláme něco špatně.  

 Jsem velmi rád, že tady máme stanovisko Ministerstva vnitra, které jste dostali 

přílohou koncem minulého týdne a které nám umožňuje příště postupovat jednodušší cestou.  

 Pokud sečtu jako ve škole hodnocení jedničku a dvojku, 90 % hodnocení je jednička a 

dvojka. Znamená to, že systém byl občany hodnocen jako snadný a rychlý. 

 Prosím o další slajd. Jako dodavatel informačního systému Corrency jsme 

zaznamenali od vás požadavek, i když nebyl promítnut do všech příloh, na preferenci 

potřebných. Proto jsem velmi překvapený z toho, že se nám velmi podařilo zapojit 

nadprůměrně vysoké procento starších občanů nad 60 let. Pokud se podíváte na čísla, 

překvapilo mě, že na Praze 1 žije méně seniorů než v Praze a než v České republice. Jsou to 

poslední čísla statistického úřadu ze sčítání lidu. V České republice žije zhruba 25 % občanů 

starých přes 60, v Praze je jich 22 % a v Praze 1 je jich 21 %. Podařilo se nám seniory 

přesvědčit a vysvětlit – v tom má Monika velký podíl, protože jednotlivá sdružení seniorů s 

kolegy obcházela. Zjistili jsme, že i starší lidí umí s Corrency pracovat. 
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 Z dat, které jsem v prezentaci nezdůraznil, je zajímavé zjištění, kdo nejpoctivěji 

využíval přidělené prostředky městskou částí. Byli to lidé do 25 let a nad 60 let. Znamená to, 

že střední věk, který má peníze, zdaleka nevyužil všechny corrency, zatímco mladší a starší, 

kteří nemají tolik peněz, využili je velmi poctivě. Vidíte na posledních dvou statistikách, že 

zregistrovaných bylo 24 % a využilo jich to také 24 %. 

 Potvrdilo se, že Corrency funguje i pro seniory, že s tím umí zacházet. To je pro nás 

nejdůležitější zpětná vazba z Prahy 1, protože je důležité, aby k veřejným zdrojům měli 

přístup všichni bez rozdílu. Jsem rád, že se nám to jako dodavateli tohoto systému podařilo 

naplnit. 

 Prosím o další slajd. Tady jsme u prezentace využili slovo starosty. Tady vidíte kolegu 

Hejmu myslím na povedené fotce.  

 Prosím další slajd. Toto je téměř americký styl, pokud by se Karel narodil na území 

USA, mohl by vyzvat Trumpa. To bylo v dobách slávy, kdy se ještě člověk za to hnutí  

nestyděl. Blahopřeji k hezké fotce.  

 Můžeme jít dál. Toto je věc, která možná spoustě z vás přijde jako technikálie, ale 

Česká spořitelna ze zásady takováto stanoviska nevydává. To, že největší česká banka 

prohlásila, že spolupráce s Corrency proběhla hladce a bez problémů, je něco výjimečného. 

Česká spořitelna Corrency podporuje. Jsem velmi rád, že tato nejdůležitější banka nejen pro 

municipality, ale pro celou Českou republiku vnímá Corrency jako hladce fungující. Před 

všemi zastupiteli Prahy 1 bych chtěl zvláště pochválit paní Vídobovou, díky níž Česká 

spořitelna fungovala při implementaci Corrency na Praze 1 velmi hladce. Pane starosto, jestli 

tady mohu zaznamenat a podtrhnout i do stenozáznamu pochvalu paní Vídobové.  

 Pojďme dál. Nevím, jestli si chcete ještě pustit video s Jankem Rubešem, má to 1 min. 

57. Nechcete. 

 Byly tady zásadní parametry. Důležité je, že spoluúčast byla 50 %. Tady jen 

připomenu, že Corrency je naprosto univerzální digitální systém. Můžete si představit, že 

třeba v půlroční implementaci bude spoluúčast v některých případech 30 %, v některých 80 % 

tam kde budete chtít více podpořit nějaký dobročinný záměr, dokonce se to dá diferencovat i 

v průběhu dne. Znamená to, že třeba na obědy město přispívá více než večer na večeře. Má to 

nějaký odraz třeba na pivu, na alkoholu atd.  

 Pojďme dál. Jedním ze zajímavých aspektů Corrency je i to, že lidé utrácejí o něco víc 

než těch svých 50 %. Vždycky si vzpomenu na svého mladšího bratra. Když byl mladý a 

neklidný, koupil si skipas a šel na sjezdovku v 8 hod. ráno a byl tam do 3 hodin odpoledne, 

aby skipas využil. Mám pocit, že když mají lidé přidělený nějaký objem prostředků, tak 

zejména ti mladší a ti nejstarší to chtějí využít do poslední koruny. Když vám zbývá na 

virtuálním účtu 35 Kč, těžko koupíte něco přesně za 70 Kč. Abyste to využili, tak účast při 

posledním nákupu je menší. Díky tomu účast 50 % je čistě teoretická, lidé vždycky utrácejí o 

něco víc a tak podporují podnikatele a obchodníky mnohem víc než je definováno v 

parametrech projektu.  

 Pojďme dál. Tady máme přehled provozoven s největší útratou corrency. Tady vidíte, 

kde to občané na Praze 1 nejvíce utráceli. 

 Made Group je Masna v Kozí, Vacek Bio-Market je prodejna biopotravin v Mostecké, 

Gooose jsou restaurace, Dobrá trafika je kavárna, paní Šťastnou znáte z restaurace u 

Národního divadla, pak je tam Café Bar Platýz kavárna. Jsou tam tři různé provozovny. 

Nedokážeme dotrasovat, jestli si někdo přenese terminál z jedné provozovny do druhé. 

 Je to pilotní projekt, ve kterém jsme se také něčemu naučili. Třeba u Vacka Bio-

Marketu, což je druhá nejvyužívanější provozovna, jsme při kontrolním nákupu zjistili, že 

když jsme chtěli zaplatit corrency, nebyla tam paní provozní, která jediná má mobil, přes 

který se dají platit corrency.  
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Když tam paní provozní nebyla, corrency se nadalo používat. I proto je Masna v Kozí 

jedničkou, protože tam byly vyškolené všechny směny a fungovalo to stále. Musím říct, že ty 

ženské jsou tam úplně boží, zejména paní vedoucí. Pokud je neznáte, zajděte si tam. 

 Co je důležité k těmto datům říct je, že se nám celé Corrency trefilo do trochu 

nešťastného období proti zadání. Pokud si vzpomínáte, v březnu jsme si tady říkali, že chceme 

vrátit Čechy tehdy mimo jiné odvyklé chodit do restaurací, aby se do restaurací vrátili. Zrovna 

v květnu a v červnu se tam vraceli. Předtím moc ne a ani potom moc ne. Trefili jsme období, 

kdy v restauracích bylo plno a moc zájem o podporu Corrency neměly. Paralelně s tím se 

zrychlila inflace a stouply ceny všech možných základních potravin. Proto nám vyskočily 

zase ve skupině seniorů provozovny jako je na prvním místě Masna v Kozí nebo Apetit Praha, 

který je v domě s pečovatelskou službou Dlouhá 23. Když jsme dělali jednotlivá šetření, tak si 

tam důchodci kupovali maso, protože ho měli levnější. 

 Víte, že Praha 1 je velmi bohatý region. Vždycky si vzpomenu na bývalého starostu 

Lomeckého, který říkal, že jsme takové Švýcarsko uprostřed Česka. Neplatí to pro všechny 

občany. I na Praze 1 je spousta potřebných, zejména senioři, kteří žijí o samotě a nedej bože 

ještě v pronájmu, tak ti musí sakra počítat. Tím jsme pomohli s Corrency trochu snížit 

náklady na běžný provoz. Tolik milé překvapení a také důkaz o adaptabilitě systému 

Corrency.  

 Prosím dál. Tady vidíte rozklad věkových skupin Corrency. Zajímavý je rozdíl mezi 

modrým a červeným sloupečkem. Modré jsou registrovaní, červené je využití. Vidíte, že ve 

věkové skupině 25 a 64 je mezi modrým a červeným sloupečkem větší rozdíl než v 

okrajových skupinách. To je to, o čem jsem mluvil, že lidé 25 až 60 zdaleka nevyužili 

všechny corrency, na které měli nárok, zatímco u mladších a starších míra využití byla 

mnohem intenzivnější.  

 Prosím o další slajd. Tady vidíte také to, co jsem vzpomněl v úvodu. Tady je křivka, 

kde vidíte, že se lidé učili s corrency zacházet. Říkal jsem to na radě a řeknu to i tady: jestli 

máme před sebou nějakou výzvu při další implementaci, tak je to komunikace s občany na 

Praze 1. Jak sami víte, Praha 1 je atypická obec, zasáhnout jen občany a nezasáhnout tisíce 

lidí kolem zbytečně je velmi náročné, a proto i implementace byla postupná. Vidíte, jak to 

narůstalo. Poslední týden lidé nechtěli přijít o to, na co měli nárok, vidíte, že poslední týden se 

utratilo tolik, co za předchozí tři týdny. Proto bych pro příště apeloval na to, abychom 

rozdělili čerpání na květen a červen. Je to lepší i pro provozovny. Jeden výsledek byl, že se 

jim tam poslední jeden nebo dva dny nahrnuli zákazníci a oni to nestíhali. Je samozřejmě 

lepší rozložit to i v čase.  

 Prosím o další slajd. Tady vidíte hodnocení projektu občany. Vidíte, že občané 

hodnotí projekt velmi dobře 

 Poslední slajd – jak moc byl projekt přínosem pro pomoc obchodníkům či službám, je 

„jenom“ 85 %, což je trochu méně než 92 nebo 95, na které jsme zvyklí z předchozích 

odpovědí, ale ukazuje to, jak obecně dobře byl systém přijímán na Praze 1.  

 Jako člověk, který kdysi dělal státní zkoušku z marketingového výzkumu, tak toto 

může být zatíženo výběrovou chybou, ale lepší data nejsme schopni získat.  

 Prosím dál. Obchodníků je 33. Je otázka, jak dalece je to směrodatné. První otázky 

byla, jak hodnotíte přínos Corency pro vaše podnikání. Více než polovina tam nějaký přínos 

vidí. Není to o tom, že bychom vydávali z pohledu provozovny velké objemy peněz. Když se 

podíváte na nejúspěšnější provozovny, tak získaly stovky tisíc korun, což pro ně není to 

nejdůležitější. Nejdůležitější, co jsme se dozvěděli po rozhovorech s obchodníky, bylo to, že k 

nim přišli noví zákazníci a že měli platformu, kde mohli zvýšit objem prodaných produktů a 

služeb právě díky zlevnění prostřednictvím corrency. 

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 98 
 

 Ještě poslední dotaz: uvítali byste prodloužení Corrency o dalších 6 měsíců s tím, že 

lidé by dostávali každý měsíc tisíc correntů a v daném období je vždy utratili? Vidíte, že 

obchodníci by to z 99 % uvítali, takže podporu máme. Je to ale vzorek 33 obchodníků a není 

to tak velký statistický vzorek, abychom se o to opírali, ale zpětná vazba je dobrá.  

 Můžeme dál. Na závěr je tady několik citací, pana Reného s obchodem s chlebíčky.  

 Můžeme dál. Tady máme náhled na facebook, kde si člověk přečte spoustu věcí, o 

kterých by ani netušil. 

 Pojďme dál. Musím říct, že se zapojení provozoven měnilo i v průběhu času. Třeba 

paní v pekárně na Perlovce byla na začátku dobrým propagátorem Corrency. Na konci se ale 

paní Šťastná z posledních příček dostala až na špici pelotonu . To komentář k Perlovce. 

 Můžeme dál. Tady je Nostress Bakery.   

  Dál využiji paní radního Burgra. Tady máme jeho unikátní fotku, kterou jistě ocení  

Praha 1 sobě i vegetariáni z Masny v Kozí. Vlevo na jedné z desek je nápis „vepřový burgr za 

120 Kč“. Tady na fotce jsou dva burgři. To jen pro odlehčení.  

 Jestli mohu ještě odlehčit. Když jsem viděl sborník sociálních služeb na Praze 1, 

neexistuje větší „alfasamec“ než pan radní Burgr. Když se podíváte na davy fanynek, on je 

tam jediný muž. Sborník sociálních služeb doporučuji, mohu vám jen závidět. 

 V restauraci Mincovna – ocituji to: Rádi jsme se zúčastnili a snad jsme byli malým 

přínosem do vašeho program. Zásadně jsme s tím problém neměli, ale když měla probíhat 

platba ve špičkách, tak placení byl pro personál zdržovací proces.  

 To je ono, restaurace v květnu a v červnu zrovna byly plné. Trochu jsme s tím měli 

smůlu, protože předtím nebyly plné, proto jsme to tady v březnu schvalovali, a potom už lidé 

začali šetřit. Červenec, srpen – teď už zase restauratéři na Praze 1 brečí. Vyšlo nám to do 

období, kdy se sešli jak turisté, tak místní, kdy ještě měli peníze.  

 Pojďme dál. Pokud jde o mediální analýzu, nechali jsme to spočítat. Na Praze 1 byl 

abnormálně vysoký počet výstupů, protože jsme bojovali s tím, jak oslovit občany Prahy 1. 

Média – máme Staroměstské a Malostranské noviny, ale ta zasáhnou menší část občanů, proto 

jsme museli přes velká média. Celkem bylo 116 výstupů, z Gross Rating Point 110,14 a ve 

střední hodnotě 10 mil. Kč.  

 Můžeme pokračovat. Tady je vyjádření pana Jiřího Rusnoka. Stejně tak tady cituji 

starostu Kyjova Františka Lukla, předsedu Svazu měst a obcí. Corrency podporuje. Z doby 

minulé je to ještě pan náměstek Očko. 

 Tímto vám děkuji. Jsme zde s kolegy pro vás k dispozici pro vaše všetečné i 

nevšetečné dotazy.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za provedení vašich prezentací.  

 Předkladatel pan Grabein Procházka. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Chtěl jsem poprosit o krátký vstup zástupce Hospodářské komory. Je to kromě MČ 

Praha 1 další partner. 

 

P.  H e j m a : 

 Zástupce Hospodářské komory má slovo. 
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P.  Filip  D v o ř á k : 

 Bude to velmi rychlé. Především chci ocenit toto zastupitelstvo. že se stalo 

zastupitelstvem osvíceným, protože podpořilo bádání a zjišťování, zda tento nástroj je k 

něčemu užitečný. Závěr je jednoznačný – ano. Zatím je to shrnutí, kdybych ustrnul na 

nějakých 70 % přiblížení se k ideálnímu stavu. 

 Doporučuji, aby se MČ Praha 1 – protože systém Corrency v rámci malých peněz, 

které za procesování dostal, nemůže dosáhnout na všechny informace – zabývala některými 

slabými místy, které jsou zjevné. 

 Zaprvé. Prostor, který jste vymezili jak pro obyvatele, tak pro podnikatele. Zamyslete 

se nad tím – s panem Stuchlíkem jsem v tom v kontradikci, ptal se těch, kteří se zapojili, já 

bych se ptal těch, kteří se nezapojili. 

 Zadruhé. Proč prostor nebyl vyplněn? Proč mnoho z těch, kteří prošli iniciační 

procedurou, více než čtvrtina, neutratili ani corrent? To všechno jsou temná území, která musí 

být doplněna, aby projekt opravdu zafungoval a byl přenastaven tak, aby byl lépe stravitelný a 

použitelný pro uživatele. Tolik ohledně obyvatel. 

 Co je zarážející? Vytvořili jste prostor pro 400 podnikatelů. Zamyslete se nad tím, 

kolik na to zareagovalo a kolik podnikatelů na Praze 1 je nájemců městské části, které jste 

navíc vyzvali, aby se zapojili a uslyšeli vaši výzvu. To je také zarážející. Vezměte si, že 

provozoven, které se mohly zapojit, je 12 tisíc. Podívejte se na výsledek zájmu a nevyplnění 

prostoru, který byl. Myslím, že to jsou momenty, na které si tady nemůžeme odpovědět. 

 Svůj příspěvek končím tím, že si myslím, že je povinností nerezignovat, doplnit si 

informace, protože systém Corrency je značně vhodný z hlediska otevřenosti a chytrosti, 

vlídnosti z hlediska použití, ale hlavně z toho hlediska, že o veřejných prostředcích rozhodují 

občané a ne někdo v kanceláři podle toho, jak se vyspi nebo nevyspí.  

 Děkuji vám za pozornost.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve k jednacímu řádu. Je zvláštní, že předkladatel má 15 minut pro vstupní 

prezentaci a je někdy delší.  

 U Petra Stuchlíka jsem udělal jednu věc, které jsem pak částečně litoval. Požádal mě o 

schůzku v souvislosti s touto záležitostí. Odmítl jsem ji s tím, že cokoli mě bude zajímat, 

budu se ptát na zastupitelstvu. Pak jsem si uvědomil, že je to občan Prahy 1 a je to v tomto 

volebním období snad jediný člověk, kterému jsem schůzku odmítl a čeká, že dnes budu 

tvrdý. Myslím, že příliš tvrdý nebudu. 

 Začnu tím nejhorším, když jsem si prostudoval materiál a v čem vidím katastrofu. 

Když jsem se díval k provozovatelům, nevidím tam žádné služby na Praze 1. To mě moc 

mrzí. Je to tím, že jich tady moc není, ale bylo by dobré, kdyby to lidé příště v Corrency 

využívali i v rámci služeb.  

 Jsem jeden z těch, o kterých mluvil pan Ing. Dvořák, kteří se do projektu přihlásili, ale 

proces jsem nezaktivoval, a to z toho důvodu, aby mě nikdo nenapadl, že jako zastupitel 

zneužívám veřejné prostředky. Zajímalo mě, jak to bude fungovat. Byl jsem asi první, kdy se 

mi ozvala operátorka, že neproběhla v pořádku registrace a chyba byla na mé straně, protože 

místo U Obecního dvora jsem napsal U Obecního dvoru. Systém to zadal jako špatně zadanou 

adresu, že nejsem občanem Prahy 1.  

 Přišla mně SMS, abych využil corrency s tím, že se blíží konec, a abych využil Masnu 

v Kozí, Biomarket Vacek v Mostecké a Apetit v Dlouhé. Kdo toto určil, že zrovna tyto tři 

prodejny podle mne byly jediné, které lidem byly poslány v SMS?  
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 Dále se chci zeptat, proč nefungoval systém u některých provozovatelů, kdy 

provozovatelé měli dostat finanční prostředky druhý den? Někteří čekali i třetí a čtvrtý den. 

Máte nějakou takovou zpětnou vazbu? 

 Zakončím tím dobrým. Vidím v důvodové zprávě potenciál, který se asi navrhuje 

zastupitelstvu, kde by se mohl tento projekt využít. To kvituji. Můžete mi ale vysvětlit, že by 

se to využilo u obchodníků a živnostníků formou příspěvků na náklady spojené s energiemi? 

Můžete to nějak rozvést? Přemýšlel jsem nad tím, jak byste toto chtěli realizovat. 

 Chtěl jsem říct ještě jednu věc. Všiml jsem si, že to bylo určeno pro 400 provozoven, 

tento projekt využilo 155 provozovatelů, ale hlavně, což tady nezaznělo, že jsme v rámci 

zastupitelstva vyčlenili 2 mil. Kč, nakonec do projektu dala městská část necelých milion 

korun. Myslím si, že je to také velká škoda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme za sebou pilotní projekt, který měl ukázat všechny věci – nechci se dotknout 

Kyjova a jiných městských částí, ale Praha 1 je náročnější.  

 Krátké hodnocení. Projekt se rozhodně ukázal jako funkční přes věci, které můžeme 

kritizovat, ale které nám daly spíše poučení do budoucna. Ukázalo se, co je třeba doladit, od 

toho tento pilot byl, ukázalo se, že je možné podporu směřovat, což je velmi důležité pro 

případnou budoucnost, na konkrétní skupinu lidí a také služeb. Ukázalo se, že má cenu v tom 

pokračovat.  

 Důležité je vyhodnocení. Jsem rád, že po přípravě materiálu už spolupracujeme na 

tom, aby se udělaly grafické výstupy pro občany, aby se to stalo součástí Stránek Prahy 1 a 

aby při pokračování projektu informace byly doplňovány on-line, aby vyhodnocení lidé viděli 

průběžně a ne až následně. Od toho byl ale ten pilot. 

 Je třeba, aby nám data ukázala nejen kde se nejvíce utrácelo, ale z jaké dálky kam byli 

lidé ochotni dojít, aby corrency utratili,  typy provozoven.  

 Poučení je různé. Hlavní je asi lepší označení provozoven, nálepka někde byla, někde 

si ji nedali a někteří lidé to nevěděli. To možná spočívá o oddělení provozoven u obchodníků, 

kteří mají více provozoven. Tam se data neadresně slila logicky podle obchodníka, protože 

byl registrován on. Jestliže měl dvě provozovny, nerozlišili jsme, která provozovna to byla. 

To je ale poučení do případného příštího kola. Stejně tak označení provozoven v městské 

části, abychom věděli, zda někde stále nepodporujeme nízkým nájemným našeho nájemce, ke 

kterému nikdo nechodí, ale chodí spíše k někomu za roh, kdo je v soukromém domě. 

 Našli jsme i lepší distribuci upozorňovacích mailů a dotazů po ukončení, kdy to 

logicky dělal automat a ten, kdo má nastaveno vyšší zabezpečení, dostal prázdný mail, 

protože obsah vyšší zabezpečení považovalo za nebezpečné. To všechno jsou běžné věci, 

které se odladí. Vidíte, že se kriticky rozebíraly tyto detaily, aby se to odstranilo. Znamená to 

i to, aby se to při případném budoucím kole rovnou propojilo s existující databází provozoven 

a aby naši nájemci u vybraných služeb byli automaticky osloveni datovou zprávou nebo e-

mailem, aby se mohli registrovat.  

 Problém byl, že občané i obchodníci měli obavy, kam se to hlásí, kam data půjdou atd. 

Kdo měl možnost s lidmi mluvit, tak to z nich odpadlo, a naopak ti, kteří se nepřihlásili, říkali, 

že to měli udělat, protože registr provozoven byl od těch obyčejných až po luxusní. Každý si 

našel své zákazníky. Chceme, abychom podpořili i naše nájemce nebo službu, kterou lidé 

potřebují a dali i větší částku než 50 % a menší doplatek našich občanů. 

 Potěšili mě senioři, kteří to využívali a potěšilo mě i to, že nikdo neměl problémy, 

když došlo na tu občanku, když neměl telefon a nechtělo se mu číst SMS. 
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 Poznatky z pilotního projektu jsou sepsané a můžeme je nyní řešit. Těším se, až 

doladíme i data, aby lidé viděli nejen z grafů, ale i z podrobnějších informací, jak to 

fungovalo a co nám to dává za možnosti do budoucna.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Projekt chápu jako projekt participační, jako možnost, jak zapojit občany do způsobu, 

jakým radnice utrácí část participativního rozpočtu na výdajové straně. Nelze nezmínit, že 

projekt měl nějaký aspekt předvolební, že to nepochybně současná garnitura využila pro svou 

předvolební propagaci. Máme tady nový časopis Soused, výstavu Vize 2035, spoustu 

fotografií, máme tu nové trávníky, Petr Burgr má den otevřených dveří ve Středisku 

sociálních služeb atd.  

 Zda to byl úspěch vzhledem k propagaci, kterou považuji za poměrně masivní, to 

nevím. Nevím, zda to považovat za úspěch mezi občany nebo mezi firmami či obchodníky, to 

neposoudím.  

 Když jsem to podpořil, tak pro mne stěžejním aspektem bylo získání informací o tom, 

co občané využívají, o jaké podniky mají zájem. Doufal jsem, že tento projekt přinese tvrdá 

data k tomu, do jaké míry se naprosto přebujelá agenda tzv. podpory podnikání, kterou tady 

Praha 1 už roky dělá a kterou se nám zatím nepodařilo omezit nebo zastavit, kryje se zájmy 

občanů. Zda podporujeme mnoho podniků třeba slevami na nájemném, které k občanům 

nedojdou. Richard Bureš tady také trochu zmínil tento aspekt. Doufal jsem, že dostanu tvrdá 

data, abych tady mohl říct pánům Hejmovi ze STAN nebo panu Grabein Procházkovi, že ten, 

komu chcete dát slevu, nemá pro občany žádný význam, tady máte tvrdá data. Toto tady 

postrádám. 

 Postrádám přehled všech 155 zapojených obchodníků, vidím tady pouze prvních deset. 

Obávám se, že mnozí z těch, kteří podporu dostávali, do projektu ani zapojeni nebyli nebo 

nebyli ani ve skupině, která se mohla přihlásit, takže tento aspekt odpadá.  

 V tomto smyslu chci vyjádřit zklamání nad mým očekáváním, že budeme přesněji 

vědět, co občané chtějí. Hlavně si  radnice troufne otestovat své kamarády, když jim dáváme 

slevy na nájemném, tak jestli tam občané chodí – to nevidím. Obávám se, že to bylo 

nastaveno tak, aby to z toho nevyšlo, aby tento pilotní projekt takto použít nešlo. 

 Přesto by mě zajímala čísla všech obchodníků. V tomto smyslu bych byl rád, kdyby to 

bylo zastupitelům zpřístupněno.  

  

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji panu Stuchlíkovi a celému týmu za velmi pečlivou prezentaci a za to, že se do 

projektu pustili. Na začátek si neodpustím poznámku. Pan Stuchlík říkal, že byly doby, kdy se 

člověk za hnutí ANO nemusel stydět, tak já jsem se za něj styděl vždycky.  

 K věci. Je to pilotní projekt a je od toho, aby se zjistily nedostatky. Líbí se mi, že o 

penězích rozhoduje občan sám, to je pro mne klíčové, že se nerozhoduje plošně. 

 Do projektu jsem se nezapojil ani jako občan, ani jako podnikatel. Uvedu důvody. 

Jeden je, že jako občan nemám soukromý účet. Jako podnikatel a hospodský jsme to s kolegy 

velmi dlouho konzultovali. Došli jsme k závěru, že je pro nás velký problém třeba u lidí, kteří 

odcházejí na poslední metro a jsou tam ověřovací SMS, nebyli bychom schopni to odbavit.  
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Dokáži si to představit např. v kadeřnictví, kde je na to dostatečný čas, ale když u nás 20 lidí 

spěchá, tak to bychom zkolabovali. Pro nás to bylo z technického a procesního důvodu, proč 

jsme do toho nevstoupili.  

 Znovu říkám, že si projektu velmi vážím a myslím, že má v něm Praha 1 pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Vzhledem k tomu, že máme od 20 hodin blok dotazy a interpelace pro občany  

číslo 2, dovolím si přerušit projednávání tohoto bodu a dávám prostor paní Nikol Švecové, 

která využívá svého práva jako občanky Prahy 1 vystoupit v tomto bloku.  

 

P.  Š v e c o v á : 

 Nebudu vás zdržovat dlouho, jste všichni unavení. Chtěla bych shrnout jednu věc a 

podat zpětnou vazbu za minulé období. Nazvala jsem to shrnutí vlastních zkušeností a život 

pro lidi v centru Prahy. Bohužel, v této oblasti mé zkušenosti nejsou optimální a nedivím se, 

že lidé opouštějí Prahu 1. Důvodem je pocit nezájmu o občana a o to, aby byla nějaká podpora 

pro rodinu. Nemyslím tu horní podporu, ale to zázemí, podporu v oblasti bydlení. 

 Myslím, že Úřad není úplně funkční, úředníci nemají zájem, jsou apatičtí. Neřekla 

bych, že je to jejich vinou, ale má zkušenost s Úřadem také není optimální. Mám pocit, že 

chybí kompetentní osoby a že určité pracovní pozice na Úřadu nejsou obsazeny tak, aby 

fungoval tak, jak fungovat má. 

 K systému nájemního bydlení. Myslím, že je možné zvýšit možnost, aby v centru 

Prahy bydlely rodiny s dětmi, vytvořit kvalitní systém nájemního bydlení, který teď vytvořen 

není. To, co je, to nenavrací život do centra Prahy. Systém nájemního bydlení je v troskách. 

Řeknu proč. Na rekonstrukci jedné bytové jednotky se třeba čeká řadu let. Je to možná tím, že 

chybí kompetentní osoby, které to mají na starosti a které mohou proces třeba urychlit. Potom 

není možné rekonstruovat celý dům, natož vytvořit kvalitní systém nájemného bydlení pro 

občany. To, že nabídnete úžasné kulturní akce, je skvělé, že Praha 1 dělá maximum, že 

nabídnete úžasné obchody, ale je vlastně k ničemu ve chvíli, kdy lidé žijí v domě, kde nejde 

zavřít okno, kde nefunguje topení, kde dětský pokojíček nemá osvětlení. To užívat nemůžete, 

protože jste stále nemocní. Děkuji za pozornost, odpověď na interpelaci nechci.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za to. Otevírám znovu diskusi k bodu 16. Prosím, aby se slova ujal další 

přihlášený v pořadí, a to je pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Dámy a pánové, než budu reagovat na pana Stuchlíka a na projekt Corrency, 

nezapomeňme na dnešní den, kdy zazněla památná věta leadera Prahy Sobě v 19.57 hod., že 

se nám nepodařilo zastavit přebujelou podporu podnikání na Praze 1. V místě, kde je jeden z 

nejzatíženějších živnostenských odborů v republice, se nepodařilo panu Čižinskému zastavit 

podporu podnikání.  

 K vlastnímu projektu. Podpořil jsem, protože se mi to líbilo. Bydlím v domě, kde je 

většina obyvatelstva nad 70 let. Ze začátku pro ně bylo neuchopitelné to anglické slovo, 

protože dnešní doba na vás všude vrhá angličtinu a nevěděli, co si o tom mají myslet. Bude-li 

další fáze projektu, tak se to vypiluje.  

 Třeba se mi líbilo, že občan z Malé Strany, kde není drogerie a potřeboval něco 

koupit, zkoušel drogerie, které se zapojily do Correntu. Zavolal tam, oni řekli, že to normálně 

nemají, ale že to objednají. Byla to iniciativa, že se tam sortiment rozšířil. 
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 Chtěl bych poděkovat oddělení obchodu a služeb u nás na Úřadu, které s tím velice 

pomohlo a během krátké doby tomu udělalo reklamu v obchodech a ve službách, které se v 

tom angažovaly. Byla správná připomínka myslím od pana Bodečka, že tam bylo z jeho 

pohledu zastoupeno málo služeb. Podle mne je to o prvotním projektu, že se to spustilo za 

krátkou dobu od okamžiku, kdy se o tom začalo mluvit. Jestliže bude další takový projekt a 

udělá se tomu reklama, vidím prostor pro dostatečné informování služeb a více je do toho 

vtáhnout.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pani zastupitelku Sitár Baborákovou.  

 

P.   Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Na začátek bych to chtěla odlehčit, že se nezúčastňuji pilotních projektů, protože 

vyčkávám, co řeknou ostatní, jak to prožili, jak to fungovalo. Možná nás takových bude víc.  

 Závidím kolegovi Grabeinovi, že projekt měl na starosti, protože proti jiným 

politickým projektům je výhoda, že jsou hned vidět výsledky. 

 Oceňuji profesionalitu, se kterou jste přistoupili k analytice a bylo by super, kdyby se 

tak každý politický projekt mohl zanalyzovat a říct, co na něm bylo dobře a co ne. Je na něm 

vidět promarketingový přístup. 

 Chtěla bych se zeptat, jak budou data využita, zda v rámci GBPR mohou být nějak 

využita. Získali jste zajímavé portfolio zákazníků z Prahy 1. 

 Dále se chci zeptat, zda bude nějaký remarketing, to znamená jestli se lidem už 

děkovalo za to, že se účastnili, zda se iniciuje, aby se zúčastnili dál a co se jim vlastně říká. 

 Dělala jsem si soukromou sondičku. Mám asi 24 rodin jako přátele a bavili jsme se o 

tom. Osobně jsem se Corrency nezúčastnila, bylo mi to jako zastupiteli trapné, ale holky z 

Petrské čtvrti se shodly na tom, že chodily do obchodů, do kterých by jinak nešly, protože tam 

získaly levněji věci, které by si jinak nekoupily. Všem se to líbilo. Potvrdili to i obchodníci, 

že tam chodily pro ně neznámé tváře, ale ze čtvrti. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pani zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Pro pilotní projekt jsem hlasovala, říkala jsem si, že to nemůže škodit. Teď jsem ale 

trochu nejistá. Předesílám, že velmi ráda chodím do Masny a jestli jsou tam dámy zaškolené a 

mají tím pádem větší tržby, je to fajn. Co se mi ale úplně nelíbí je, že David Bodeček říkal, že 

se do toho zapojil, což je nejlepší způsob, jak se něco dozvědět, jestli je to tak, že jemu 

chodila SMS s návrhem, aby chodil do toho a toho obchodu. To se mi nelíbí a znamená to, že 

projekt nemá takovou analytickou hodnotu. Ráda bych dostala odpověď na tuto otázku. 

Děkuji Davide, že jsi to vyzkoušel. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Očekával jsem, že budeme dostávat průběžně odpovědi. Nevím, zda jsou všechny 

otázky zaznamenány. Velmi rád bych tento projekt podpořil do budoucna. Připomenu moji 

poznámku, že je to podpora obchodníků a živnostníků formou příspěvku. 
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 Je pravda, co tady říkala paní zastupitelka Broňa Sitár Baboráková, že mi také jeden 

provozovatel řekl, že přišla paní, která řekla: Přišla jsem sem nakoupit, normálně bych sem 

nešla, ale vzhledem k tomu že to mám za polovinu, tak si to koupím a vyzkouším kvalitu.  

 Nevím, jestli je toto dobře. 

 Chci s ale zeptat ještě na jednu věc. Z tohoto projektu byly údajně vyřazeny vinárny 

spojené se sýrovnami. Nedostaly letáček od MČ Praha 1, protože je tam alkohol. Ale 

restaurace, kde se nalévá alkohol, se do projektu zařadily. Myslím si, že to není v pořádku. V 

rámci pilotu dávám zpětnou reakci, zda by toto mohlo být prověřeno.  

 

P.  H e j m a : 

¨ Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlavní už jsem řekl, ale cítím potřebu zareagovat na Karla Ulma. Děkuji za to, že to 

citujete, ale označil jsem politiku tzv. podpory podnikání za přebujelou. Určitě je přebujelá. 

Nevím, jestli existuje jiná obec, která by dala – pokud je pravda to, co říkal Jan Votoček 190 

mil. podnikatelům v rámci covidových slev - 5-10 % rozpočtu na podporu podnikání 

 Mělo by zaznít, že podpora je selektivní, nedostávají ji všichni podnikatelé, ale jen 

někteří. Je často účelová a dělá si i ad hoc na zastupitelstvu. Zažili jsme, že Jan Votoček dnes 

byl přísný, a když přísnost narazila na nějaké zájmy u firmy Hotels, tak se to stornovalo, a 

jinde předtím byl benevolentní a všechno odpustil. Je to směšné, naprosto neobjektivní, 

selektivní a nepochybně v tom jsou nějaké zájmy. Velmi kritizuji to, jakým způsobem Praha 1 

selektivně podporuje některé podnikatele.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Mimozemštinu bych zase vrátil k bodu, který projednáváme. David se přihlásil, ale 

nevyužíval to, já se hrdě hlásím, že jsem se přihlásil a donutil jsem manželku a dceru, abych 

mohl nabírat zkušenosti. Vím, že normální obchodník zpracoval transakci tak za pět vteřin. 

Znamená to, že jsem měl zaplaceno, což bylo to hlavní, co jsem chtěl vědět. Tady zaznělo, že 

někteří měli třeba problémy, že by ujelo poslední metro, a to je třeba asi doladit. Možná, že ne 

každý byl tak schopný, možná jsem měl to štěstí u několika obchodníků, že to bylo rychlejší 

než platit kreditní kartou.  

 U Martina Kotase je to ale dobrý podnik, byl tam zakopaný pes, že se bál, že by mu 

lidé, kteří pospíchají na poslední metro, ujížděli. 

 Jsem rád, že to všichni hodnotí. Pan Stuchlík a jeho tým si to píše a z toho něco 

vznikne. Padlo tady něco o datech. Myslím, že ta anonymizovaná data mají být na stránkách 

Prahy 1 ve formě nějakých grafů, aby to lidé dokázali vyhodnotit, aby to ukázalo firmám, 

které by se chtěly v dalším kole účastnit. Bavili jsme se o tom, že bychom tam dali klasický 

dotazník, odesílací formulář, aby si lidé mohli zahlasovat i tam a aby to nebylo jako u vás, že 

jste lidem a firmám posílali nějaké dotazníky, zda o to mají zájem a aby si také volili služby. 

Než se nastaví další kolo, jsme schopni sbírat informace od lidí přímo na stránkách Prahy 1.  

 

P. H e j m a : 

 Končím rozpravu. 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Očekával jsem, že se dozvíme nějaké odpovědi.  

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že bude závěrečné slovo předkladatele, takže v tomto směru odpoví.  

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Prosím Petra, aby odpověděl na dotazy.  

 

P.  S t u c h l í k : 

 Někde je odpověď delší, zkusím to projít.  

 To, co jste říkal o vinárnách, slyším poprvé, neumím to komentovat. 

 Co se týká spolupráce s Prahou 1 s panem radním Burešem. Prosím o pochopení, 

protože důležité bylo, že naše výstupy pro prezentační systém a způsob, jakým je 

implementuje a importuje do svého systému zabezpečení Praha 1 je jiný, je jiný software. Tím 

se to zkomplikovalo. Pro příští implementaci budeme připraveni. Musím říct, že transparentní 

Praha 1 vypadá velmi impresivně. Jako podnikatel tělem a duší když vidím databázi pejsků 

podle plemen, postavil bych na tom výborný business.  

 Musím říct, že Praha 1 má mimořádná data, a proto ji čeká spousta krásné 

budoucnosti.  

 K tomu, co se tady objevilo mezi podnikateli a mezi opozicí, kterou tady představuje 

pan Čižinský. Při našich šetřeních a dotazech jsme zjistili, že jsme možná podnikatele při 

komunikaci potlačovali až moc. Říkali jsme, že pomáháme občanům, ale na konci je to 

pomoc jak občanům, tak podnikatelům. Několik občanů Prahy 1 nám říkalo: já to nepotřebuji, 

mám peněz dost, nechte to pro potřebné. V okamžiku, kdy jsme jim řekli, že oni si vyberou 

podnikatele, kterému v této době mohou pomoci, získali pro to úplně jiný náboj, jiné 

pochopení. Nikdy se ale nezavděčíte všem. To je i komentář ohledně toho anglického slova. 

Pro někoho bude podezřelé, když se to bude jmenovat První český dukát – nikdy se 

nezavděčíte všem.  

 Pokud jde o to, kolik se přihlásilo podnikatelů. Vzpomněl jsem si na Adrianu 

Krnáčovou a na její legendární hlášku o spolykaných Pražácích, možná podnikatelích. Nevím, 

musíme víc prozkoumat, proč lidé nestojí o podporu, i když jsou nájemci. Myslím si, že je to 

často o tom, že se většina podnikatelů nevyzná v tom, co jim různé veřejné složky nabízejí, 

zvláště v dnešní době.  

 Ptala jste se na Masnou v Kozí, kdo určil provozovny. Zjistili jsme, že si lidé nedokáží 

představit nic konkrétního, za co mohou corrency utratit. Také jsme zjistili, že proti očekávání 

to využívají zejména starší lidé pro běžné nákupy. Proto jsme se rozhodli podpořit ty 

provozovny, kde to prokazatelně funguje, kde je proškolený personál, kde si to lidé mohou 

vyzkoušet a kde mohou občané Prahy 1 ulevit svým peněženkám. Koupí si normální 

potraviny, nedoporučovali jsme žádné luxusní butiky. Pokud za to chcete někoho kamenovat, 

tak kamenujte mne. Bylo to rozhodnutí rychlé, šlo tam o několik málo korun. Někdy se 

musíte nějak rozhodnout. Koncem června nezasedala už ani rada, nebylo možné to schválit, a 

tak jsme dali poslední impuls. Věřím, že tím nevznikla žádná škoda, naopak jsem přesvědčen, 

že to všem prospělo. Když se podíváte na to, co lidé nakupovali, díky tomu jsem třeba poznal 

lahůdkářství Apetit v Dlouhé. Když jsme se dívali, co tam lidé koupili, tak je to zapečený 

hermelín v bramboráku, pak je tam salát, volská tlama apod., což rozhodně není nic 

luxusního. Je vidět, že si to kupují důchodci z domu, kde je dům s pečovatelskou službou. 
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 Někdy se člověk musí rozhodnout a vhledem k tomu, že to pomáhalo těm starším a že 

nebyly kupovány problematické nebo luxusní dary, ale evidentně to sloužilo starším lidem, 

tak věřím, že to pomohlo i projektu. Musím říct, že po konkrétních SMS lidé, kteří to měli 

blízko, na to zareagovali a jsou to senioři na Praze 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za zodpovězení dotazů. Prosím o závěrečné slovo předkladatele. 

  

Dotaz z pléna: 

 Nedozvěděla jsem se, jak data budou využívána, jestli bude remarketing apod. Připadá 

mi to dost důležité.  

 

P.  S t u c h l í k : 

 Pokud jde o GDPR, Corrency je v mnoha věcech inovativní. Máme pozitivní 

stanovisko Ministerstva vnitra k delegaci kompetencí rady na třetí subjekt. Stejně tak 

fungujeme s Prahou 1 jako tzv. společný správce osobních údajů ve smyslu GDPR. Zde sami 

s daty nemůžeme disponovat, to je na Praze 1, jsou to vaše data, my jsme operační systém. 

Využijeme to tak, jak Praha 1 uloží. Záleží na rozhodnutí dalšího zastupitelstva nebo rady, co 

s těmi daty. To není otázka na mne. Data sami nemůžeme využívat, protože jsme dodavatelem 

pro Prahu 1. I když data máme, tak když skončíme spolupráci, po uplynutí zákonné lhůty je 

budeme muset zničit.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Bodeček má pocit, že nemá zodpovězeno. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ptal jsem se na podporu energií. 

 

P.  S t u c h l í k : 

 Jako dodavatel systému uděláme cokoli, co nám bude uloženo, pokud to zvládneme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku o závěrečné slovo. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se do toho zapojili, děkuji i za plodnou 

diskusi. Jak to tady kolegové prezentovali, byla z toho cítit určitá autentičnost a všichni se 

snažili, aby projekt proběhl dobře. 

 Uvedu jen něco ze zkušenosti. V poslední době díky oddělení komunikace občas 

chodíme po provozovnách, kde s lidmi mluvíme. Byl jsem mile překvapen, když se mě lidé 

ptali, jestli v tom budeme pokračovat a že by chtěli, aby se v tom pokračovalo, abychom jim 

to dali vědět atd. Nejlepší, jak dostat informace mezi lidi, je přímá zkušenost. Lidé si to potom 

říkají mezi sebou. Byla na to krátká doba a myslím, že by to do budoucna mohlo zafungovat.  

 Poslední poznámka, kterou k tomu mám. Jsem rád, že se uskutečnil tento nácvik, 

určitě nás nečeká lehká doba, určitě větší část střední třídy i hodně menších podnikatelů atd. 

bojuje se zvyšováním cen energie, se zvyšováním inflace apod.. Myslím, že to nebude jen 

úkol státu, ale že se do toho budou muset zapojit určité municipality, možná i kraje. Často už 

teď zaznívají sliby, že Magistrát poskytne peníze atd., ale důležité je, že často nemají k tomu 

nástroj.  
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Není jednoduché rychle rozhodnout, jakým skupinám a komu pomoct s energiemi, s 

životními náklady, se školními kroužky apod. Důležité ale je mít připraven nějaký nástroj, jak 

pomoc rychle uskutečnit. Myslím si, že toto je určitě jeden z nástrojů. Když se budoucí 

zastupitelstvo rozhodne, že potřebuje nějakou pomoc, tak si myslím, že toto je jedna z 

možností.  

 Ještě jednou děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme přistoupit k závěrečné fázi tohoto bodu. Došel nějaký protinávrh?  

 

P.  B u r e š : 

 Nedošel, ale dovolím si malou úpravu.  

 1) Bere na vědomí vyhodnocení pilotního projektu systému Corrency. 

 Byla tam navíc jednička a slovo „projednáni“.  

 

P  H e j m a : 

 Souhlasí předkladatel s touto úpravou? Souhlasí. Prosím hlasovat o takto 

upraveném usnesení. Pro 17, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno.  
 Děkuji všem hostům, kteří se dostavili, radnímu Grabein Procházkovi a všem, kteří se 

podíleli na tomto úspěšném projektu. Je to další dobrá vizitka Prahy 1.  

 Mám pro vás dobrou zprávu, na 20.30 hod. je plánovaná večeře. Je to poslední 

zastupitelstvo. Večeři máme připravenu v restauraci. Po 30 minutách bychom měli pokračovat 

v jednání zastupitelstva. Přerušuji jednání. 

(Přestávka) 

Budeme pokračovat v jednání. Otevírám projednání bodu číslo 

7, tisk BJ2022/1550 

zrušení části usnesení UZ21_0315 k vyhodnocen IV. výběrového řízení na prodej 

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

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál odráží útok Ruska na Ukrajinu. Jedná se o to, že se předkládá ke 

zrušení část usnesení zastupitelstva, kterým se prodala půda v Havelské 5 panu xxxxxxxxx. 

Ovšem vzhledem k tomu, že pan xxxxxxx má peníze uloženy ve Sberbance, nemá na to, aby 

půdu mohl  koupit, takže se předkládá zastupitelstvu zrušení té části usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, abychom to dělali důstojně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také jsem chtěl být vtipný, protože se mi hrozně líbí v důvodově zprávě, když 

tajemnice komise zaspala.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení, jak je předloženo. Pro 15, 

proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno. 

 Prosím projednat bod číslo 

9, tisk BJ2022/1522 

prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, obec Praha  

(U Lužického semináře 114/46, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je otázka prodeje pozemku na adrese U Lužického semináře 46. Tady 

jsou trochu rozpory. Je to problematické v tom smyslu, že o žádost tohoto pozemku požádalo 

SVJ, jemuž kdysi předsedal někdo jiný a o koupi projevila zájem jedna z vlastnic. 

Projednávala to majetková komise, která rozhodla o tom, že se to nemá prodávat této paní, ale 

že se to má prodat SVJ. Mezitím se tato paní stala předsedkyní SVJ a dožaduje se, aby to bylo 

prodáno podle původního záměru SVJ. Jedna z členek společenství paní xxxxxxxxxxxxx proti 

tomu zásadně protestuje, protože se obává toho, že by se před jejími okny přízemního bytu 

zřídila nějaká komerční záležitost. Mluvilo se o bazénu, nyní je tam jen hromada hlíny.  

 Je to otázka o tom, zda bude tento prodej realizován, záleží to na vývoji diskuse na 

zastupitelstvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím umožnit vystoupení nejprve paní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 

která využívá právo vystoupení jako občanka Prahy 1.  

 

P.  x x x x x x x x x x x x x : 

 Velice vás žádám o prodej zahrady U Lužického semináře našeho domu, o které bylo 

požádáno SVJ, ale o prodeji jsme nebyli ani informováni. U nás panují neshody, protože se 

měnili předsedové. Nemám zájem, aby se pozemek prodal, nesouhlasím s tím. Navíc si chtějí 

vzít úvěr. Hlavně mám obavy, co by se všechno na zahradě dělo.Ustoupila by určitě zeleň, 

protože tam chtějí vybudovat něco, co mi hlava nebere. Na tomto místě žiji čtvrt století, 

zahrada patří Praze 1 a nebyl tam nikdy žádný problém. Manžel se účastnil při udržování 

zahrady a bydlím v tom domě sama. Noví 4 majitelé nemovitosti kupovali za účelem 

businessu. Jsou tam neustálé neshody. Jsem tam sama, barák je celý rozkopaný, protože se 

tam všechno předělává. Dům a zahrada je moje srdeční záležitost. Je to vzácné místo, 

atmosféra Malé Strany, památky kolem mne. Pověřila jsem advokáta, že to dám k soudu. 

 Bojuji několik let s útokem zájemců o prodej bytů, protože v této lokalitě je to adresa 

zajímavá. Děkuji vám za trpělivost. 

 

P.  H e j m a : 

 Rádo se stalo, od toho tady jsme. Bude reagovat předkladatel pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím, aby ještě dostala slovo paní Mgr. Dubská, do jejíhož resortu celá záležitost 

spadá. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, máte slovo. 
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P.  D u b s k á : 

 Tisk předkládáme v návaznosti na schválený záměr tímto zastupitelstvem, kdy jsme 

učinili všechny další kroky. Společenství řádně reagovalo na námi zaslanou nabídku. I když je 

tisk variantní, jak v době jeho vzniku byl, tak je možné, abyste v bodu 2 rozhodli negativně – 

neschvaluje. To je jedna věc. 

 Druhá věc je, že paní xxxxxxxxxxxxx má pravdu, dům je trochu zakletý. Když řeknu 

jméno xxxxxx, ti, kteří jsou tady s námi déle si vzpomenou, že tento dům měl potíže už v 

minulosti. Městská část nemá v domě žádný podíl na jednotkách, je to čistě dům SVJ, zůstal 

dvůr. Ke dvoru jsme nechali udělat smlouvu o pronájmu 8 metrů na výstavbu výtahu, protože 

považujeme za rozumné, že ve 20. století výtah bude. Na druhou stranu jsme se dozvěděli, že 

výstavbou výtahu přijde paní xxxxxxxxxxxxá o jednu z místností, které vlastní, ale tlaky v 

domě jsou velmi nepříjemné.  

 Paní xxxxxxxxxxxxx prohlásila, že má právního zástupce a že dá rozhodnutí 

společenství o koupi pozemku k soudu. Na to má právo myslím do tří měsíců od rozhodnutí 

shromáždění. Jako právník nedoporučuji dnes tento prodej realizovat. Pokud soud uzná, že 

došlo k pochybení, prodali bychom bez platného rozhodnutí shromáždění v tomto domě. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 V úvodu dnešního dne jsem v rámci projednávání programu navrhoval, aby tento 

materiál byl stažen, protože je vadný. Nevím, proč tady materiál je. Možná byste si měli 

přečíst stenozáznam z doby, kdy jsme projednávali záměr. Požadoval jsem, abychom při 

prodeji viděli fotky, abychom viděli, co prodáváme. Když se podíváte do znaleckého 

posudku, tak mě tam překvapuje jednak to, že mezi uskutečněnými prodeji nejsou prodeje, 

které jsme realizovali v dané lokalitě my. Je tam uveden prodej pozemku Pod Bruskou. Je to 

taková skála. Není tam ale uveden prodej pozemku 35 m2 parc. č. 552/2 na Malé Straně. 

Stanovená cena znaleckým posudkem je zvláštní. Když se podíváte na cenovou mapu hl. m. 

Prahy, pro tuto parcelu není stanovena cena, ale když se podíváte do vedlejších parcel, je tam 

stanovena cena 30610 Kč. Jsou to sousední parcely. Při 274 metrech by cena byla  

8387140 Kč. 

 Důležité je to, co jsem řekl při projednávání programu, že v usnesení vůbec není 

uvedeno, že kdybychom toto odhlasovali, tak odhlasujeme prodej za 5590 tisíc Kč, ale SVJ by 

zaplatilo pouze 25 %. Jsou tam splátky ve výši 75 %. Nerozumím tomu, kdo toto schválil, 

protože zastupitelstvo schválilo zrušení donedávna platných pravidel pro prodej dvorků.  

 Kdyby toto prošlo, tak odsouhlasíme bezúročné splátky. Hlavně ale – případ paní 

xxxxxxxxxxxxé je obdobný jako třeba v objektu Široká 6 a myslím, že Pařížská 28. 

Kdybychom to prodali, došlo by k navýšení fondu oprav pro členy SVJ a paní, která přišla, by 

navýšení nebyla schopna finančně zvládnout. To je ukázkový případ toho, kdy bychom měli 

ochránit jednotlivé členy SVJ, aby se nestalo to, že většinoví členové, kteří tam provozují 

AIRBNB nebo cokoli jiného, vystrnadí starousedlíky v objektu.  

 Jsem jednoznačně proti, aby došlo k tomuto prodeji. Pro příště prosím, abychom si na 

to dávali velký pozor, aby v budoucím zastupitelstvu neprošel takovýto prodej, který poškodí 

starousedlíky.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou pan zastupitel Kotas. 
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P.  K o t a s : 

 Abych si to ujasnil, to je ten dům, kde bydlel xxxx a kde ho pan xxxxxx šikanoval? To 

jsem absolutně proti prodeji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Naváži na Davida Bodečka ohledně příštího zastupitelstva. Nevíme, kdo tady bude. 

Byl bych rád, aby se na žádné prodeje nenavazovalo, aby Praha 1 už přestávala rozprodávat 

zejména nemovitý majetek. Tento tisk by měl sloužit jako tečka za rozprodáváním majetku 

Prahy 1. Je to tisk obecně absurdní. Prodávat nějakých 274 metrů na Malé Straně – když to 

jednou prodáme, mít to nebudeme. I z ekonomického hlediska je absurdní teď nemovitosti 

prodávat, protože jejich ceny rostou a  hodnota peněz klesá.  

 Máme zde ještě specifické okolnosti, které absurdnost celé věci ukazují. Děkuji paní 

xxxxxxxxxxxxx, že přišla, že tady tak dlouho vydržela a všechno nám řekla. Uvědomme si, 

že pro prodej hlasovalo asi 55 % oprávněných vlastníků a na schůzi to bylo myslím 4 : 1. 

Pětina těch, kteří přišli, byla proti. Tento prodej může být přímo nástrojem toho, jak paní 

xxxxxxxxxxxxxx z bytu vytlačit. Jestliže se schválí prodej, musí se výrazně zvednout 

příspěvky do fondu oprav. Při ceně 5 mil. to vychází na každého cca milion, a to každý člověk 

unést nemůže. To je příklad toho, jak prodeje mohou být opakem toho, co se zde prezentuje 

jako pomoc. Prodeje mohou lidi ruinovat a vytlačovat z Prahy 1 

 Za nejskandálnější považuji, že je zde posudek, který nemůže obstát. Považuji za 

závažné, že tento tisk byl vůbec předložen. Posudek je opět od nechvalně známého Jana 

Fujáčka, který zde byl už grilován. Ukázalo se, že není schopen zdůvodnit, jak to posuzuje, 

proč dává takové ceny. Můžeme si najít, jakým způsobem pan Fujáček i v tomto posudku 

oceňoval nemovitosti. Když si vezmeme jen časový aspekt, který je nejlépe představitelný, 

tak pan Fujáček tvrdí, že od listopadu 2018 do října 2021 narostly ceny nemovitostí v Praze 

pouze o 15 %. To je neudržitelné. Pan Fujáček tvrdí, že od r. 2019 ceny narostly pouze o 

10%. To je také neudržitelné. Nejzávažnější je, že posudek je z prosince 2021, ale je dělán k 

7. říjnu 2021, je rok starý. 

 Jak je možné, že po čtyřech letech si Úřad dovolí předložit prodej, kde je posudek tak 

starý? To může pro nás jako pro pana Hlubučka přijít policie. Je to naprosto absurdní. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Abych zkrátil diskusi. Jsme ve stejné situaci jako o té zahradě. Můžeme to buď 

přerušit, nebo rovnou zamítnout, protože upřednostňujeme našeho občana před developery, 

kteří tam hodlají dělat AIRBNB. Předkládám usnesení v podobě, že souhlas bude nahrazen 

nesouhlasem.  

 

P  H e j m a : 

 Technická poznámka pan zastupitel Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Chtěl jsem navrhnout neschvaluje. 

 

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 111 
 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Pokud změníme bod 2 na neschvaluje, prosím o úpravu bodu 3: ukládá informovat 

společenství o tomto rozhodnutí.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Paní xxxxxxxxxxxxx, bylo řečeno vše, myslím, že je to tady nastaveno dobře. Má to 

svoji logiku. Pokud se má scelit majetek, má to být ku prospěchu všech, kterých se to dotýká. 

 Je tady podle mne poměrně vzácná shoda. To zaprvé. 

 Zadruhé. Prostor dostane i OTMS zjistit, jak se tam dostala na pozemek halda nějaké 

zeminy, do ji tam dal, kdo za ni platí či neplatí apod.  

 To, co navrhoval pan Bodeček, aby se to stáhlo, byla by to past, protože by se to  

oddálilo a bylo by to k neprospěchu těch, kteří jsou proti prodeji. To je potřeba, abychom si v 

předvolebním čase uvědomili. Ztotožňuji se s předkladatelem, že usnesení bude v negativní 

podobě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Pane starosto děkuji, jsem rád, že pan radní Votoček navrhuje změnu usnesení. 

Obecně jsem pro prodej dvorečků, jestliže SVJ o to požádají. Zde nastala situace, že tam jsou 

nesouhlasné poměry, jedna členka nám to přišla vysvětlit. Proto jsem změnil svůj názor.  

 Chápu, že panu Čižinskému se nelíbí prodávat, když jeho rodina bydlí ve 

zprivatizovaném bytě za 400 tisíc v Maiselově 41. Tomu rozumím.  

 

P  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Dům je opravdu prokletý, pan xxxxxx tam našeho kamaráda velmi dlouho šikanoval. 

Zde shoda v SVJ evidentně není a tím je vše řečeno. Budu hlasovat neprodávat to. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Vše bylo už řečeno. Nevidím důvod, proč to odprodávat. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Jsem rád, že jednou je shoda na neprodávání. Neodpustím si dotaz na OTMS. Proč 

posudek je k 7. říjnu 2021, ale žádost přišla až v lednu 2022? Proč OTMS dělá posudky dříve 

než dostane žádost? Připadá mi to podezřelé, že se udělá nějaký posudek, aniž má OTMS v 

ruce nějakou žádost. 

 Dávám pozměňovací návrh, aby se zrušil záměr, usneseni zastupitelstva č. 

UZ22_0366 z 15. 3. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Předložte tento návrh. 

 Paní Mgr. Dubská bude reagovat. 

 

P.  D u b s k á : 

 Není zapotřebí rušit záměr. Pokud rozhodnete, že se neschvaluje, tak zkonzumujete 

záměr, už jste rozhodli o tom, co jste před tím schválili. Usnesení o záměru je označené jako 

vyřízené, záměr byl zveřejněn. Dáváme nabídku s tím, že upozorňujeme, že konečné slovo má 

zastupitelstvo, které buď záměr prodeje potvrdí, nebo neschválí, tak nemusíte nic rušit. Záměr 

je zkonzumován.  

 Pokud se pan Čižinský ptá na data a na časovou osu, se společenstvím se jednalo 

dlouhodobě. Společenství bylo u nás na jednání, máme zájem, který říká, že mají zájem, že 

pošlou žádost, až to projednají ve výboru. Protože nejsou zastupitelstva každý měsíc a 

nechceme se trefit do prázdnin, což se bohužel teď stalo, děláme posudky, jakmile máme 

projevený vážný zájem a je nám jedno, jakou formou, protože posudky chvíli trvají. Navíc to 

bylo ještě v době, kdy dozníval covid, znalci byli opatrní, bylo to složitější. 

 Proč je posudek vypracován v říjnu? Protože znalec dostal poptávku v říjnu, zpracoval 

písemné vyhotovení v prosinci. Vy jste hned v březnu schválili záměr. SVJ má nějakou 

slušnou lhůtu, která byla dříve 90 dní, teď jsme se snažili udělat to na 60 dní, aby to 

akceptovala. Nemůžeme dělat lhůtu o moc kratší, protože společenství se musí svolat, musí 

mít usnášeníschopné shromáždění, musí včas předložit podklady, musíme včas zpracovat 

nabídku a připravit kupní smlouvu. Proto je tam z naší strany dáváno minimálně 60 dnů. 

 Pokud jsme schválili záměr podle posudku v březnu, nemohu udělat jinou nabídku než 

podle vámi schváleného záměru, a to je to, co se natahuje. I když mi společenství včas 

odpoví, tak protože v létě nezasedá zastupitelstvo, dostanu se k další tříměsíční prodlevě, ale 

nemám možnost udělat nic jiného než pokračovat v záměru. 

 Toto je poměrně velká dlouhodobá bolest, která posudkům nesvědčí, zvláště v době, 

kdy je inflace jaká je, ale urychlit se proces nedá, leda tím, že se netrefíme do letních prázdnin 

nebo do období, kdy nezasedá zastupitelstvo o jarních prázdninách.  

 Myslím, že nemá smysl to dále probírat, svůj názor jsem řekla hned na začátku. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P. B o d e č e k : 

 Budu reagovat na 1. místostarostu, doporučuji mu, aby si přečetl stenozáznam  

z 15. března 2022. Pane starosto, v tomto jsem konsistentní, chovám se tak po celé volební 

období na rozdíl od vás, kdy kalkulujete některé záležitosti v souvislosti s volbami. Když to 

tady tak prezentujete, je zajímavé, že rada neupozornila zastupitelstvo na tento problém a 

předložen byl materiál s takovýmto usnesením, bez variant. 
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 Pro příště prosím, aby sem nemusela chodit paní, aby vás nemusela opozice 

upozorňovat na některé věci, abyste s tím přišli jako koalice a konkrétně vy jako  

1. místostarosta. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Máme nějaké protinávrhy? 

 

P.  B u r e š : 

 Máme protinávrh od pana zastupitele Čižinského, který navrhuje zrušit usnesení  

UZ22_0366 ze dne 15. 3. 2022. Shodně jako Kateřina Dubská musím konstatovat, že toto 

usnesení bylo již zkonzumováno tím, že záměr byl již vyvěšen a vypořádáno to bylo tím, že 

byl předložen k rozhodnutí zastupitelstvu, které ho vyhodnocuje negativně, to znamená, že 

prodej neschvaluje. Úřad usnesení splnil, už neexistuje.  

 

P.  H e j m a :  

 Hlasujme přesto o pozměňovacím návrhu kolegy Čižinského.  

 Ztotožňuje se předkladatel?  

 

P.  V o t o č e k : 

 Neztotožňuji. Pan Mgr. Čižinský opět prokázal, jak zná pravidla jednání na 

zastupitelstvu. Je to také důvod, proč po r. 2019, kdy téměř rozvrátil Úřad, byl odvolán.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu zastupitele Čižinského. Pro 7, proti 

0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat. 

 Nyní hlasujme o původním návrhu usnesení změněném do negativní podoby. 

 Ještě předseda Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Úprava, která zde zazněla. Správné je neschvaluje prodej nemovité věci a mělo by to 

končit jen IČO, co se dále vztahuje k případnému prodeji se škrtá.  

 

P.  H e j m a : 

 Pojďme hlasovat o tomto návrhu. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení 

bylo jednomyslně schváleno.  

 Prosím procedurálně hlasovat, že souhlasíme s pokračováním jednání po 22. hodině. 

Máme před sebou posledních 7 bodů. Prosím hlasovat. Pro 18, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 

1. Návrh byl schválen.  

 Prosím projednat bod číslo  

11, tisk BJ2022/1539 

prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 1 

(OKS/OTMS)  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Paní Mgr. Dubská vám před chvílí vykládala, jak složitá a dlouhá jsou jednání se 

společenstvími vlastníků. Tento materiál předkládám společně s panem Mgr. Bullou, který 

žádá o prodloužení termínů úkolů uložených zastupitelstvem. Máte tady 2 stránky 

konkrétních úkolů, které reflektují nereálné představy o rychlosti jednání s některými SVJ. 

První je z r. 2011. 
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 Poprosil bych pana Bullu, aby na vaše dotazy odpověděl. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Těšil jsem se na tento bod, protože v lednu 2019 jsem předkládal téměř stejný materiál 

po dvou měsících, kdy jsem byl ve funkci radního pro majetek. Když se podíváte do 

stenozáznamu, tak pan radní Votoček řekl, co to předkládám, že jsem neschopný a že v rámci 

těchto bodů předkládám posunutí termínu. Ze stenozáznamu říká, že když měl on toto na 

starosti, jasně uložil vedoucímu příslušného oddělení Petru Bullovi zrušit tuto záležitost s tím, 

že si SVJ znovu požádá o to, co chce. Je to paradoxní, že to jsou stejné úkoly po téměř třech 

letech. 

 Pane doktore, já vám to vracím. Prodloužení termínu samozřejmě podpořím, ale 

připomínám vám, co jste mně říkal po dvou měsících ve funkci. 

 

P. H e j m a : 

 Končím rozpravu. Uděluji závěrečné slovo předkladateli. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych říct, že to vůbec nic nemění na mém hodnocení práce pana Bodečka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o tomto usnesení. Pro 15, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2. 

Usnesení bylo schváleno.  

 Můžeme přejít k bodu číslo 

12, tisk BJ2022/1612 

posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14. 9. 2021 (nebytový prostor v 

domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1)  

 Prosím předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to další žádost o prodloužení termínu. V tomto případě se to týká konkrétního bodu, 

otázky železářství Koulových, kde dnes funguje vinárna, aniž by došlo ke změně účelu 

užívání. 

 Podstata žádosti byla v tom, že inventář železářství je národní kulturní památkou, která 

přecházela z rodiny na nového majitele, který se stal vlastníkem. Prodloužení trvalo díky 

tomu, že nám trvalo velmi dlouhou dobu získat znalce, který by byl schopen ocenit tento 

inventář. Získali jsme ho na Ministerstvu kultury. Obávám se, že je to jediný znalec v 

republice, který je něčeho takového schopný. Výstup se ještě nepodařilo zpracovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k :  

 Tento materiál nepodpořím. Přiznám se, že vůbec nerozumím důvodové zprávě. K této 

záležitosti tady máme nevyhodnocený záměr. Víme, že nájemce porušuje nájemní smlouvu. 

Jestli dobře rozumím důvodové zprávě, tak to vypadá, že nebude akceptovat výsledek, který 

mu byl předložen. Myslím si, že bychom měli tuto záležitost nějak vyřešit, už se to vleče 

hodně dlouho. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je právo pana Mgr. Bodečka materiál nepodpořit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Shrňme si, o co v tomto materiálu jde. Jde o to, že Praha 1 má nebytový prostor, do 

kterého někdo umístil inventář, zejména skříně, které byly prohlášeny národní kulturní 

památkou, takže s nimi nelze hnout. Ten člověk má nějaký problém, pravděpodobně se bude 

muset dohodnout s Prahou 1 na nějakém nájmu nebo výpůjčce, nemůže si to už odvézt.  

 Protože je to asi nějaký kamarád, tak Praha 1 řekla, že to odkoupíme. Kritizoval jsem 

to opakovaně, už když se odhlasovávalo, bylo vidět, že to všem nebylo po chuti, tak se 

schválil jen záměr. Nyní snad více než půl roku je tady nějaké přešlapování a je evidentní, že 

se nám do toho stejně nechce. 

 Prosím, zrušme celý úkol a řekněme podnikateli, že se s Prahou 1 musí domluvit jinak.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Zneužiji diskusi k bodu 12 k třaskavé zprávě, která může velmi brutálně ovlivnit 

volební výsledky. I když nekandiduji, tak v tuto chvíli vstupuji do klubu Praha sobě. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Použiji slova předřečníka. Proč bojujete za společnost AEM Business, pane zastupiteli 

Čižinský? Je to divné, co s nimi máte? Víte, proč celou dobu to bylo navržené? Šlo o 

zámečnictví Koula, kdy paní plakala, jak to po otci musí převést na firmu a zkusila to prodat 

firmě Tretrs. Zjistilo se, že tato firma je podvod, tak to koupila jiná firma v dobré víře, že tam 

udělá vinárnu. Protože městská část jasně řekla ne, vypíšeme záměr a dostane to nejvyšší 

nabídka, tak najednou se od památkářů objevilo, že ty dřevěné regály jsou chráněny a hodí se 

nejlépe na uskladnění vína. To nejsme my, to se stalo u vašeho bratra na Magistrátu. 

 My jsme tady jasně řekli – pojďme to vyřešit, ať ministerstvo řekne, jakou to má 

hodnotu, kupme to a pak nebytový prostor pronajmeme za cenu, kterou má. Nenechme se 

vydírat tím, že si někdo zařídil památkáře a drží nás v pasti, že tam musí zůstat jen on, protože 

to jinak nejde, má v našem nebytovém prostoru vybavení, se kterým se nedá pohnout. Tím 

pádem to nemůžeme pronajmout někomu třetímu. To byl důvod, proč se řeklo: zjistěte si na 

ministerstvu správný posudek, zda je to vážně chráněné, jestli ten srandovní nález památkářů, 

že se bývalé železářství a dřevěné regály na hřebíky nejlépe hodí na uskladnění vína, a proto 

tam musí být jen vinárna.  

Vinárna funguje, je pěkná, kvalitní, ale důvod byl, aby se nikdy do budoucna 

neopakovala tato situace, že máme nebytový prostor, kde nemůžeme vybrat nejvíce platícího 

nájemce.  
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Neotáčejte to, nebo je to v tomto případě jinak a chcete, aby tam navždy zůstali? To 

asi ne, to se pletu, protože to byste neřekl. Neříkejte opak, důvod byl přesně ten, abychom 

nebyli v rukou někoho. 

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Myslím, že taková věc se nemůže řešit čtyři roky. Souhlasím s tím, že nebytový 

prostor je krásný, rekonstruovaný. Měl jsem to štěstí, že jsem byl v suterénu. 

 Je navržen termín posunutí do 31. 12. 2022. Co se stane? Znamená to, že se nájemci 

předloží tato částka? Pokud se nepletu, on v tuto chvíli platí nižší nájemné. Už čtyři roky 

víme, že nájemné má být zcela někde jinde. Nemůžeme to uspíšit? Ať rada nějak rozhodne, 

nemusí to jít znovu do zastupitelstva, ale už něco udělejme. Čtyři roky taková banální věc je 

ostudou pro nás všechny.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nesdílím právní názor Richarda Bureše, že pokud má někdo v nějakém prostoru 

památkově chráněný objekt, tak on musí být na věčné časy uživatelem. Máte tento názor 

nějak podložený? Nemáte, je to zastírání vaší snahy vyjít nájemci vstříc. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 K tomu pánovi naproti musím vysvětlit, že otáčí myšlenky. Celou dobu jsme bojovali 

proti tomu, aby to nedostali jako pronájem, abychom to pronajali za tržní cenu. Vnímejte to. 

Proto za to bojujeme. Tím, že to památkáři prohlásili za památku, která nesmí opustit ten 

barák, jsme si řekli, že jsme v pasti. Logicky se nikdo třetí do toho nepřihlásí a on to má za 

nízkou cenu. Proto jsme říkali – vyřešme nějak ten problém. Kdybychom hájili podnikatele, 

tak bychom říkali – pryč s tím materiálem, ať to tam pořád zůstane, protože se nikdo třetí do 

záměru nepřihlásil. Pan vedoucí Vaněk to může potvrdit, zkoušelo se to. Pronajměte něco, 

když tam něco vlastní třetí osoba, má to nějaký statut, musíte se o to starat a ještě chce na vás 

peníze za to, že vám to tam nechal. Pojďme to už konečně vyřešit. Jak říkal David, mělo by se 

to vyřešit, abychom s tímto nebytovým prostorem mohli do budoucna nakládat bez omezení.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš je myslím radní pro IT, dopravu a životní prostředí. Je pro mne 

vždycky velmi podezřelé, když se Richard Bureš angažuje v majetkových věcech, jako např. 

při rekonstrukci školky v Řásnovce. Byl to on a nikoli jeho stranická kolegyně paní Špačková, 

který to všechno obhajoval, nebo když se osobně angažoval na zastupitelstvu Magistrátu pro 

prodej pozemku vedle Kotvy. Je mi to podezřelé, není to vůbec vaše gesce.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém usnesení. Pro 13, proti 1, zdrželi se 

4, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno. 

 Pojďme k bodu číslo 

13, tisk BJ2022/1648 

posunutí termínů úkolu z usnesení č. UZ22_0353 ze dne 15. 3. 2022 (realizace zbudování 

nového objektu hasičské stanice) a z usnesení č. UZ22_0397 ze dne 15. 6. 2022 (koncepce 

rozvoje Nemocnice Na Františku pro období 2022-2026)  

 Předkládám vám návrh na posun termínů u dvou úkolů vyplývajících z usnesení 

zastupitelstva. Jeden se týkal předloženi architektonické projektové studie na tvorbu realizace 

zbudování nového objektu hasičské stanice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů městské 

části, a to k 13. 9. Návrh je na 31. 12. 2022. 

 Důvod je zcela jasný. Úkol se stanovil na březnovém zasedání zastupitelstva. 

Investiční oddělení ihned poté posunulo dál řešení věci. Není to vůbec jednoduché, protože je 

zapotřebí nejdříve prověřit stanovenou variantu v oblasti Holbová. Jsou tam překážky, které je 

nutné vyřešit s Ministerstvem obrany, které tam má stále kryt, který je zahrnut do systému 

civilní obrany. Jsou problémy s památkáři, je nutné vyřešit rozpor se stávajícím územním 

plánem. Je řada dalších klíčových faktorů, jejichž prověřování nadále probíhá. Z toho důvodu 

investiční oddělení požádalo o posun termínu, protože nebylo v jejich silách na dnešní 

zasedání zastupitelstva předložit finální návrh řešení. Všichni víme, že je to strategická 

záležitost, že realizace tohoto projektu bude investičně velmi náročná.  

 Když se podaří překonat všechny zmiňované překážky, investiční náročnost může být 

150 – 200 mil. Kč. Z toho důvodu je lépe dát prostor pro to, aby se mohlo vše dobře připravit 

a do konce letošního roku se pokusit předložit návrh zastupitelstvu.  

 Druhý návrh na posunutí termínu se týká vypracování konkrétního návrhu rozvoje 

Nemocnice Na Františku, především předložení návrhu využití stavebního pozemku parc. č. 

970/1 v rámci rozvoje nemocnice. Tento úkol byl stanoven na posledním červnovém 

zastupitelstvu 15. 6. a z pochopitelných důvodů nebylo možné přes léto v tak krátkém čase 

přinést studii, ověřit zástavbu a předložit konkrétní návrh na realizaci konkrétního stavebního 

záměru v rámci rozvoje nemocnice. Též se navrhuje stanovit termín do konce letošního roku. 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji pan starostovi, že tady řekl něco, co není v důvodové zprávě. Měl jsem 

připraveno to, že při stanovení nového termínu tady bude nová rada a nové zastupitelstvo. 

Měl jsem v plánu požádat pana starostu, aby řekl, co se událo a v jakém je to stavu. Všichni si 

vybavíme, myslím, že to byla paní Brtníková, která upozorňovala na to, že má obavu, že se to 

bude protahovat. Jsem rád, že pan starosta tady řekl to, co řekl 

 Dovolím si ale říct, že tady posouváme termín k 31. 12. 2022 u tématu koncepce 

rozvoje Nemocnice Na Františku pro období 2022-2026. Je otázkou, zda u jednoho z 

předcházejících bodů posunout rok na rok 2023.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že si s tím zastupitelstvo poradí. Na druhou stranu je potřeba vytvořit určitý 

tlak, aby investiční oddělení konalo a abychom nepolevili i v rámci precizace využití 

pozemku u nemocnice. Koncepci nemocnice jsme podrobně probrali na červnovém 

zastupitelstvu, věnovali jsme tomu přes dvě hodiny času, takže nemocnice ví, kam se má 

ubírat. Tady jde především o to, jak využít ten pozemek. Na to je třeba dobře se připravit a 

vše ověřit.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 118 
 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navzdory pozdní hodině řeknu šířeji, jak tady funguje vaše radnice. Před půl hodinu 

jsme tady měli tisk, který by mohl ukončit rozprodávání majetku, ale úplně se to zhroutilo. 

Předháníte se, kdo navrhne ukončit prodej, který jste předtím navrhli. Tento tisk může být 

tečkou ukazující naprostou nekompetentnost a amatérismus vaší radnice. Starosta Hejma říká 

– schvalme to, aby byl tlak na investiční oddělení. Zastupitelstvo musí schválit termínový tlak 

na investiční oddělení, aby něco dělalo. To je jako tesat do kamene. 

 Připomeňme si, že hasičská zbrojnice byl poměrně závažný úkol i politicky, hasiči 

nějaké řešení potřebují. Odklon od původního naprosto nezákonného řešení vybudování 

hasičské zbrojnice na části pozemku mateřské školky v Revoluční jsme ukončili my někdy v 

dubnu 2019. Následně jsme to do našeho odvolání řešit nechtěli, to je pravda. Dalších 3/4 

roku se nedělalo nic, na podzim r. 2020 se schválilo, že do konce r. 2021 by se mělo přijít s 

nějakým řešením, ale nic se nestalo. Až po mých urgencích, aby se to řešilo, protože je to naše 

povinnost, přišlo se v březnu na poslední chvíli s řešením - myslím v bodu různé, tisk jsme 

ani pořádně neviděli, že to bude buď v lokalitě Holbova, nebo na Strahově na Praze 6.  

 Druhá varianta je asi nezákonná, protože Praha 1 nemůže vlastnit nemovitou věc, která 

není v Praze na území Prahy 1, může vlastnit třeba školu v přírodě, ale nikoli na pozemku v 

jiné městské části Prahy. Ve skutečnosti tady nebyla žádná alternativa, přišli jste s jednou 

možností Holbovy. Věděli jste, jak je to složité, dali jste si nějaký termín, který měl být do 

teď a bez jakékoli námahy říci, proč vám to nevyšlo, tady napíšete: z důvodu nutnosti delšího 

časového prostoru pro přípravu kvalitních podkladů k projednání. To je důvod pro to, abyste 

dále pohnuli s hasičskou zbrojnicí. Je to ikonické pro to, jací jste velcí profesionálové. 

 Když už jsme u termínů, poukázal bych na to, že nejde jen o tyto dva nesplněné 

termíny. Poukáži na další nesplněný úkol, který je ještě trapnější. Jedná se úkol z usnesení 

nazvaného Humanitární pomoc Ukrajině také z 15. března 2022, kde jste si sami uložili 

vyhledat na Ukrajině vhodné partnerské město odpovídající velikostí za účelem navázání 

partnerství a dlouhodobé spolupráce a pomoci místním obyvatelům a předložit zastupitelům 

MČ Praha 1 návrh partnerského města k projednání. Termín byl do konce června 2022.  

 Ptám se, proč to nebylo splněno a proč se ani nenamáháte termín prodloužit? Ať mi 

kompetentní člen rady řekne, co v této věci bylo uděláno, nebo jste chtěli jen ukázat vztah k 

Ukrajině, ale reálně jste pro to neudělali vůbec nic? Děkuji za odpověď.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Je o asi dobou jednání, odvolal bych se na písemnou informaci, kterou jste v termínu 

dostali. Že si to pan kolega nepřečetl, je to jeho věc. Informoval jsem, z jakých důvodů se 

musí tato věc odložit, protože se tam ještě stále střílí. Najděte si písemnou informaci, kterou 

jsem podával tomuto zastupitelstvu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Není to jediný nesplněný úkol. Jako Kontrolní výbor jsme upozorňovali na nesplněné 

úkoly. 

 Dovolím si jednu vsuvku. Strašně mě mrzí, a to je také to, proč byl vyřazen tisk, že 

tady máme paní Ing. Kopečkovou, která je už přes rok oceněna Cenou Prahy 1 a stále její 

fotka nevisí v 7. patře. Restů je mnohem víc a takové resty jsou trapné.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 119 
 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jestli jsem přehlédl nějakou informaci Petra Burgra, tak se omlouvám. Každopádně 

úkol zastupitelstva, který byl stanoven k nějakému termínu, nelze vyřešit tím, že dáš Petře 

nějakou informaci. Může se řešit tak, že dáš na zastupitelstvo tisk, kde se termín prodlouží, a 

na to jsi se vykašlal.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí pozměňovacího návrhu. Číst ho nebudu, slyšeli jste ho. 

 

P.  H e j m a :  

 Pojďme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 6, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat. 

 Hlasujme o původním návrhu usnesení. Pro 16, proti 2, zdržel se 1, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno.  

 Můžeme pokračovat bodem číslo 

14, tisk BJ2022/1617  

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 492, stojícím na pozemku parc. č. 769, 

Hroznová 8, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1  

 

15, tisk BJ2022/1618 

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 764, stojícím na pozemku parc. č. 604, 

Jungmannovo náměstí 4, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1 

 Prosím o uvedení do předkladu pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím sloučit rozpravu k bodům 14 a 15, protože oba se týkají téhož. Jedná se adresy 

Hroznová 8 a Jungmannovo nám. 4, kde se členové SVJ rozhodli nechat přeměřit skutečné 

výměry jednotlivých bytů a nebytových prostor. Žádají, aby došlo ke změně prohlášení 

vlastníka. 

 V bodu 14 se vyjadřujeme jako člen SVJ, který má 30,8 %, v bodě 15 máme 41 %.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu k bodům 14 a 15. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejsem si jist, zda se jedná o stejnou záležitost. 

 Chci se zeptat, proč u bodu 15 je vypuštěna klausule v souvislosti s AIRBNB? Nechci 

říkat známé jméno, že tam tato osoba nebydlí, což je veřejně normálně dostupné. 

 Připomínám, že jsme tady v červnu měli záměr na prodej panu xxxxxxxxxx. Proč tady 

není tento tisk? Záměr měl být vyvěšen do konce června a záležitost mohla být už teď 

vyřešena. Vím, že to není součástí materiálu, ale uplynulo 2,5 měsíce, záměr visí 15 dní, tak 

proč tady materiál není?  

 Ještě jednou se ptám: je to opravdu stejná záležitost u tisků 14 a 15? Hlavně se ptám, 

proč podmínka AIRBNB je zrušena, když tam evidentně osoba nebydlí?  
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P.  H e j m a : 

 Pan radní Votoček se chystá k reakci.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Mohl byste poznámky říct na mikrofon? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jméno osoby nechci uvést, protože je veřejně známá, v rámci GDPR to tady nechci 

říkat. Veřejně prezentuje, že bydli jinde v rodinném domku. 

 Zajímá mě, proč na rozdíl od předcházejících tisků klauzule, kterou jsme schvalovali u 

jiných tisků, je vypuštěna, když v bytě nebydlí? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to vlastník bytu a člen SVJ. Spousta vlastníků bydlí někde jinde a jsou jen formálně 

členy na základě vlastnictví. 

 Požádal bych pana Mgr. Bullu, aby vám vysvětlil, proč tam není ten kýžený odstavec.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane magistře, máte slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 Také vám přeji dobrý večer. U materiálu klauzule není z jednoho prostého důvodu. 

Byť jeden z vlastníků v domě skutečně nežije, protože žije na jiné adrese, ve své jiné 

nemovitosti, tak nad rámec svých povinností přispívá společenství finančně na opravy a 

rekonstrukce. To je jedna z věcí. I tato vlastnice včetně pana předsedy společenství je proti 

AIRBNB. Pan předseda tam žije a snaží se dávat dům „do kupy“, na rozdíl od některých jeho 

sousedů, kteří se tam AIRBNB pokoušejí provozovat. 

 V bytě druhé exponované osoby – také bych nepoužíval jméno – je dlouhodobý 

nájemce. Rozhodně ani jeden za těchto žadatelů nikdy v minulosti neprovozoval a při jednání 

jsme byli ujišťováni, že ani nehodlá provozovat krátkodobé ubytování. Kdybychom 

sankcionovali tímto omezením nebo sankcí tyto dva vlastníky, tak budeme sankcionovat 

právě ty vlastníky, kteří v domě buď žijí, nebo jednotky pronajímají k trvalému 

dlouhodobému bydlení, na rozdíl od sousedů, kteří ne všichni se krátkodobé ubytování 

pokoušejí provozovat.  

 Co se týká vysvětlení, potřebný souhlas ke změně již mají. Tímto materiálem je 

částečně řešena i změna v rámci nebytové jednotky městské části, kdy nám společenství dalo 

souhlas s úpravou dispozic, která vedla ke zvýšení hodnoty této naší nebytové jednotky tím, 

že se záchod, který byl přes chodbu, přesunul a stal se součástí naší jednotky díky 

provedeným stavebním úpravám. Je i v zájmu městské části, abychom tuto změnu podpořili. 

Jsou schopni úpravu, na které se dohodli, to znamená změnu toalety prosadit i bez našeho 

souhlasu. Je to samozřejmě na vůli zastupitelstva.  

 Co se týká dotazu na pana doktora, materiál nebyl předložen z toho důvodu, že jsme 

nedostali podklady, nebyl vypracován znalecký posudek za toto období, což znamená, že 

nebyla stanovena cena a nebylo co předložit. 

 

P.  H e j m a : 

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

 Chápu to tak, že zatímco bod 14 je o nějakém přeměření, bod 15 je o něčem jiném. Je 

to o tom, že se rozšiřuje nějaká bytová jednotka o záchod atd. Je to něco typického, co zde 

děláme často, je to většinou legitimní. Vždy se tam klauzule ohledně AIRBNB dávala. 

 Pokud Jan Votoček říká, že ta paní je vlastník, tak to je každý vlastník, paní Tykačová 

byla také vlastník, a přesto jsme tady po dlouhém boji prosadili, že paní Tykačové bez této 

klauzule vstříc nevyjdeme.  

 Také se mi trochu nelíbí ta formulace pana Bully, že hovoří o nějakých sankcích, že je 

to trest pro někoho, že mu tam dáme to AIRBNB. Je to naše politika, kde zkoušíme 

zabezpečit soukromě právními metodami, aby se dodržoval zákon. Vycházíme z toho – pokud 

ne, tak to řekněte před volbami nahlas, že AIRBNB je u zkolaudovaných bytů zpravidla v 

rozporu se zákonem, že je to nelegální a využíváme možnosti, které máme, i ty 

soukromoprávní, že když někomu vyjdeme vstříc, tak si ho zavážeme, že příslušný byt, o 

který jde, nebude zneužívat k AIRBNB a naopak ho bude využívat k trvalému bydlení lidí. To 

není žádný trest Nechápu situaci, kdy to občas někomu dáte a někomu ne. To není 

konsistentní politika.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Nevím, proč by to tam být nemělo, když to tam dáváme. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k oběma bodům. Přišly nějaké protinávrhy? Nikoli. 

 Prosím pana Votočka o závěrečné slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych vás upozornit na procenta, která jsem říkal na začátku. V jednom případě 

máme 30,8 %, v druhém případě 41 %. SVJ má v obou případech většinu, mohou nás 

přehlasovat. Oddělení Mgr. Bully jen zpracovalo formulaci změny prohlášení vlastníka.  

 

P.  H e j m a : 

 Všemu rozumíme. Pojďme hlasovat nejdříve k bodu 14, tisk 1617. Pro 13, proti 0, 

zdrželo se 7, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. 

 Nyní hlasujme o usnesení k tisku 15, tisk 1618. Pro 13, proti 1, zdrželo se 5, 

nehlasoval 1. I toto usnesení bylo schváleno. 

 Máme před sebou poslední tři body. Prosím projednat bod  

20, tisk BJ2022/1650 

stanovení začátku jednání zastupitelstva  

 Prosím Amálii Počarovskou, aby se ujala svého tisku.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Tisk se týká začátků jednání zastupitelstva. Předkládám ho s Petrem Kučerou a s 

Davidem Bodečkem. Obdobný materiál jsme tady jednou měli. Po dohodě s ostatními mírním 

své ambice a ráda bych se dohodla na nějakém kompromisu napříč koalicí a opozicí o začátku 

jednání. 

 V současné době v tomto volebním období v první části začínala jednání od 9, od 10, 

od 2, od 4, od 5 – různě. Praxe je taková, že ať to kdykoli začíná, končí to v obdobném čase. 
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 Před schvalováním poprosím o přestávku. Myslím, že by tam byla nejlepší formulace 

stanovovat začátek zastupitelstva na odpolední hodinu tak, aby občané s ohledem na výše 

uvedené mohli uplatňovat svá práva. 

 Když bude zahajovat zastupitelstvo v 1 hodinu, reálně se stane to, že třeba proti 

dnešnímu jednání budeme mít o 2 hodiny méně času. Pokud jednáme od 10 do 12 nebo do 13, 

potom je hodina na oběd a začínáme znovu ve 2 hodiny. Jestliže budeme začínat v 1 hodinu 

po obědě tak jediné, co se stane, že přijdeme o 2 hodiny, o které méně se tady večer budeme 

vykecávat. Skončíme stejně v obdobném čase. Nemá to žádný vliv, kromě toho, že se bude 

moci účastnit více lidí, kteří v dopoledních hodinách nemají možnost se třeba uvolnit z práce.  

 S tímto předkládám tisk. Myslím si, že jsem ho dostatečně projednala i s ostatními a 

budu ráda, když třeba David Bodeček něco doplní.  

 

P.  H e j m a : 

 Dávám slovo druhému předkladateli Davidu Bodečkovi. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Potvrzuji to, co řekla Amálka. Je jedno, kdy začneme, stejně budeme končit v noční 

hodině. Je to spíše o tom, jestli se koalice a opozice dokáže kultivovaně domluvit před 

jednáním zastupitelstva, jak bude zastupitelstvo probíhat. Bohužel, v tomto volebním období 

nám to nevyšlo. Věřím, že nové zastupitelstvo bude v tomto lepší a zastupitelstva budou 

končit jako v minulém volebním období. Neříkám, že je to vina nějaké konkrétní osoby, je to 

vina asi nás všech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka. 

 

P.  František  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, podívejte se kolem sebe a spočítejte si, kolik je tady zaměstnanců. 

Jako statutární orgán zaměstnavatele v tuto chvíli už riskuji. Všichni zaměstnanci jsou tady 

přesčas, všichni zaměstnanci vykonávají práci v noci. Zaměstnanci mají mít mezi směnami 

nejméně 12hodinový čas na odpočine. Ráno všichni budou do 8.30 hod. na svých 

pracovištích. Proč? 

 Třeba kolegyně z oddělení volených orgánů budou zítra už pod tlakem, protože bude 

od nich vyžadováno, aby byl co nejdříve zápis, aby byla co nejdříve hotová usnesení atd. 

Využívám svého byť poradního hlasu k tomu, abych navrhl, aby zastupitelstva začínala od 10 

hodin. Uvědomte si, kolik zastupitelstev v poslední době skončilo před půlnocí. Lidé už víc 

nemohou. Jestliže začnete v 1 hodinu, budeme končit jako na městě někdy ve 3 hod. ráno, což 

je nepřípustné. Jsem rád, že je tady se mnou i předseda odborové organizace, protože pokud 

byste schválili jiný čas, budou se muset informovat i odbory. Byl bych rád, pokud mu k tomu 

dáte příležitost, aby se k tomu tak pan Czital vyjádřil.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme to velmi vážně na vědomí. Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Vzhledem k tomu, že už nekandiduji, tento příspěvek se mne už nebude týkat jako 

zastupitele, ale jako občana. Děkuji za spolupráci, i když jsme se tady haštěřili a proběhly 

různé převraty. Chtěl bych poděkovat paní Kopečkové za její neúnavnou práci, pánům 

technikům a všem zaměstnancům Úřadu za trpělivost. Všem, ať kandidujete nebo 

nekandidujete, přeji další klidné 4 roky. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Děkujeme též. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Původně jsem chtěl říci to, co pan tajemník, abychom nezapomínali na úředníky, kteří 

jsou tady každý den. Někteří zastupitelé jsou tady celý den, někteří sem zaskočí na hodinu, 

někteří na půl dne, ale úředníci tady musí být celý den. 

 Nechápu, že tento návrh usnesení mění náš jednací řád a stanovuje budoucímu ještě 

nezvolenému zastupitelstvu, co má dělat. Zastupitelstvo si to určuje tak, jak bude složené a 

nikdo nemůže predikovat, jak bude složené. Musí se shodnout na tom, jak se bude scházet. 

Pokud bude takové jako v předchozích letech, může si dovolit začínat v 1 hodinu a skončí ve 

4 hod., pokud bude obdobné složení jako je toto, začne v 1 hodinu a skončí ve 4 hod. ráno. 

Máme to nechat příštímu zastupitelstvu. Je to stejné jako kdybyste nenarozenému dítěti 

nařídili, na jaký kroužek a od kolika hodin má chodit, což je nesmysl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jestli se nepletu, termíny zastupitelstva odsouhlasuje rada. Myslím si, že minimálně 

ustavující zastupitelstvo by mohlo být v odpoledních hodinách.  

 Rozumím tomu, co tady říkal pan tajemník, ale musíme myslet také na občany. 

Vybavuji si v r. 2018, kdy jsem sem chodil, v poslední době jsem seděl v poslední řadě sám a 

vždycky jsem si bral dovolenou z práce. Občan nevystupuje jen v rámci interpelací, ale pokud 

je aktivní a o záležitost se zajímá, může vystupovat i u projednávaných bodů.  

 Byl bych rozhodně pro, aby zastupitelstvo začalo v 1 hodinu, tím se ušetří minimálně 

jedna hodina na oběd, ale aby zastupitelstvo bylo pružnější. Aby bylo pružnější, je potřeba 

změnit styl práce. Znamená to, aby se do zastupitelstva předkládaly materiály, které by byly 

schváleny nejen radou, ale i komisí a výbory, kde jsou zástupci jak koalice, tak opozice. 

 Je to o tom, jak pracujeme a jak jsme připraveni na zasedání zastupitelstva.  

 Musím říct, že během posledních tří posledních let od ledna 2020 spolupráce a 

příprava na zastupitelstvo byla až na výjimky nulová. To je na koalici, nikoli na opozici, ať 

současné, tak i budoucí. Opozice nemůže přicházet s návrhy a s postupy, to musí být věcí 

koalice.   

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Také už nebudu kandidovat, připojuji se k poděkování jako kol. Kotas. Děkuji všem, 

technikům, úředníkům - všem.  

 Také si myslím, že zastupitelstvo by mělo začínat v 10 hodin. Chápu, že to pro někoho 

může být příjemnější když měl půl dne volna. Pokud se pamatuji, že i když jsme začínali ve 

4 hodiny, končili jsme třeba ve 3 hod. Myslím, že to nebylo jen jedno zastupitelstvo, které 

takto končilo. Během období, kdy byl starostou pan Čižinský, zastupitelstev nebylo moc, ale i 

tak to bylo dlouhé. Myslím, že jsme byli konstruktivnější opozicí a nekončilo to tak pozdě, 

jako když to bylo obráceně.  

 

P.  H e j m a : 

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

 Je třeba vždycky více zájmů, které je třeba proti sobě poměřovat. Jeden zájem je, aby 

sem mohli chodit občané maximálně po pracovní době, druhý zájem je, abychom tady 

neponocovali příliš dlouho. V souladu s předkladateli se domnívám, že mezi těmito dvěma 

zájmy je třeba primárně upřednostnit zájem občanů. Participace občanů je nejdůležitější.  

 Jinak je to řešitelné třeba přerušením zastupitelstva a pokračováním později. Nemusí 

to být tak, že se tady jedná až do ranního kuropění. 

 Chtěl bych se trochu vymezit vůči panu Burešovi, aby tady říkal něco o nenarozeném 

dítěti, že něco předurčujeme. Jednací řád jsme zdědili a můžeme si stanovit, co si myslíme, že 

je správné, budoucí zastupitelstvo si to může stanovit jinak.  

 K úvahám Davida Bodečka. Jsem rád, že jsi přestal říkat, že za dlouhá zastupitelstva 

mohou všichni. Domnívám se, že za délku a přípravu může ten silnější, kdo má většinu, kdo 

je schopen zbytek hlasováním válcovat, což je tady koalice ODS atd. Na vás je větší 

odpovědnost za to, že zastupitelstva trvají tak dlouho. Nevím, jak je to jinde, ale aby se 

opozice dozvídala to, co hodláte na program připustit a co ne, z vašich pozměňovacích návrhů 

vidím, že projednávání programu je relativně extrémní, že se tak jinde neděje. Probíhá 

konflikt mezi námi a starými strukturami, hodláte Prahu 1 vést směrem k servisu pro 

podnikatele, a my to chceme dělat zásadně jinak. Tyto střety se bohužel někdy projevují 

dlouhými zastupitelstvy. 

 Je třeba zmínit často špatnou připravenost tisků, tisky se stahují, nemáte ani ujasněno, 

co přesně chcete odhlasovat, tisky se musí opravovat. Předkládají se i tisky, které už dopředu 

chcete zamítnout nebo o kterých na místě rozhodnete, že je zamítnete. Zameťte si, prosím, 

před vlastním prahem. Tisk podporuji, protože je šance, že takto se budou občané lépe moci 

účastnit našeho zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevím, jestli je to známé Amálce, ale Bodečkovi určitě, že přišla svého času žádost od 

společnosti NKL. Vzhledem ke zvýšené lži za každou hodinu jednání zastupitelstva 

přesahující 22. hodinu jsme platili 3 tisíce Kč navíc. Spočítejte si dopady svých úvah. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Ještě zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je třeba změnit nájemní smlouvu na Palác Žofín a udělat výběrové řízení, které se už 

připravuje dva roky.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Považuji za absurdní, aby tady Jan Votoček, který při každé radě vyhodí statisíce, 

argumentoval jednotkami tisíc za jednání zastupitelstva, natož v situaci, kdybyste mohli mít 

jiné společnosti nebo vůbec Žofín vypovědět, což neděláte. 

  

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Závěrečné slovo má paní zastupitelka Počarovská. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Fascinuje mě, že si tady každý plete co může rada, co zastupitelstvo, co starosta. Chci 

reagovat ještě na to, co říkal pan tajemník a zopakuji, co říkali jiní. Máme tady zájmy občanů 

a jsou tady možnosti Úřadu. Rozdíl jsou opravdu dvě hodiny. Domnívám se spolu s 

předkladateli, že o dvě hodiny bude zastupitelstvo o to kratší, protože to limituje ta horní 

doba.  

 Pokud se týká úředníků, tak si myslím, že není nutné, aby tady všichni byli, jde o to, 

jak se plánují tisky. S oblibou tady říkáte, že za ně odpovídáte. Rozdíl teď a potom je stejný. 

Dnes dopoledne se projednávala věc, která se týkala pouze ekonomického úseku. 

 Hledám ale kompromis. Po diskusi, která tady je si myslím, že bude nejlepší změnit 

formulace tak, jak jsme se o tom s Davidem bavili. Svolat zasedání zastupitelstva pokud 

možno na odpolední hodiny. V tomto smyslu jsme se o tom bavili s Petrem Hejmou. Mohu 

vás žádat o podporu tohoto tisku, kterým vycházíme vstříc občanům, což je podle mne 

zásadní.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě uděluji slovo předsedovi Návrhového výboru.  

 

P.  B u r e š : 

 Mám ještě technickou. Požaduji hlasování per partes. 

 Za Návrhový výbor místo teček: zasedání zastupitelstva pokud možno v odpoledních 

hodinách ta, aby občané atd. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o upraveném návrhu usnesení per partes. Prosím předsedu Návrhového 

výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Hlasujeme o bodu 1): konstatuje, že začátek jednání zastupitelstva během volebního 

období 2018-2022 byl stanovován v časech atd. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme hlasovat. Pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. 

 Můžeme k 2. bodu. 

 

P.  B u r e š : 

 Bod 2) konstatuje, že interpelace občanů jsou jednacím řádem ZMČ P1 stanoveny od 

16. června 2020 na pevný čas 17.30- 18.00 a dále od 20.00 do 20.30 hod., pokud do té doby 

není zastupitelstvo ukončeno.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Tento bod byl také 

schválen.   

 Prosím o další bod. 

 

P.  B u r e š : 

 3) Konstatuje, že zasedání zastupitelstva jsou zejména pro občany a praxe konání 

zastupitelstva v odpoledních hodinách se osvědčila a zvýšil se zájem občanů o dění v MČ P1. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Tento bod schválen nebyl. 

 

P.  B u r e š : 

 4) Ukládá stanovovat začátek zasedání zastupitelstva pokud možno v odpoledních 

hodinách tak, aby občané s ohledem na výše uvedené mohli uplatňovat svá práva dle § 8, 

zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Tento bod také nebyl 

schválen.  

 

P.  B u r e š : 

 Bod 5) Ukládá stanovit termín (hodinu) ustanovujícího zasedání zastupitelstva na 

17.00. Zodpovídá starosta.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13.  

 Hlasujeme nyní o usnesení jako celku, zůstávají pouze bod 1) a 2). Pro 16, proti 1, 

zdržel se 1, nehlasovali 2. Usneseni bylo schváleno.   

 Můžeme přejít k předposlednímu bodu číslo 

28, tisk BJ2022/1714 

bezpečnostní analýza  

 Společně s panem radním Richardem Burešem a s paní předsedkyní Bronislavou Sitár 

Baborákovou předkládáme tisk k bezpečnostní analýze, která je strategickým dokumentem 

pod názvem „Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení 

jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku v rámci 

MČ Praha 1 pro období 2023-2026“. 

 Tento dokument navazuje na obdobný dokument, který byl schválen zastupitelstvem 

pro období 2018-2022. Je zpracován podle jednotlivých segmentů a okruhů problémů s tím, 

že má za cíl vytyčit hlavní současné problémy v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a 

veřejného pořádku na území MČ Praha 1, analyzuje relevantní data, popisuje legislativu, 

navrhuje řešení v hledaných oblastech.  

 Dokument je zároveň zpracován v souladu s Metodikou pro tvorbu strategických 

dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz Ministerstva vnitra ČR, 

což nám umožní ucházet se o dotace v této oblasti. Budou vyhlašovány nejen Ministerstvem 

vnitra, ale i dalšími institucemi či hl. m. Prahou.  

 Prosím, zda na mne naváže pan radní Bureš.  

 

P.  B u r e š : 

 Zdůraznil bych to, pane starosto, čím jste končil. Znamená to, že to není jen kvůli 

tomu, ale je to jedna z nedílných součástí žádostí o jakékoli dotační tituly. Víte sami, že 

Ministerstvo vnitra poměrně změnilo svou metodiku, kdy dříve bylo možné žádat pouze jen 

na nějaké studie. Změnilo se to již v loňském roce, kdy se žádalo pro letošní rok. Praha 1 byla 

úspěšná ve třech projektech. Z tohoto důvodu je to důležité. 

 Druhá věc je, že analýza navazuje na předchozí, rozvíjí a upravuje jednotlivé body. 

Jako tomu bylo před čtyřmi lety, kdy byla rozdělena na dvě části, to znamená na veřejnou, 

která byla distribuována, a neveřejnou na základě přání policie, která obsahuje tzv. technické 

detaily jednotlivých řešení systémů, které jsou používány v rámci bezpečnosti, i tentokrát má 

dvě části.  
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Tenkrát před čtyřmi roky byly rozdávány ve vytištěné formě s vodotiskem, tak 

tentokrát jsem chtěl šetřit naše lesy a budou vám rozdány flashky, kde máte každý na své 

jméno tu neveřejnou část analýzy jako neupravovatelné a uzamčené PDF, abyste si mohli 

přečíst, koho to bude zajímat, i tu neveřejnou, nedistribuovatelnou část, kde jsou popsány 

jednotlivé technické systémy, ať už aktuálně v provozu připravované. To je ta část, která se 

diskutuje se všemi úrovněmi policie až po Bezpečnostní informační službu, co se v centru 

nachází, jak funguje videoanalýza, jak fungují jednotlivé kamerové systémy a také 

hardwarové složení. Je to informace pro zastupitele v režimu utajení. Navíc každý k tomu 

tištěnému dostanete flash disk, na kterém je ten jeden soubor.  

 

P.  H e j m a : 

 Jako třetí poprosím paní předsedkyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  B a b o r á k o v á : 

 Nevím, co bych měla dodat, bylo řečeno všechno. Důležité je, že bychom bez toho 

nedostali dotace. Snažili jsme se dokument v relativně krátkém čase zpracovat co 

nejzodpovědněji.  

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Protože byly přerušené interpelace, vyjádřila bych rozčarování, pane Hejmo, že jste se 

neobtěžoval v základu odpovědět to, na co jsem se ptala. Omlouvám se a znovu se na to budu 

ptát u tohoto tisku. Je tam odkazováno na bezpečnostní analýzu. Jediná konkrétní věc, která se 

v tisku navrhuje, je navýšení počtu strážníků. To jsme tady měli už v květnu. Znovu se ptám, 

co se od května stalo a proč je tady znovu tento požadavek? Magistrát nevyhověl? Snažím se 

dobrat konkrétních informací. 

 Prosím o odpověď na dotaz, potom bych se ptala dál. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud jde o navýšení počtu strážníků, neprodleně dostal informaci pan primátor, který 

v tomto směru má nejvyšší odpovědnost za Městskou policii. V tomto směru byl pokus 

iniciovat jednání, kde bychom dosáhli navýšení počtu strážníků. Není to v našich silách a 

bohužel ani v silách hl. města navýšit počty pro Prahu 1, protože to neumožňuje rozpočet, 

neumožňují to pravidla, která jsou v současné době nastavená. Bude třeba provést stavovou 

změnu, která umožní masivně navýšit počet strážníků nejlépe o požadovaných sto, abychom 

se dostali z počtu 220 na 320. V tomto směru jsme stále na jednom místě. Neumíme to 

změnit, Městská policie nepatří pod nás, neumíme stavět domobranu nebo něco podobného. V 

tomto směru jsme udělali maximum co jsme mohli. Se stávajícím počtem strážníků se 

přenastavilo fungování nočních služeb, vznikla lítačka. Je 8 strážníků, kteří okamžitě na 

zavolání, když vytočíte číslo “volejte Opletalku“, vyjížděli na konkrétní místa podle 

požadavků občanů, kde byl hluk. To se dařilo docela úspěšně. Kdyby tady byl přítomen pan 

ředitel, řekl by vám statistiky. V tomto směru všichni děláme co můžeme. Strážníci i policisté 

jsou v ulicích jak mohou, jsou ale bohužel kapacitně omezeni. Běháme s nimi, snažíme se 

problém postihovat, ale máme v tomto směru omezené možnosti. Je potřeba si přečíst 

analýzu, tam si třeba přečtete věci, které s tímto souvisí. Vychází to přesně z dat, která 

poskytla Městská policie či Policie ČR.  

 Doplní ještě pan Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Potvrzuji, že je tomu skutečně tak, na každém jednání se prosba zmiňovala. Doplnil 

bych to o to, co říkáme. Říkáme, že je třeba změnit právní předpis, kterým je Městská policie 

zřizována. Pan ředitel tady celou dobu čekal, ale musel už odejít. Je to o tom, že strážníci v 

centru nechtějí sloužit za stejné peníze, za které slouží – nechci nikoho urazit – na Lhotce, v 

Modřanech, kde ráno nebo večer objedou několik sídlišť a veřejný pořádek tam je klidný, 

zatímco za stejné peníze v centru na ně lidi plivou, polévají je pivem, a oni nemohou naprosto 

nic dělat. To je nejvážnější problém, když bylo MČ Prahou 1 navrženo, aby došlo k revizi. 

Jsou v pracovním poměru, nejsou ve služebním poměru, což znamená, že jako zaměstnanci 

mohou odmítnout nějaký pokyn, protože se řídí pracovním řádem a ne služebním zákonem, a 

aby v centru, ať to bude stanoveno podle zóny Pražské památkové rezervace, jediné vládou 

nařízený subjekt území, měli příplatek k výplatě až do výše sta procent mzdy podle 

výkonnosti. To je asi jediné, co by nalákalo. I když byly příspěvky sto tisíc nebo dvěstětisíc, 

tak nábory naprosto nefungují.  

 Považuji za chybu to, co se v tomto období stalo na Magistrátu, že stálou kritiku ze 

strany městských částí Magistrát vyřešil tím, že tabulky snížil a tím se ve zprávě ukázalo, že 

jsou stavy naplněny. Já jsem na to prohlásil, že po letech managementu různých zahraničních 

společností kdybych dostal úkol a rozpočet, že mám navýšit počet zaměstnanců a za dva roky 

bych oznámil, že jsem tabulky přepsal, rezignační dopis bych představenstvu dával sám. To je 

ten problém. 

 Druhý problém k hluku. Reaguji na to, na co se paní Holá ptala. Je to mozaika 

jednotlivých malých řešení, žádný z nich nebude ten prsten princezny Arabely, že to vyřeší. Je 

to kombinace všech věcí dohromady, ať už zabere něco dřív a něco později. Městská část 

např. nepronajala v Dlouhé na Večerku krám, což je podstata, přestože u soukromníků stále 

jsou, tak jsme museli jít vzorem.  

 Je to technické řešení na uzavření centra, které zlikvidovalo okružní jízdy aut. Také 

jsme v patnácti letech na chatě řezali na pionýrech výfuky a jezdili jsme kolem hospody, 

abychom se tam holkám vnutili, ale oni to dělají s těmi drahými auty v Dlouhé. Tito starší lidé 

dělají totéž co jsme dělali jako puberťáci.  

 To je další věc, která by jako malá mozaika pomohla, ale v tomto ohledu se nepodařilo 

vyjednat s Magistrátem hl. m. Prahy navýšení účelové dotace, protože jsme měli v r. 2018 

příslib, že dostaneme dalších sto milionů právě na realizaci těch kroků, kdy jsme provedli 

veškeré studie. Je to Staré Město, Lužický seminář včetně vysoutěženého dodavatele, 

Mostecká, Velkopřevorské náměstí, Sněmovní. To je jedno z technických řešení. V tom 

technickém máme hluková čidla, která to skutečně měří, ale nikdo si data od nás nepřebírá. 

Stejné máme detekce shromažďování lidí v nočních hodinách, ale opět policie má tak málo 

lidí, že si to od nás nepřebírá.  

 Opět se vracíme k tomu, že lidí je málo. Jakmile jich bude víc, aby neseděl jeden 

člověk na operačním středisku, kde má spoustu volání ze 156, ale mohl by řešit i tyto další 

podněty ať už z analýzy nebo z čidel, tak to začne fungovat. Bez lidí to nepůjde nikdy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám dotaz, na který bych chtěl operativní odpověď. Chápu správně, že teď máme 

schválit to, co je tady.  

  

P.  H e j m a : 

 Berete na vědomí.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 129 
 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chápu to tak, že je tady nějaký dokument s názvem Vyhodnocení současného stavu, a 

ten má nějakou část veřejnou a nějakou neveřejnou.  

 

P.  H e j m a : 

 Neschvalujete, jen berete na vědomí. Berete na vědomí, že jsme vám tady něco říkali. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemám čas, abych si přečetl, co tam skutečně je. 

 

P.  B u r e š  : 

 První část, kterou jste dostali, berete na vědomí. Informace o technice jsem vám 

nemusel dávat, byl by asi klid.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Měl bych dotaz, co je to za firmu, která to vypracovávala? Je to firma na kamerové 

systémy, což mi nepřipadá příliš vhodné, aby taková firma vypracovávala celkovou 

bezpečnostní analýzu Prahy 1. 

 Dále bych se zeptal, jakým způsobem byla firma vybrána, jestli bylo nějaké výběrové 

řízení? Pokud ne, tak proč nebylo? Firma za to nepochybně dostane nějaké peníze. 

 Tady vidím, že je sekce hospodářská kriminalita. Byl bych rád, kdyby byla trochu 

rozpracovanější, aby bylo zde více pojednáno o hospodářské kriminalitě, které se děje právě 

na Úřadu Prahy 1, resp. ve vedení Prahy 1. Tady jen máme, že bylo 540 skutků, nevíme, zda 

skutky, pro které jste stíháni, tam také jsou. Předpokládám, že to patří do hospodářské 

kriminality, protože je to porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asi to není 

úplatkářství, to vám zatím neprokazují, ale byl bych rád, kdyby to bylo v analýze více 

rozpracováno.  

 Prosím o odpovědi, co je to za firmu, proč byla vybrána a jestli bylo výběrové řízeni, 

jestli vám připadá vhodné, aby firma, která zřejmě poskytuje bezpečnostní kamerové systémy, 

byla subjektem, který to vypracovává. 

 

P.  H e j m a : 

 Vybraná firma vyplynula z otevřeného výběrového řízení. 

 Prosím ještě pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 K výběrovému řízení máme tady Jakuba Vaculína, protože u toho jsem nebyl. Vím, 

kdo je to pan Otoupal a vím, že je to jeden z odborníků na bezpečnost. Pracoval jsem s ním na 

té druhé technické části. Je to část neveřejná, čistě informační pro vás, abyste věděli, jak to 

funguje. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Jakuba Vaculína, aby se připravil i mikrofonu. 

 Tento dodavatel se podílel na předchozí analýze. 

 Můžete objasnit, jak byl dodavatel vybrán? 

 

P.  V a c u l í n : 

 Dobrý večer, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, po 14 letech mě to neminulo a 

na tomto potítku jsem poprvé.  

 (P. Hejma: To není potítko, je to stoleček pro hosty.) 
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 Společnost byla vybrána na základě výběrového řízení a byla poptána z toho důvodu, 

že zpracovávala analýzu z r. 2018 a dále zpracovávala např. analýzu, která se týkala možného 

využití míst v telefonních kabinách. Pan inženýr Koukal(?) je dlouhodobým dodavatelem MČ 

Praha 1 a má velmi dobré výsledky co se týká obsahu tohoto materiálu, což potvrdilo to, že 

aniž bychom věděli, že se budeme účastnit řízení Ministerstva vnitra, použili jsme analýzu z r. 

2018 a bez problémů obstála.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P. B o d e č e k : 

 Vedle tisku U Lužického semináře 46 to byl tento tisk, který jsem navrhoval při 

projednávání programu, aby byl vyřazen. Musím navázat na předřečníky. Nepochopil jsem, 

proč jsem dostal tuto flashku, když nemám počítač, ale Richard to říkal jako nějaký bonus.

 Nerozumím tomu, proč je materiál tady předkládaný, když se zastupitelstvo už jednou 

usneslo na tom stejném. Bylo to 17. května a 18. května jsem šel na zasedání zastupitelstva  

hl. m. Prahy, a tam jsem zástupce a primátora interpeloval a upozornil na toto usnesení. 

Odpověď na interpelaci jsem dostal v červenci. 

 Chci se zeptat pana starosty, kdy a s kým jednal na základě usnesení přijatého  

17. května, kde je tam jasně úkol pro starostu s termínem do 30. 6. Pak je tam ještě úkol pro 

radu MČ do 30. 6. přijmout závazná pravidla pro pronájmy nebytových prostor svěřených 

naší městské části pro provozovny otevřené po 22. hodině.  

 Chci se zeptat, co se událo v úkolu 1 a v úkolu 2? Na základě odpovědi pana primátora 

to vypadá, že žádné jednání ze strany městské části nebylo.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, jste od nás uvolněn, máte kancelář a aparát, máte možnost chodit každý 

den na Úřad, chodíte k nám nahoru, tak se stavte zítra,  pojďte se podívat na to, jak se 

procesovalo usnesení. Přijďte se podívat, vždyť všechno kontrolujete i co nemáte, tak se na to 

přijďte podívat. Myslím si, že to není vůbec žádný problém. Berete za to plat a máte prostor 

pro vaše věčné kontrolování. Jste také předseda Kontrolního výboru. Přijďte si to zítra 

zkontrolovat.  

 Prosím pana kolegu Bureše. 

 

P. B u r e š : 

 Musím k tomu doplnit, že bohužel musím konstatovat, že primátor Hřib je prvním 

primátorem za mých 20 let sezení v zastupitelstvu, se kterým jsem neměl možnost ani vteřinu 

promluvit, primátor, který mi neodepsal ani na jeden dopis, primátor, který mi neodpověděl 

ani na jeden mail. Je to těžké, když narazíte do zdi. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Přišla odpověď z Magistrátu: ne, počty strážníků vám nenavýšíme? 

 

P.  H e j m a :  

 Nepřišla žádná odpověď, paní kolegyně. Zasílali jsme usnesení zastupitelstva, dávali 

jsme na vědomí atd. Pan kol. Bodeček to za vás zkontroluje.  

 Máte ještě další dotaz? 
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P.  H o l á : 

 Navrhuje se, že se ukládá radě MČ do ledna 2023 přijmout opatření úpravou 

legislativy. Ptám se, co to je? Prosím, neodkazujte mě na analýzu, která má 170 stran, tam 

nejsou konkrétní návrhy legislativy a její úpravy. Chápu, že když zhotovitel řeší městské 

kamerové systémy, tak to nemůže udělat. Co konkrétně se navrhuje změnit za legislativu?  

 

P.  H e j m a : 

 Je třeba se na analýzu podívat. Má hodně stran, kde je všechno podrobně popsáno 

 Navrhuje se to, co známe – potřebujeme více strážníků, by se motivovali k tomu, aby 

chtěli pracovat v centru, aby pro ně nebylo jednodušší pracovat v okrajových městských 

částech, aby jich bylo víc, abychom dosáhli nějaké kompletní systémové změny ze strany 

hlavního města. Jinak si tady klid nezajistíme. Musíme v tomto směru hrát s hl. m. Prahou, 

pod kterou to spadá, a hl. město nám tento servis poskytuje, stejně jako nám poskytuje servis 

v uklízení, v odvážení odpadu nebo servis v městské hromadné dopravě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Bavím se. Pane Bureši, primátor vás prostě ignoruje. Přiznejte si to, aspoň vidíte, jak 

je těžké, když na někoho narazíte. Vy máte v gesci dopravu a říkáte, že neustále jezdí kolem 

dokola a že to nemá řešení. Má to řešení, dejte tam zákaz vjezdu jako se to už jednou 

vyzkoušelo a fungovalo to. Nebuďte alibista a neříkejte, že s tím nic nejde dělat, dokud se 

nerealizují ty projekty, které jste vyjmenoval.  

 Bavíte mě, Petře Hejmo i pane Bureši, bude dokola mantra: nemáme dostatečný počet 

policistů, nemají dobré ohodnocení. Zároveň měl Petr na Magistrátu Petra Hlubučka, měli 

stejnou gesci, a toto kolečko nedokázali za tři roky vyřešit. Budete to neustále házet na 

někoho jiného a my tady budeme dvakrát do roka přijímat usnesení ve stejném smyslu. Obsah 

usnesení je stejný jako v květnu.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že úplně stejné není, je tam přílohou poměrně dokonale zpracovaná analýza, 

což je zásadní rozdíl.  

 Nechtěl jsem být ošklivý, ale bohužel musím to vrátit. Co jste pro to udělali na hl. 

městě vy? Vymysleli jste bombasticky marketingově prodávanou persónu nočního starosty. 

Pak se zjistilo, že to byla taková blamáž, takový průšvih a taková ostuda, holedbali jste, jakým 

způsobem to změníte, jak zajistíte klid v ulicích, těšili jste se, jak to té Jedničce ukážete, a co 

jste dokázali? Vůbec nic, neschopnost a neschopnost. Bohužel je to tak. Váš slavný noční 

starosta, chudák, byl to hodný kluk, ani nevěděl, do čeho jde, byl rád, že z toho vycouval a že 

neměl ostudu po celé České republice, i když stejně ostuda tady byla. Prosím, nepoučujte. Od 

kolegy Čižinského tady posloucháme, jak jsme neprofesionální, od absolutního profesionála a 

skvělého manažera. Opravdu to předvedl. Myslím si, že by každý měl ocenit své síly a neměl 

by si hrát na něco, čím vůbec není.  

 Znovu opakuji. Měli jste tady možnost napravovat přes vašeho nočního starostu 

všechno, a kam to došlo? Nikam. Protestujte si ve vašich věcech, protože to je váš program – 

neustále do něčeho šťouchat a protestovat, ale nešťouchejte do lidí, kteří se snaží věci řešit, ať 

už to jsou zaměstnanci Úřadu, strážníci Městské policie nebo policisté, nebo to jsou 

zdravotníci, nebo dobrovolní hasiči  - ti všichni se snaží, ale mají omezenou kapacitu a víc 

dělat nemohou.  

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

 Nevšiml jsem si, Petře, že jsi přihlášen. 

 

.P.  H e j m a : 

 Jsem předkladatel, mohu reagovat. 

 (P. Čižinský: Je to zneužití.) 

 Já vím, u vás je všechno zneužití.  

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Měli jsme radního pro bezpečnost, který nedělal skoro nic, byl jsi to ty. Na úrovni  

hl. m. Prahy jsme měli radního pro bezpečnost, který byl nakonec zatčen. Také nedělal to, co 

měl.  Z analýzy jsme se dozvěděli, že Café Fano má otevřeno do rána, že máme možnost 

regulovat zavírací dobu předzahrádek, což moc neděláme. O kousek dál se píše, že využijeme 

veškeré možnosti, což neděláme. Uvažovat o zavírací době – to víme. To je asi vše, má to 170 

stránek. Zadali jste to nějaké firmě a nevíme, co si z toho máme odnášet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Jakuba Vaculína. 

 

P.  V a c u l í n : 

 Vyjádřil bych se k některým věcem, které tady padly. Především, že není pravda, že 

analýza nemá žádné závěry. Je pravda, že tam není jeden velký závěr, ale v každé kapitoly 

jsou informace, na základě kterých se může rozhodnut, na základě kterých se může nové 

vedení městské části vydat. Dělat materiál, který by určoval, co bude nové vedení smět nebo 

nesmět by nemělo smysl. To jsme si zjistili po r. 2018 a kdybych tady nebyl já nebo spojka 

mezi starým a novým vedením, materiál by zůstal někde v šuplíku. Z toho jsme se poučili. 

 Zadruhé. V prvním roce, když byl pan Hejma místostarosta, podařilo se dotáhnout 

odstranění všech telefonních kabin z území MČ Praha 1. Byla na nich reklama, prodávaly se 

tam drogy, chodilo se tam na záchod. To je jen jedna z věcí, která mě teď napadla. 

 Pan Ing. Otoupal byl vybrán na základě výběrového řízení, dal nejlepší nabídku a 

panovala s ním spokojenost. Nikdo nerozporoval jeho odbornost.  

 Za další. Byla to pracovní skupina, jejímž členem byla právní kancelář, která napsala 

návrh vyhlášky na stanovení otevírací doby, což byla velmi kontroverzní vyhláška, ale 

legislativně obstáli. Dále zpracovávala návrh MČ Praha 1 a novou vyhlášku 12/2008 o 

požívání alkoholických náporů na veřejnosti. To byli členové pracovní skupin. Když si 

přečtete třeba kapitolu 6, je právně velmi dobře napsaná a umožňuje další rozhodnutí, kam 

může městská část dál směřovat. Nejsou tam přímo návrhy zákonů, to by materiál stál 3 mil. a 

jednalo by se dva roky, ale je to rozcestník, který umožňuje na základě aktuálních informací 

udělat kvalifikované rozhodnutí. To byl cíl tohoto materiálu.  

 Ještě bych dodal, že květnový materiál vzešel na základě jednání výboru, kterému 

předsedá paní předsedkyně Baboráková, jehož členem je paní Mgr. Holá. Ta na základě 

informací byla pro zpracování takového materiálu a následně se tady objevil květnový návrh. 

Ano, byl to derivát tohoto materiálu, ale v tomto materiálu třeba máte velmi důležitou věc, a 

to je, jakým způsobem funguje nebo nefunguje městský kamerový systém, že 90 % 

kamerového systému je ze záznamu a objasněnost trestné činnosti je jedním z důležitých 

ukazatelů. Když kamery koukají do zdi nebo nekoukají vůbec, objasněnost nemůže stoupat.  

 Další věc je třeba sázení stromů versus kamery. Sázejí se, rozumím tomu, ale když 

tam jsou kamery za desítky milionů a postaví se před to strom, tak kamera nic nevidí a pak 

logicky nemůže stoupat objasněnost. Materiál to vzal velmi komplexně.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za snahu odprezentovat část práce na úseku bezpečnosti, ale myslím si, že je to 

úplně zbytečné. Zvykli jsme se za dnešní den, že ať jsme předložili strategii udržitelného 

rozvoje a pochlubili jsme se tím, že radnice má primát v hodnocení Hlídače státu, ač jsme 

odprezentovali úspěšný projekt Corrency, tak všechno bylo blbě, relativní, tak tady nemá cenu 

vám cokoli vysvětlovat, protože stejně je všechno blbě. V tomto směru si myslím, že je třeba 

to vzít nebo nevzít na vědomí a úsporně zacházejte s časem, který je drahý. 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Působení je velmi špatné, ale to neznamená, že každé napsané písmenko je špatné. 

Vraťme se k tomu, o čem jednáme. Prosím paní Valíčkovou, aby promítla obrázky, které jsem 

jí poslal. Přečtu: 

 Dokument, který nám byl rozdán v termínu, se jmenuje Vyhodnocení současného 

stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality a veřejného pořádku v rámci MČ Praha 1 pro období 2023-2026, část 

první.  

 Na rozdíl od Davida Bodečka počítač mám, mohl jsem se podívat na to, co jsme 

dostali, a materiál zní: Vyhodnocení současného stavu, analýza aktuálních problémů a návrhy 

řešení jednotlivých témat v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku v 

rámci MČ Praha 1 pro období 2023-2026, část 2.  

 Podivuji se, že tady hlasujeme jen o části 1), kterou bereme na vědomí, a část 2) jako 

součást téhož dokumentu na vědomí nebereme. Je to trochu zvláštní. Jsou to dvě rozdílné 

části, které spolu nesouvisí? Druhou částí se nezabýváme? Mohl by nám to zpracovatel 

vysvětlit? Připadá mi, že jste něco tak utajovali, že nám to dáte na flashce během 

projednávání, abychom si to pokud možno ani nepřečetli, i když o tom máme hlasovat. 

Připadá mi to zvláštní.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Logicky se to jmenuje stejně, je to druhá část, která se vůbec nemusí projednávat. 

Mrzí mě, že jsem jel za své kupovat ty flashky, abych vám to na něčem doručil. Vůbec se to 

sem nemuselo dávat. Bere se na vědomí první část, která se vyvěšuje na web. Podmínkou 

jakéhokoli dotačního titulu je veřejná přístupnost, proto je oddělena druhá část. V té jsou pro 

ty, které to zajímá, popsány jednotlivé technické systémy, koho to může zajímat, aby se na to 

podíval. Nemusíte se dívat vůbec, vraťte mi tu flashku, aspoň ušetřím.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za tu flashku. Nevím sice, co v ní je, ale mám nedostatek flashek, tak mi přijde 

vhod.  

 Toto volební období začínáme gradovat. Rád bych reagoval hlavně na pana starostu a 

proč kritizuji zařazení tohoto tisku. Jsem toho názoru, že je tady v materiálu předkládáno 

usnesení, které už jednou bylo přijato. Fajn, je tu něco nového, starosta řekl, že tady máme 

nějaké nové skutečnosti, analýzu, ale ta se může doplnit k hl. m. Praze, tam nevidím důvod, 

proč by mělo být přijímáno nějaké nové usnesení, když by to hl. město přijalo.  
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 Kritizuji to z toho důvodu, že jako koalice jste vyřadili některé podstatné materiály, o 

kterých si myslím, že by tady měly být projednávány a do programu jste zařadili tisk, u něhož 

je usnesení totožné s usnesením v květnu letošního roku. 

 Reakce na Richarda Bureše, kdy tady měl výhradu k primátorovi. Ví velmi dobře, že 

jsem také kontaktoval primátora. Mrzí mě to, že se s Richardem nechce setkat z nějakého 

důvodu, ale tady řešíme bezpečnost, kterou přijal do své gesce až na konci května. Do té doby 

to měl na starosti Petr Hlubuček. Neodpustím si to, co tady zaznělo, že mám kancelář, že beru 

nějaký plat. Chci říct, že za ty tři roky jsem nezneužil funkci předsedy Kontrolního výboru. 

Děkuji za kancelář, děkuji za plat, ale jsem toho názoru, že plat jsem si odpracoval. Chci 

starostu upozornit na to, že i v době covidu jsem nezůstal doma, nebyl jsem na home-office a 

snažil jsem se pomáhat Úřadu na některých odborech. Pokud se nepletu, ještě teď mám 

nevybranou dovolenou za r. 2020. Chodím na volební stánky a vybírám si dovolenou z r. 

2020. 

 Tato poznámka mě mrzí, nebyla také k tomuto bodu, ale nezlob se, starosto, musím se 

ohradit a nějak se bránit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Davide, kdyby otázky byly pod bezpečností, ale v r. 2019 se stalo něco velmi 

zvláštního. Tři lidé vedle pana primátora nastoupili na odbory a rozsekali řízení všech 

systémů tak, že spadly pod informatiku, pod pana primátora. Od té doby to přestalo fungovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Kolega Bodeček má ještě technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Primátor má na starosti IT, a teď je bezpečnost, o které jsem mluvil. 

 

P.  B u r e š : 

 Oddělil část bezpečnosti do IT, protože na to má tři lidi, kteří řeší zakázky. Říkal jsem, 

že nebudu mlčet. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Petře, chci se znovu ohradit, když říkáš, co jste dokázali a jak jste to řešili vy, 

prezentuješ, že hlavní problém tkví v tom, že není dostatek strážníků a že to hraje prim. To je 

věc, kterou v gesci na Magistrátu měl tvůj kolega a kterou jsi měl v gesci na Praze 1 ty. To je 

jediné, na co upozorňuji a nelze jinak, než se nad tím pozastavit a brát to s úsměvem. 

 Chtěla jsem se ale zeptat k materiálu. Třeba na str. 57 se popisuje situace pub-crawl. 

Nemám to přesně napsané, ale vím, že jsou asi dvě takové firmy, které jsou v objektech ať 

městské části, nebo hl. m. Prahy. Týká se to i klubů atd. Zajímá mě, jestli jste aspekt toho, že 

to je ve správě městské části, brali v potaz a zda by v návaznosti na tuto analýzu nemohly být 

závěry, co můžeme v rámci nebytovek udělat pro to, aby se tyto jevy minimalizovaly.  
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 Další připomínka je k Dlouhé, která je známá tím, jak se tam koncentruje alkoholový 

turismus. Tam vlastníme několik nebytovek, které tomu bohužel napomáhají. Třeba na rohu 

ten Caffrey´s je v majetku ve správě hl. m. Prahy, my jako městská část máme v ulici několik 

barů. Tam s tím můžeme něco reálně dělat a omezit to. Mám dotaz, jestli jste při vypracování 

analýzy a v rámci diskuse projednávali i tento aspekt? 

 

P.  H e j m a : 

 Musím na to velmi krátce reagovat. S bývalým kolegou, který měl na starosti oblast 

bezpečnosti, navýšení počtu strážníků jsem řešil mnohokrát, ale v jeho silách a v jeho 

kompetenci to nebylo. Musela by být dosažena systémová změna i v rámci rozpočtu. On 

přímo nevelel Městské policii, řešil oblast bezpečnosti, takže nebyl schopen to splnit. Nechtěl 

o tom slyšet ani primátor, ani velitel, ani ředitel Městské policie na úrovni Prahy Šustr.  

V tomto směru vždycky odpověděl jednoduše: na počet obyvatel máte ještě více než ostatní. 

Statisticky si to tam odůvodní a řeknou, že na našich 30 tisíc občanů těch 220 strážníků je až 

až. Přes to nejel vlak. Mohli bychom se o tom bavit dokola a k ničemu by to nevedlo.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Měli bychom předložit pozměňovací návrh, že Richardovi  Burešovi proplatíme ty 

flashky, aby na tom netratil.  

 Předložit zastupitelům během rozpravy to, co mají schvalovat, je lapsus. Chápu, že vy 

moc neřešíte co schvalujete, ale někteří to řeší. Řeklo se, že je to asi nějak obsese, že nás 

zajímá to, co schvalujeme, pod čím je náš hlas podepsán, za to se omlouvat nebudeme.  

 Cítím, že tady není příliš velká vůle diskutovat o obsahu a formě. Zmíním ještě jednu 

věc, která s tím souvisí, protože hodně tématu bezpečnosti je převedeno na hluk. Ten je 

primárně generován podnikateli, kteří žijí z turistického hluku včetně alkoturismu.  

V květnovém usnesení bylo mimo jiné napsáno, že máte přijmout závazná pravidla pro 

pronájem nebytových prostor pro provozy otevřené po 22. hodině tak, aby v nájemní smlouvě 

provozovatelem bylo zajištěno dodržování nočního klidu zákazníky pod hrozbou sankce. 

 Nevím, jestli jsou nějaká pravidla. Dotázal bych se v souvislosti s těmito pravidly na 

to, že jste během léta prodloužili vaší stranické kolegyni paní Šťastné její bistro naproti 

Žofínu z 22. hodiny na 24. hodinu. Určitě to nesouviselo s tím, že se jedná o podnikatelku, že 

se jedná o členku komise pro služby, ale zeptal bych se, zda to co jste udělali je v souladu s 

pravidly? Je to dotaz na Richarda Bureše.  

 

P.  H e j m a :  

 Samozřejmě jsme přenesli úkol ze zastupitelstva na radu a na kompetentní členy rady, 

takže v tomto směru žádný úkol nezapadl. Na úseku majetku se tato klausule v nových 

smlouvách předpokládám objevuje, takže se všechno posunulo dále.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Interpelaci pani Mgr. Počarovské týkající se Dlouhé ulice jsme řešili v několika 

krocích. Poslední byl, že vyslovila požadavek zjistit, jestli všechny provozovny v Dlouhé ulici 

mají na dveřích při vstupu do provozovny uvedenu otevírací dobu. Zjistilo se, že ano. Tuto 

informaci jsme předali odboru technické a majetkové správy, aby prověřila v případě našich 

nebytových prostor, jestli to, co mají na dveřích také odpovídá jejich nájemní smlouvě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě paní kolegyni Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Předtím jsem vznesla dotaz na pana Vaculína. Než budu mít další příspěvek, může 

odpovědět? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím. 

 

P.  V a c u l í n : 

 Úkolem mé pracovní skupiny bylo dodat relevantní, pravdivé a ověřené informace, na 

základě kterých se mohou učinit rozhodnutí. Vím o jedné společnosti, která je součástí tohoto 

systému, což znamená, že se chodí do jejich nebytových prostor, které jsou v majetku MČ 

Praha 1. Upozorňuji, že služba není nelegální, protiprávní jsou jednotlivé dopady. To, že 

někdo umožňuje pub crawl, není nelegální. Nelegální je třeba to, že nebylo zajištěno 

odpadové hospodářství, nelegální je třeba to, že mají otevřená okna a dveře a hlučí po 22. 

hodině ven, ale služba jako taková nelegální není. Vím jen o jedné takové.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Děkuji za odpověď. Jestliže máme možnost v našich prostorách ovlivnit něco, co má 

negativní dopad, tak řešíme hluk, že není dostatek strážníků, kteří by postihovali lidi, kteří 

hluk vytvářejí, ale sami máme v nebytovém prostoru společnost, která z definice pub crawlu 

hluk vytváří, tak na základě této analýzy je nejlepší říct: dejme jim výpověď, protože jako 

vlastník přece toto nechceme. Přijde mi trochu nešťastné, když řeknete, že je to služba, že nic 

nelegálního nedělají. Nedělají, ale naším cílem jako městské části primárně není posuzovat 

nelegálnost, naším cílem je chránit zájmy místních občanů nad zájmy firmy.  

 Byla bych ráda, kdyby se toto prověřilo. Také znovu nekandiduji, byť se budu snažit v 

příslušných komisích, ale byla bych ráda, kdyby tento výstup byl zaznamenán a mohli jste to 

prověřit pro možnosti výpovědí.  

 Mám dotaz na pana Bureše. Proč jste nezvážili zákaz vjezdu, jak se jednou 

vyzkoušelo, když víme, že by to mohlo situaci pomoct?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reagovat pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zareaguji na zákaz. PR akce tenkrát zaměstnala strážníky i z jiných městských částí, 

aby to vybrané noci udrželi, a skutečně to nebylo řešení. S policií je dávno projednané řešení, 

které říká, že technické prostředky na kontrolu registračních značek je toto řešení. Strážníci 

nemají tolik lidí, aby opakovali každý víkend tu PR akci. Strážníci byli povoláni i ze středních 

Čech, aby jich byl dostatek a mohli to uhlídat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegyni Talackovou. 

P. T a l a c k o v á : 

 Nevím, jestli máte na mysli ten bar v Michalské, kde tito lidé spíše začínají než končí. 

Řešili jsme to kdysi v komisi pro obchod a služby a v bezpečnostní komisi, ale nestalo se 

bohužel nic. Nikdo netvrdí, že to není legální, jen říkáme, že nepatří mít v městských 

nebytových prostorech podniky, které dělají takové aktivity.  
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P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně Počarovská se uchází o další možnost vystoupit. Prosím hlasovat. Pro 

14, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Prosím o váš příspěvek. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Poznatek z léta. Šla jsem po půlnoci po Staroměstském nám. do Dlouhé. Byli tam 

policajti v autě a byl tam u Caffrey´s  hrozný bugr. Hrála tam hudba, byly tam otevřené dveře 

z vedlejšího baru. Přišla jsem ke strážníkům, kteří zrovna odjížděli směrem k Dlouhé. Říkala 

jsem jim, že se tam děje přestupek, že je porušován noční klid atd. Policista se na mne podíval 

s vážnou tváří a řekl, že nic neslyší. Řekla jsem jim, že v autě na Staroměstském nám. nic 

neslyší, když mají zavřené okénko a projíždějí. Byla jsem konsternovaná. Dlouhou také jen 

projeli další policisté. Dávám to jako ilustrační příklad vyhýbání se střetům s lidmi a 

případného zasahování v prostorech, o to víc, že Caffrey´s je v nebytovém prostoru byť ne 

městské části, ale hlavního města.  

 

P  H e j m a : 

 Končím rozpravu, prosím o závěrečné slovo pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š :  

 Je to popis, jak je málo takových srdcařů jako na 11. oddělení Policie ČR, kde to kluky 

baví a jsou ochotni i ve svém volnu s námi spolupracovat a věci řešíme. Hodně by tomu 

pomohly peníze. Lidé pracují za peníze a za malé peníze jsou jdou ti, kteří si to odsedí v 

autech. Je to problém.  

 Pro Davida Bodečka. Uvědomme si, že jde o to vzít materiál na vědomí. Znamená to, 

že se vyvěsí na webové stránky a je možné začít podávat žádosti jakékoli budoucí politické 

reprezentace o veškeré dotační tituly, které nám umožní realizaci některé z těch kroků. 

Neberte to, že je to jen kvůli tomu, ale čistý pragmatismus je, že pro vyvěšení této strategie 

musí být takto projednána a vzata zastupitelstvem na vědomí, aby mohla fungovat jako 

podklad. Jakub Vaculín moc dobře ví, co to je vyplnit papíry na Ministerstvu vnitra pro 

dotaci. Je to takový logický rébus, kterým málokdo projde. Druhá věc je, že jsou tam popsány 

zásadní problémy a je to jakási osnova, od které se dá odpíchnout i na papíře. Strategie je živý 

materiál, který se mění v průběhu doby.  

 Vezměte to na vědomí, tato problematika bude trápit kohokoli, kdo přijde po nás. Je to 

hodně o výchově lidí, kteří se chovají tak, jak se chovají. Z průzkumu vyplývá, že většina 

Čechů v zahraničí používá AIRBNB, zřejmě se tam chovají slušněji. Je to o lidech, kteří se v 

ulicích chovají tak, jak se chovají. Není to jednoduché, je to mozaika, kde se musí každý 

střípek složit a dát dohromady. Je to práce všech. 

 

P.  H e j m a : 

 Doplnil bych k tomu ještě jednu věc. Je velmi nefér a z vaší strany neprofesionální, 

když tady se dozvíme, že nic neděláme, že žádná práce není vidět. V tomto směru jsem rád, že 

tady nesedí obvodní ředitel Benedykt nebo náš obvodní ředitel Stejskal, museli by na to asi 

reagovat poněkud nestandardně. Tito lidé odvádějí neskutečnou práci.  

Pan radní Bureš tady zmiňoval oddělení 11 a k tomu můžeme připočítat práci oddělení 9 a 

dalších, které třeba vytlačily drogové dealery z Václavského náměstí, máme úplně vyčištěný 

prostor. Byl to problém jako hrom a oni odvedli tak skvělou práci, která není ještě pořád 

pořádně doceněna. Od městských částí posloucháme, že jsme si vyčistili prostor tím, že 

všichni naběhli do jejich rajónů. Všichni se ale musí snažit jako my dodržovat platné zákony a 

vyhlášky. Práce je neskutečné množství.  
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I v rámci odhalování kriminality díky našemu kamerovému systému byla objasněna 

řada případů proto, že jsme nainstalovali kamerový systém a že kamery fungují.  

 Možná, že by vám řekli, jestli funguje nebo nefunguje naše spolupráce, jestli jsme 

něco dělali, jestli jsem já něco dělal. Myslím si, že v takovém kontaktu jako jsme s nimi tady s 

kolegou Burešem každý po své linii, je málokdo. Pravidelné porady, setkávání st dotčenými 

úředníky naší městské části – když toto spojíte dohromady, je to obrovské pensum práce, 

které by vám tady potvrdili. Jsou rádi za podporu, kterou od městské části mají. 

  Nestojí zato vám oponovat, vy si budete stejně říkat, zvlášť kolega Čižinský, své 

nepravdy a své manipulace. Možná by bylo dobré, abyste si pohovořili přímo s policisty, s 

šéfy jednotlivých policií, aby vám vysvětlili, jestli se tady pracuje, nebo nikoli. Myslím, že 

oni jsou povoláni k tomu, aby to hodnotili.  

 Pojďme se připravit na hlasování k tomuto bodu. Prosím pana předsedu Návrhového 

výboru, zda došel nějaký protinávrh. Nedošel, hlasujeme o původním návrhu usnesení. Pro 

14, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno.  

 Děkuji všem, kteří podpořili toto usnesení. Zároveň děkuji i panu Vaculínovi a celému 

týmu za dobrou práci, kterou odvedli. Pojďme v tom dále pokračovat. Věřím tomu, že se nám 

podaří najít nástroj, jakým způsobem zavést pořádek do naší městské části. 

 Pojďme k poslednímu bodu 

29, materiál BJ2022/1737 

informace k trestnímu řízení – Janov nad Nisou 

 Prosím pana tajemníka, aby nás uvedl do tohoto předkladu. 

 

P.  František  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, protože pan dr.Dětský je na Krétě, tak v jeho zastoupení si dovoluji 

předložit informativní materiál o trestním řízení, které se vede ve věci podezření z 

nehospodárného využívání prostředků městské části ve středisku Janov nad Nisou. 

 Městská část se připojila k tomuto trestnímu řízení jako osoba poškozená. Pokud bude 

potřeba, bude poskytovat jako ve stovkách jiných případů veškeré informace vyšetřovateli, 

případně materiály, které bude chtít. Jako ve všech případech je tady také potřeba, aby se 

vyšetřovatel obracel na pana starostu z prostého důvodu, že pan starosta je v čele Úřadu a v 

čele městské části. Pan starosta by měl plnit všechny úkony městské části, které v tomto 

případě budou potřeba. 

 Neberte to nijak zle, pane zastupiteli, ale proto jsem nepochopil, jak jste říkal, že jste 

mluvil telefonicky s vyšetřovatelem a že se to může nějak zveřejnit. Za 25 let ve veřejné 

správě jsem se nesetkal s tím, že by to tak fungovalo, v minulosti vždycky vyšetřovatel 

oslovoval pana starostu, pak to případně skončilo u mne, takže materiály jsem poskytoval já. 

 Řízení běží, městská část je přihlášena jako poškozená osoba. To je vše, co vám k 

tomu mohu říci.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane tajemníku, to jsou materiály, které jsem já předložil policii. Tyto materiály jsou 

součástí toho materiálu, který nebyl schválen. Šlo o souhlas, jestli tyto materiály a informace 

mohou být diskutovány během zasedání zastupitelstva. Bylo řečeno, že ano. 

 Chtěl bych říct, že mě překvapuje a šokuje, že když zastupitel předkladatel požádá, 

aby se účastnil zasedání zastupitelstva ředitel příspěvkové organizace, že nepřijde. Zajímalo 

by mě, kdo tady z těchto lidí ví, jak ředitel vypadá. Myslím si, že většina vůbec netuší, kdo to 

je. Z toho důvodu předložím protinávrh usnesení.  
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 Co se týká dopisu, který jsem tady zmínil při projednávání programu, 7. září jsem 

obdržel přes datovou schránku Úřadu MČ Praha 1 dokument, na základě kterého mě policie 

žádá, abych předložil materiály do 14 dnů. Odpovím, že nejsem schopen, protože mně skončí 

mandát za týden, ale požádám, aby se v tom angažovala paní místostarostka, pod kterou spadá 

příspěvková organizace v Janově. 

 Dál si dovolím navrhnout protinávrh usnesení: 

 1) Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení rady MČ z 28. 6. 2022.  

 V usnesení je uvedeno, že na základě výzvy orgánů činných v trestním řízení se 

uložilo starostovi Hejmovi podepsat poučení poškozené právnické osoby a přihlásit se jako 

poškozený k uplatnění náhrady škody. 

 To, co jsem teď řekl, by byl bod 2) 

 Bod 1) by bylo to, co navrhujete vy, pane tajemníku. 

 3) Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o výsledku mimořádného auditu k prověření 

nových informací dle přípisu předsedy Kontrolního výboru 

 4) Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení Ireny Mühlové ze dne 19. dubna 2020, 

kterým informuje, že v objektu Škola v přírodě je služební byt, který je obsazen správcem 

objektu – a teď pozor, že v objektu vila Oáza jsou prostory, které po dohodě s MČ Praha 1 

používá provozní objektu k bydlení, a to bezplatně jak k nájemnému, tak k provozním 

nákladům. O této informaci Úřad dosud nevěděl. Nebudu se bavit o detailech, protože to není 

součásti tohoto materiálu, ale vyřazením materiálu koalice zabránila prodiskutování této 

záležitosti.  

 Dále, že Škola v přírodě zaměstnává dvakrát kuchařku, dvakrát pomocnou sílu v 

kuchyni, dvakrát uklízečku, jednou údržbu, jednou provozní a správce. 

 Ve vile Oáza zaměstnává: jedenkrát kuchařka, jedenkrát pomocná síla v kuchyni, 

dvakrát uklízečka, jedenkrát provozní. 

 Tady upozorňuji na to, jak byly čerpány dotace v antiviru – to nesedí, ale 

předpokládám, že si vedení radnice poradí. V tomto se už angažovat nebudu. 

 Dále že správcovská odměna je čerpána i po dobu nouzového stavu. Jelikož 

zaměstnanci vykonávají po dohodě i jiné práce než jim ukládá pracovní smlouva a jsou 

připraveni, až tato situace opadne opět nastoupit ke své profesi, je porušení dotace. Tím 

pádem nečinností Úřadu to dopadne tak, že paní Mühlová bude vracet peníze nikoli Úřadu, 

ale Úřadu práce, protože ten zahájil kontrolu, aby revidoval, jestli je oprávněnost revidovat 

výsledek.  

 Znamená to, že nečinností našeho vedení dojde k tomu, že 1,6 mil. Kč nebude paní 

Irena Mühlová vracet MČ Praha 1, ale Úřadu práce. Až to nastane, přijdu sem jako občan a 

upozorním ty, kteří budou zvoleni, že tato částka měla připadnout MČ Praha 1. 

 Dále že v objektu vila Oáza byla dne 31. 12. 2019 ubytovaná skupina dětí a dorostu v 

rámci basketbalového soustředění a že oba objekty jsou zkolaudovány jako dětská zařízení. 

Tak to bylo určeno a správci tyto podmínky dodržují. 

 Bod 5). Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že Úřad MČ Praha 1 od správců 

objektů Janov nad Nisou nebyl informován o překážkách v práci pro jejich zaměstnance, 

naopak byl informován o tom, že jejich zaměstnancům byla po dohodě přidělena náhradní 

práce v rámci správy objektů. 

 Toto je informace, kterou jsem obdržel na základě 106 od Úřadu MČ Praha 1. 

 6) Zastupitelstvo bere na vědomí dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

dokládající, že v minulosti v objektech v Janově nad Nisou byly bez vědomí MČ Praha 1 

ubytované dospělé osoby. 
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 To je reakce na Richarda Bureše, který tady tvrdil, že faktury byly fixlované, že tam 

nikdo nebyl ubytován. Dostali jste materiály prokazující na základě likvidačních dokumentů, 

že tam úředníci byli zaměstnáni, máte tam i docházky. Opět jste to dnes zamázli  

neprojednáním tohoto bodu. 

 7) Bereme na vědomí sdělení Policie ČR ze dne 2.5.2022 se seznamem termínů z let 

2015-2020, ve kterých objektech v Janově nad Nisou byl ubytován sportovní klub Basketbal 

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, přičemž termín 31. 12. 2019 v seznamu není uveden.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci se k tomuto poslednímu tisku vyjádřit, že je to skandální tisk. Účelem tohoto 

tisku není informovat zastupitelstvo o tom, že je vedeno trestní stíhání, o tom nás už 

informoval David Bodeček, účelem tohoto tisku je zabránit tomu, aby se tisk Davida Bodečka 

projednával. Je to skandální zametávání lumpáren, které se zde dějí, pod koberec, je to opět 

stejný argument, že je tu nějaká nepravost, kterou řeší policie, my to řešit nebudeme,  

necháme nepravostem, aby se dál děly. Řeší to policie a my do toho zasahovat nebudeme. Je 

to redukce všech problémů na trestní právo, jiné trestně právní aspekty zde nejsou. Je velmi 

skandální, že se úředník nechá k tomuto zametání pod koberec takto snížit a k tomu zneužít.  

 Na druhou stranu nemohu neříct, že je to stejná metoda, kterou použil David Bodeček 

v případě Arenberger, kde iniciativně sám podal trestní oznámení, a následně použil 

probíhající prověřování k tomu, aby to zametl pod koberec – aby omezoval diskusi, aby 

utajoval informace v kauza Arenberger. To nic nemění na tom, že David Bodeček je nyní v 

pozici toho, kdo se snaží nepravosti v Janově vyšetřit a zase jsou mu házeny klacky pod nohy 

ze strany Úřadu a vládnoucí koalice. Tento tisk v posledním volebním období ukazuje 

naprostou prohnilost tajemníka(?-nesrozumitelné) Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji kolegu, aby si dával pozor na urážky. Pane kolego, jsme velmi trpěliví.  

 

P. Fratnišek  D v o ř á k : 

 Je mi 65, už jsem toho hodně prožil a nejsem zastupitel, abyste se takto o mně 

vyjadřoval. Vaše vyjadřování je skandální. Jsem táta od pěti dětí, děda od osmi vnoučat, 

pracuji 50 let od svých 15 let. Co jste vy dokázal za svůj život, že o mně takto mluvíte? Co si 

to vůbec dovolujete? Vy máte zastupovat Prahu 1 a její občany? To je ostuda.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, styďte se za toto, ať to všichni slyší.  

 Další je pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Souhlasil jsem se stažením bodu 17 s tím, že k tomu bude předložen samostatný 

materiál ze strany vedení radnice. Očekával jsem něco jiného, že dojde ke sloučení rozpravy, 

o což se pan Bodeček pokusil. 

 Pan tajemník už tady zmiňoval, že pan Bodeček říkal, že volal nějaký policajt a chtěl, 

abychom to tady projednávali. Na stole jsem objevil dopis, který pan Bodeček dostal, kde jsou 

mu od policie kladeny nějaké otázky.  
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Když jsem si přečetl, co je to za policajta, že je to pan Radek  Procházka, který se 

velmi proslavil zpracováním podkladů pro žalobu proti 30 zastupitelům a 3 úředníkům, ztratil 

jsem veškeré naděje o tom, že by toto mělo dopadnout dobře.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka. 

 

P.  František D v o ř á k : 

 Chtěl jsem doplnit to, co tady zaznělo. Přestože jsem tajemníkem Úřadu a příspěvková 

organizace mi vůbec nepřísluší, čas jsem si udělal, do Janova jsem se rozjel, s panem Mühlem 

jsem se seznámil, prošel jsem si celé středisko. Udělal jsem to proto, protože se celý problém 

Janova začíná sesouvat na odbor školství, který je v tom možná ze sta procent nevinně. Udělal 

jsem to proto, abych uchránil odbor školství dehonestacím, které tady zaznívají velice často. 

Budu se tím samozřejmě zabývat, byť mi to nepřísluší, ale aby tady v době než tady bude 

nové zastupitelstvo byla nějaká kontaktní osoba, která bude moci poskytnout nějaké 

informace nebo nějakou pomoc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla bych podpořit Davida. Připadá mi úsměvné, že zrovna tímto materiálem se 

loučíme v tomto období i štěky, které to provázejí.  

 Zneužila jsem to k tomu, abych poděkovala přítomným úředníkům za spolupráci, 

neboť také nekandiduji. Díky za diskuse, které tady mohly proběhnout a nakonec byla 

pozitivní spolupráce. Nakonec toto ale říci nemohu a budu ráda, když tady uslyšíme něco 

dalšího k trestnímu oznámení a k Janovu, abychom mohli toto volební období ukončit s 

třešničkou na dortu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane radní Votočku, když jsem šel na pokyn pana starosty podat trestní oznámení, tak 

bylo předelegováno na Františka Křížka. Když jsem se dozvěděl, že to má na starosti Radek 

Procházka, který je vaším stranickým kolegou osočen spolu se mnou, že jsme intimní 

partneři, v čemž jste měl také údajně prsty, tak jsem řekl, že bych byl rád, kdyby to řešil 

někdo jiný. Jeho nadřízený řekl, že Radek Procházka má na starosti Prahu 1. 

 Pokud se vám něco nelíbí, směřujte to na pana Benedykta, o kterém mluvil pan 

starosta. Pane starosto, vy jste mně vyzval v lednu, abych šel podat trestní oznámení. 

Nevyzývám vás, jen vás prosím, abyste se spojil s panem Benedyktem a řešil tuto záležitost. 

Toto je záležitost, která dehonestuje práci policie a mrzí mě, že jste se teď proti tomu 

neohradil.  

 Co se týká dokumentu, chtěl bych to dostat jinam než to tady teď vygradovalo. Znovu 

opakuji, že je k dispozici audit. Prověřoval čtyři skutečnosti mnou podané a ve všech čtyřech 

případech mi dal za pravdu.  

 Máme tu ale druhou informaci, kdy jsem na základě 106 dostal dokument, ve kterém 

Irena Mühlová přiznává, že je v Janově ještě jeden byt. Pamatujete si, jak jsme tady na 

zastupitelstvu říkali, že současný ředitel Roman Mühl využívá byt za nízký nájem?  
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Předpokládám, že nikdo nevěděl, že je tam ještě jeden byt. Paní místostarostce je to jedno, 

nezáleží jí na tom, že současný ředitel, který byl vybrán komisí, kterou vedla, využívá ještě 

jiný byt asi deset let zadarmo, nic neplatí, ani elektřinu. 

 Potom další věc. V dokumentu se Irena Mühlová přiznává, že zaměstnanci, kteří měli 

být na přepážce a pobírali dotaci, na přepážce nebyli. Dopis má Úřad. Tady jsou dva aspekty: 

aspekt trestně právní, fajn, tady souhlasím s panem tajemníkem, že pokud by tady hrozilo 

nějaké vyšetřování, tak neřešme to.  

 Pak tu ale máme mandátní smlouvu, která skončila k 31. srpnu 2021. Ptám se: co Úřad 

v rámci reklamace k tomu, že evidentně paní Irena Mühlová zaměstnávala méně zaměstnanců 

než měla, pobírala za to měsíční správcovskou odměnu, udělal proti tomu, že tam byla další 

porušení smlouvy? Uplynulo čtvrt roku a budu se na to ptát, i když nebudu zastupitel. Budu 

sem chodit, budu se ptát i tajemníka, co Úřad udělal pro to, aby podal regulérní reklamaci, 

která je myslím dva roky. Už uplynul jeden rok, ještě jeden máme. O nic víc mi nešlo. 

 Nechtěl jsem nikoho obviňovat, ale zase se mi nedivte, že v momentu, kdy Irena 

Mühlová se brání, mne nařkne z nějakých nekalostí, chce po mně milion korun, tak já se 

bránit budu. Myslel jsem, že se budu bránit jako zastupitel, že mne v tom podpoříte – nestalo 

se. Obávám se toho, že se bude opakovat záležitost před čtyřmi lety, kdy mi bude paní 

místostarostka vyčítat, že jsem ji pozval k soudu, kde bude muset vypovídat. Nemám jinou 

možnost, jde mi o milion korun jen proto, že zastupitelstvo neodsouhlasilo to, co jsem chtěl, 

aby podalo trestní oznámení. Udělalo mi to teď hl. město Praha s pozemky v Lysolajích. Jak 

je možné, že tam to šlo, a tady to nešlo? To jen na vysvětlenou. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Křičelo na mě více osob, i pan tajemník. Pane tajemníku, zeptám se vás, proč jste 

tento tisk podával? Podával jste ho proto, abyste nás informoval? Nikoli, sám jste teď přiznal, 

že jste ho podával proto, aby tady nebyl kritizován odbor školský. Je to normální zametání 

pod koberec a pomoc vašim spojencům ODS a spol., aby se neprojednávala tato nepříjemná, 

možná kriminální věc na zastupitelstvu. To je to, co jste udělal.  

 

P.  František  D v o ř á k : 

 Pane zastupiteli, vůbec neposloucháte to, co říkám. Říkal jsem, že jsem se byl v 

Janově podívat o své vůli, že jsem se o věc začal trochu zajímat, protože to trochu začalo 

směřovat na odbor školství. Měl byste vědět, že odbor školství je mi podřízen. Samozřejmě 

jako tajemník Úřadu nemohu zasahovat do chodu příspěvkové organizace, nemohu plnit 

funkci jeho zřizovatele. To přece jako právník musíte vědět a musíte vědět, jaké má 

kompetence tajemník. Vy to nevíte? 

 Říkáte, proč jsem předložil tento tisk. Máte to tam napsané. Nikoho nekryji, nic 

nezametáme pod stůl, co to tady povídáte? Máte vůbec aspoň trochu představu o tom, co dělá 

tajemník Úřadu? Což tajemník řídí příspěvkovou organizaci nebo nějakou organizační 

složku? Přečetl jste si to někdy aspoň? 

 

P.  H e j m a : 

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

 Pokusím se dostat to níž. Proč jsem chtěl pozvat paní vedoucí školského odboru 

Vencovou? Abych se jí zeptal, zda je jí známa informace o tom druhém bytu. Myslím, že 

nikoli a že to neví ani paní místostarostka. Jde o to, že máme příspěvkovou organizaci, která 

je tady jeden rok. Myslím si, že jak to nevěděl deset let odbor majetku, tak to neví ani školský 

odbor. A tuto věc jsem chtěl napravit tady na zasedání zastupitelstva. Mrzí mě, že k tomu 

nedošlo. 

 Znovu říkám. Pokud jsem byl v r. 2018 zvolen, stejně jako ostatní zastupitelé, tak 

zastupitel předkládá materiál na jednání zastupitelstva a když jako opoziční zastupitel 

předkládám materiál, bylo mi řečeno, kdo zve přizvané osoby. Z OVO mi bylo řečeno, že to 

musím být já. Myslel jsem si, že je to OVO, ale bylo mi řečeno že já. Přece není možné, aby 

ředitel příspěvkové organizace neodpověděl a ani nereagoval. V tento okamžik nemohu 

vykonávat funkci zastupitele v duchu slibu, který jsem skládal 19. listopadu 2018. 

 To je ten důvod, proč navrhuji myslím bod 11, aby zastupitelstvo uložilo radě odvolat 

ředitele Romana Mühla z funkce ředitele příspěvkové organizace. Na to navazují další body. 

Myslím si, že je to oprávněný důvod. Jinak nemohu vykonávat funkci zastupitele. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana tajemníka. 

 

P.  František  D v o ř á k : 

 Co se týká pana ředitele Mühla, nevím, co ho vedlo k tomu, že nepřijel. Je ale pravda, 

že mi asi před dvěma dny od něho přišel omluvný mail. Dost dobře jsem nechápal, proč ho 

posílá mně z důvodů, které jsem tady zmiňoval. K panu Mühlovi nemám jakýkoli pracovně 

právní vztah. 

 Co se týká paní Mgr. Vencové, třeba mi to nebudete věřit, ale skutečně to v tomto 

případě nebyla žádná schválnost. Paní Mgr. Vencové jsem podepsal 17. července účast na 

celostátní konferenci školáků v Brně. V té době jsem opravdu nevěděl, že budete tady paní 

Vencovou chtít. Nemusíte mi to věřit, ale je to opravdu tak. 

 

P.  B u r g r : 

 Jménem pana starosty končím diskusi. Předávám slovo panu Burešovi, abychom 

mohli hlasovat. 

 Ještě pan tajemník. 

 

P.  František   D v o ř á k :  

 Nezlobte se na mne, po tom, co jsem tady vyslechl, tento tisk přerušuji. 

 

P.  H e j m a :  

 Projednávání tohoto tisku je přerušeno.  

 

Konstatuji, že program dnešního zastupitelstva je vyčerpán, ale ještě musíme nechat 

doběhnout několik interpelací od našich opozičních kolegů. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P. B o d e č e k : 

 Zareaguji na závěr. Starosto, je to opravdu velká ostuda, že přijdeš za panem 

tajemníkem a jemu jako šéfovi Úřadu dáš pokyn, aby přerušil tento materiál. Myslím si, že je 

to velmi špatná tečka tohoto volebního období.  
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 Pane tajemníku, směrem k vám. Moc vám děkuji za spolupráci. Prosím směřujte toto 

poděkování k úředníkům. Nebýt jich, tak bych asi já osobně nemohl realizovat některá jejich 

zadání a přání, která se povedla splnit.  

 Děkuji i všem členům komisí a výborů, kde jsem byl členem, děkuji zastupitelům – ať 

to tady bylo v dobrém nebo i ve zlém, děkuji paní Ing. Kopečkové, děkuji technikům, těm, 

kteří nás sledovali. Byť patřím mezi ty, kteří kandiduji, uvědomuji si, že volby jsou 

nevyzpytatelné. Ukázal to r. 2018, že tady být nemusím a volby nás tím pádem rozdělí. 

 Každopádně vám přeji všechno dobré a třeba v příštím volebním období na shledanou, 

ať sedím kdekoli. Určitě přijdu a určitě dořeším minimálně Janov. Na shledanou.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vrátím se ke zde projednávanému tématu – vztahy Petra Hejmy a Richarda Bureše k 

obviněným v kauze Dozimetr.  

 Vážení pánové, jaké byly a jsou vaše vztahy mezi vámi a pány Michalem Redlem a 

Jiřím Fremrem? Kolikrát jste se s nimi nebo s každým z nich setkali a o čem jste s nimi 

jednali? Jak byl pan Jiří Fremr, pravá ruka Jiřího Pospíšila, zapojen do vaší obhajoby 

kontroverzních předzahrádek pna Petra Bauera na Královské cestě? Připomeňme si, že dle 

zpráv z médií byla u pana Fremra domovní prohlídka v souvislosti s vyšetřováním úplatků na 

Magistrátu. A jak byl pan Michal Redl zapojen do vaší obhajoby výherních automatů, se 

kterou jste začali ihned po lednovém převratu v r. 202? Opravdu je to jen náhoda, pane 

starosto, že šéf vašeho spojence Hlubučka, Michal Redl, má firmu na výherní automaty? 

 A co znamená, pane starosto Hejmo, věta z vašeho volebního programu „nebudeme 

tolerovat rozšiřování hazardu v Praze 1“? Jaké rozšiřování? Hazard již byl Magistrátem v září 

2020 zakázán a nyní pouze dobíhají již vydaná povolení. Jak to, že hovoříte o jeho 

rozšiřování? Přiznáváte tedy, že v případě volebního úspěchu plánujete obnovení výherních 

automatů?  

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně.  

 Pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Byl jsem do této interpelace vtažen i já – ani jednoho pána jsem v životě neviděl a 

(nesrozumitelné) jsem nevěděl, že existují.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Interpelaci pošlu písemně. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji, máme vyčerpán i tento bod. Byl to krásný pozitivní závěr.  

 

Končím zasedání zastupitelstva, děkuji všem za trpělivost. Přeji všechno 

dobré a rozejděme se do domovů. Hezký zbytek večera. 


