
Stenografický záznam 
  
 
6. zasedání 
 
  
 
zastupitelstva  MČ  PRAHA  1 
 
  
 
  
 
  
 
26. května 2003                                                                                                Zapsala: Ing. J. Kopečková 
 
  
 
P. V i h a n : 
 
                Dámy a pánové, zahajuji 6. jednání ZMČ Praha 1. Omluveni jsou do této chvíle sl. Dvořáková, 
částečná neúčast pan dr. Mráz - odejde ve 12 h, vrátí se v 15 h. 
 
                K zápisu z 5. zasedání MČ Praha 1 nepřišly žádné připomínky. Připomínku má pan dr. Votoček. 
 
  
 
P. V o t o č e k : 
 
                Promiňte, pane starosto, ale posílal jsem připomínku jak vám, tak sl. Valíčkové. Týká se to bodu 
Králodvorská 10, kde byla proti stenozáznamu v usnesení provedena změna nositele úkolu. Podle stenozáznamu 
měl být tímto nositelem Kontrolní výbor, podle usnesení bylo, že nositelem úkolu je rada. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Myslím, že je to v zápise opraveno. Nebylo to Králodvorská, ale Elišky Krásnohorské. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Podstatné je, že nebylo distribuováno opravené usnesení. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Předpokládám, že vyvěšeno na vývěsní desce bylo opravené. Předpokládám, že to, co je na Internetu, 
je opravené podle připomínky pana dr. Votočka. 
 
                Další námitky nejsou, tato byla opravena. Považujeme zápis za schválený. 
 
                Ověřovatelé dnešního zápisu - prosím pana Kazdu a Vejtasu. Oba souhlasí. 
 
                Volební komise by měla pracovat ve stálém složení - pan Gregor, Horal, Láryš, Petránek. 
 
                Návrhová komise - pan Dvořák, Helmeczy, Černík. 



 
                Prosím k vlastnímu programu. 
 
                Technická - pan Vejtasa. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Bude-li schůze trvat déle, budu se muset vzdálit, zda to nevadí ve funkci ověřovatele. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Vadí to. Prosím jako ověřovatele pana Cabana. Souhlasí. 
 
                Některé materiály byly doplněny v rámci rozdání materiálů. Jsou tam materiály, které byly v programu 
zařazeny do bodu „Různé“, což je „Kontrolní zpráva Kontrolního výboru“. Tento materiál byl s předstihem 
rozdán. 
 
                Potom byl rozdán materiál, který bych chtěl zařadit – „Poskytnutí půjčky firmám organizátorům 
prodeje“. Tento materiál byl rozdán s předstihem a byl projednán v rámci jednání předsedů klubů.  
 
                Prosím, aby došlo ke změně v programu - aby za bod 4 – „Výsledky hospodaření VHČ“, byl zařazen 
bod „Půjčka organizátorům prodeje“, poté body 15 a 16, což je „Vyhodnocení výběrových řízení na rozestavěné 
půdy“, a za to bod 36, což je „Stanovení ceny bytové jednotky budované jako půdní vestavba vlastním nákladem 
nájemce“, aby to byl ucelený blok k jednání k půdám. 
 
                Otevírám diskusi k programu. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Prosím o stažení bodu č. 6 – „Prominutí pohledávky za nájemcem v prostoru Pštrossova 35“. Složitěji 
se s nájemcem komunikuje a je tam i další nebytový prostor - aby to bylo jasné. Prosím do příště stáhnout. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Navrhuji, aby i bod 37 byl přiřazen k záležitostem týkajícím se půdní vestavby. Připadá mi absurdní 
projednávat zprávu několik hodin poté, co bude o meritu věci rozhodnuto. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Zařadit bod 37 za bod 36.  
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým programem? 30. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? 1. 
 
  
 
                Přistupujeme k 1. bodu programu, což je „Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Praha 1“. Předkladatel 
pan dr. Votoček. 
 
  
 



P.  V o t o č e k : 
 
                Dámy a pánové, poté, co se zastupitelstvo na 2 zasedáních nebylo schopno dohodnout na formulaci 
Jednacího řádu a pracuje podle starého, předkládám nyní minimální novelu Jednacího řádu týkající se způsobu 
přednášení interpelací. Je to záležitost, která vrací způsob projednávání do stejné situace jako v r. 2001 a 2002. 
Vracíme se tam, jen se upřesňuje průběh, který byl, než pan ing. Vejtasa svou chaotickou připomínkou zvrátil 
systém projednávání interpelací. 
 
                Myslím, že nemá cenu o tom dále hovořit. Je to návrh, který vrací situaci do systému, který ZMČ plně 
vyhovoval uplynulé dva roky.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Otevírám diskusi k tomuto bodu. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Hlásím se k chaotickému výrazu a sypu si popel na hlavu, neboť to tenkrát bylo jen pro toto jedno 
zasedání a ne aby se z toho stal trvalý jev. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Doplním pana Votočka: nejen že to vyhovovalo zastupitelům, ale zejména občanům, kteří interpelace 
chtějí předkládat a museli čekat až na závěr jednání, který není pevně stanoven. 
 
  
 
Pí  S v a t o ň o v á : 
 
                K tomuto bodu podávám protinávrh a navrhuji zařazení interpelací na začátek jednání ZMČ Praha 1 v 
rozsahu 30 minut na začátku, a další vymezená doba neprojednaných interpelací bude zařazena na konci jednání 
v rozsahu dalších 30 minut před ukončením jednání zastupitelstva. Stejný postup se osvědčil i na ZHMP, a proto 
to doporučuji. 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Technickou připomínku. Jestliže se chceme přiblížit ZHMP, jsou tam interpelace řešeny tímto 
způsobem, ale limit je hodina. Dávám návrh 45 minut. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl bych paní Svatoňovou upozornit, že tento systém tady byl v letech 1998, 1999 a 2000. Právě 
proto, že se neosvědčil, byl nahrazen tím, který probíhal v následujících dvou letech v r. 2001 a 2002. Navíc 
upřesnění, které dává paní Svatoňová ve svém protinávrhu, že i druhá část programu určená nevyčerpaným 
interpelacím na začátku, je omezena 30 minutami, je naprosté omezení dosavadní demokracie v tom, že se může 
stát, že se některá interpelace do 30 a 30 minut nevejde a nebude moci být přednesena. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 



 
                Myslím, že se v klidu panu Votočkovi žilo v rámci městského zastupitelstva 4 roky, aniž by předkládal 
jiný návrh. Myslím si, že návrh je konzistentní s tím, co funguje o úroveň výš. Myslím si, že co funguje pro 
celou Prahu, pro Prahu 1 by mohlo být také dobré. 
 
                K panu Koželuhovi se blížíme. Když vezmu poměr závažnosti interpelací na městském zastupitelstvu, 
kdy na hodinu je poměrně 900 tis. voličů, a na půl hodiny navrhujeme 30 tis. voličů, je to více než saturováno z 
hlediska velikosti problémů, kterým se tato zastupitelstva věnují. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Zeptám se paní Svatoňové, zda by závěrečné omezení na 30 minut nestáhla, abychom neomezovali v 
rámci interpelací po vyčerpání programu zastupitelstva bod interpelace a dotazy. 
 
  
 
P.  S v a t o ň o v á : 
 
                Ano, stahuji to. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Protinávrh paní Svatoňové je 30 minut na začátek a nevyčerpané dotazy a interpelace přeřadit po 
vyčerpání programu zastupitelstva bez omezení. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Dámy a pánové, požádal bych v diskusi o soulad. Není věcná neshoda, že bychom to měli změnit, jak 
navrhoval pan dr. Votoček. Zdá se mi ale, že čas v interpelacích by měl mít svůj řád. Jsou zde závažné 
majetkové body a body, které mají stanovenu určitou hodinu projednávání. Pokud budeme situovat interpelace 
na nějaký čas, který dohodneme, můžeme to hlasováním zastupitelstva i změnit. Myslím si, že omezenou dobu 
by to mělo být. 
 
                Zvažte, zda byste to takto mohl přijmout a hlasováním buď prodloužit dobu, nebo dát možnost na 
konci jednání. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Odpověděl bych panu místostarostovi v tom, že bych mu připomněl to, co se zde odehrávalo v 
uplynulém volebním období. Paní Svatoňové bych doporučil, aby si přečetla důvodovou zprávu, kde 
argumentace jsou uvedené. 
 
                Omezení rozsahu interpelací, který byl chaotický, je dáno tím - do jednacího řádu se to dostalo, že bylo 
omezen počet interpelací, které má právo vznést jeden člověk na tři a čas věnovaný jedné interpelaci na pět 
minut. Dva roky nám tato úprava vyhovovala, nevidím důvodu, proč se k ní nevrátit. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Protinávrhy jsou dva. Paní Svatoňové - na začátku zastupitelstva 30 minut, nevyčerpané dotazy a 
interpelace přesunout po vyčerpání programu. 



 
                Druhý protinávrh je stejný, jen s jinou lhůtou. Prosím o zopakování návrhů. 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Návrh je, abychom se absolutně přiblížili hl. m. Praze. Problémy jsou na Praze 1 stejně obtížné, někdy 
obtížnější než na hl. m. Praze. Navrhoval jsem 60 minut. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                V souvislosti s touto lhůtou se chci zeptat, zda je ošetřeno, jestli interpelace trvá nějakou dobu, a 
odpověď také. Může se stát, že v době 30 minut se může řešit jedna interpelace. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Je to možné, ale to řeší jednací řád. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Požádal bych o pětiminutovou přestávku, abych zamezil těmto dohadům. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Pětiminutová přestávka na návrh předsedy klubu Evropských demokratů. 
 
  
 
                    (Přestávka) 
 
  
 
                Návrhovému výboru byly předloženy dva protinávrhy. Prosím, aby je předseda Návrhového výboru 
přečetl. Podle jednacího řádu budeme hlasovat od posledních vznesených protinávrhů. 
 
  
 
  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Poslední návrh zní tak, že na začátku mělo být 60 minut a zbytek na konci. Je to návrh pana Koželuha. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s tímto návrhem? 14. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další protinávrh. 
 



  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Původní návrh je na začátku 30 minut, zbytek na konci. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s tímto návrhem? 25. Tento protinávrh byl přijat. Prosím předsedu Návrhové komise, aby 
zformuloval změnu do jednacího řádu v § 9 do usnesení.  
 
                Máte před sebou návrh jednacího řádu na plátně. Je to bod č. 1 a 2 - zejména bod č. 2 určuje zařazení 
bodu dotazy a interpelace jako 1. bod jednání v tom rozsahu, jak bylo schváleno při hlasování o pozměňovacích 
návrzích. 
 
                Kdo souhlasí s usnesením, že zastupitelstvo schvaluje změnu jednacího řádu v § 9, odst. 2, dle 
přiloženého jednacího řádu? 24. Kdo je proti? 2. Zdržel se hlasování? 5. Toto usnesení bylo přijato. 
 
                Technickou připomínku pan Fischer.  
 
  
 
P.  F i s c h e r : 
 
                Vážený pane starosto, soudím, že body dříve v § 9 označené čísly se posouvají a přečíslovávají. Mělo 
by to zaznít. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Mělo by to být v usnesení, protože jinak se stávající bod 2 nahrazuje tímto bodem 2. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Pořadí se musí objevit v usnesení a ne v této příloze. V příloze se ještě objeví, že další body budou 
přečíslovány v pořadí. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Příloha je součástí usnesení. Navrhuji, abyste dal znovu pro správnost hlasovat o nově upravené a 
doplněné příloze usnesení. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s doplněním přílohy jak je vidět na plátně? 27. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 
4. Opravené usnesení máme přijato. Příští jednání zastupitelstva se bude řídit touto změnou. 
 
                 
 
Druhým bodem jednání je „Návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - jsou to změny 03“. 
Dnes jste dostali na stůl upravenou důvodovou zprávu. Je to proto, protože v původní důvodové zprávě došlo k 



omylu v číslování změn, že poslední změna, která byla označena v původní důvodové zprávě jako Z 0442/03, 
má mít správné číslo Z 0451/03. Dnes jste to dostali opravené. Jedná se o důvodovou zprávu, návrh usnesení se 
nemění. 
 
                Prosím paní arch. Eismannovou aby přednesla zdůvodnění usnesení. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k - technická: 
 
                Vážené kolegyně a kolegové, vrátím se ještě k předchozímu bodu. Bylo zvykem, že jakmile se změnil 
jednací řád ve smyslu interpelací, už se toto zastupitelstvo podle změny řídilo. Prosím Vás, pane starosto, jako 
předsedajícího, abyste zahájil interpelacemi tak, jak jsme si odsouhlasili. Jsou tady lidé, kteří na to čekají.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Pokud byl sestaven program jak byl sestaven, budu pokračovat podle schváleného programu a ne podle 
vašeho návrhu. Prosím paní architektku. 
 
  
 
Pí  E i s m a n n o v á : 
 
                Chtěla bych vás informovat o tom, co máte před sebou. Jedná se o návrh změn územního plánu. První 
3 změny jsou vyhlášky závazné části územního plánu, které se netýkají Prahy 1. Je to obecná část územního 
plánu. 
 
                První změna Z 0442/03 znamená, že v území, která jsou vymezena jako veřejně prospěšná nebo k 
veřejnému vybavení, bude využití směrné, nikoli závazné. Ve skutečnosti to znamená, že tam, kde je napsáno 
třeba vysoká škola, může být nemocnice nebo krematorium. 
 
                Druhá změna je Z 0443/3. Je to něco, co se netýká MČ Praha 1. Je to v oddílu, který pojednává o 
podmíněnosti staveb. Např. u Libeňského(?) mostu nebylo v původním textu vyhlášky katastrální území, bylo to 
obecně. Tím se to má upřesnit.  
 
                Další změna je obecná část, to znamená vyhláška, v území smíšeném - obchodu a služeb, není to na 
Praze 1, např. na Smíchově nad tunelem je tam ve využití doporučeném prozatím výstavba benzinových stanic. 
Protože je to smíšené území, kde se také bydlí, mělo by to být jako podmíněně přípustné, to znamená 
realizovatelné s většími problémy. 
 
                Jediná změna, která se týká MČ Praha 1, již zde jednou byla ve formě návrhu zadání, je převedení 
území nynějšího Útvaru rozvoje města na Hradčanech, Martinického paláce, na území veřejného vybavení 
městské správy. Zastupitelstvo již jednou tuto změnu zamítlo, protože by se musela všechna území, kde se 
nalézá budova veřejné správy, takto převést, což se neděje. Proto je doporučeno tuto změnu neschválit.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Děkuji. Tento materiál byl projednáván v Komisi územního rozvoje, posléze v Radě MČ. Dnes jste 
dostali stanovisko rady, kdy doporučuje zastupitelstvu přijmout předložené usnesení. Otevírám diskusi. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Souvisí Martinický palác s tím, že je to vydáno v restituci a je zde nebezpečí, že by útvar byl přesunut 
jinam?  



 
  
 
Pí  E i s m a n n o v á : 
 
                Nevím nic o důvodech, které předestíráte, ale je to možné. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 26. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 5. Usnesení 
je přijato. 
 
  
 
                Dalším bodem jsou „Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za r. 2002“. 
 
                Dostali jste výsledky hospodaření za r. 2002 v rámci předkladu materiálu. Popis je v důvodové zprávě. 
Z jednání rady je doporučující usnesení v rámci předloženého materiálu. Prosím pana ing. Stáňu, vedoucího 
finančního odboru, aby něco řekl k výsledkům hospodaření MČ Praha 1. 
 
                Hlásí se pan Gregor. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Dámy a pánové, dovolte mi jako předsedovi Finančního výboru, abych vás informoval. Bylo 
projednáno ve Finančním výboru, který doporučuje zastupitelstvu přijmout výsledek hospodaření z toho důvodu, 
že je to konkrétní výsledek hospodaření, který je dán. 
 
                Chtěl bych doplnit usnesení v bodu II v poslední větě: "celkový výsledek" tam zůstává, nově doplňuji 
"přebytkového hospodaření za r. 2002", "ve výši 107078 tis. Kč bude převeden po odsouhlasení výsledku 
hospodaření na účet fondu rozvoje a rezerv". 
 
                Zdůvodnění. Vím, že jsem musel v minulém roce reagovat na článek v Mladé Frontě, kde jsme byli 
zařazeni mezi městské části, které hospodaří tak, že tvoří dluhy. Vím, že někdo řekne, že je to opticky Gregorův 
vyrovnaný rozpočet, ale není to pravda. Konsolidace spočívá v tom, že metodika hl. m. Prahy, která říká, jak 
máme účtovat, nám z běžného hospodaření škrtá dlouhodobé příjmy - splátky z prodeje našich domů, které byly 
zahrnuty v rozpočtu. Není tam nic nově doplněného. Fakt je, že jsme loňský výsledek hospodaření ukončili 
přebytkem více než  
100 mil. Kč. Byl bych rád, aby to tam bylo poznamenáno, protože se nemáme za co stydět. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Je také pravda, že z hl. m. Prahy jsme dostali až po ukončení účetního roku poslední splátku daňových 
příjmů okolo 118 mil., které by vykryly celou tuto částku, ale prostředky přišly až po ukončení účetního období, 
takže se zahrnují do rozpočtu letošního roku. 
 
  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Panu Gregorovi nerozumím, protože všude se tady mluví o tom, že příjmy z privatizace jsou vyčleněny 
na samostatný účet a nebudou do rozpočtu zapojeny. Tudíž je tady na str. 2 zásadní informace, kde v odst. 2 je 



napsáno: MČ Praha 1 skončila hospodaření r. 2002 záporným saldem mezi příjmovou a výdajovou stránkou 
rozpočtu ve výši 8 1/34 mil. Kč. Veškeré věci o tom, co je nebo není zapojené - tento řádek nás informuje o tom, 
jak jsme hospodařili v rámci schváleného rozpočtu. Mimořádné příjmy z privatizace bytů, které šly mimo, 
evidujeme, ale tento řádek s 8 1/4 mil. Kč je o tom, jakou úřad projevoval rozpočtovou kázeń a jak dodržoval 
schválené výdaje. 
 
                Nemyslím si, že by tvrzení pana Gregora bylo zcela oprávněné. 
 
                Jakým způsobem budeme materiál projednávat? Půjdeme po jednotlivých kapitolách, nebo má každý 
přednést připomínky, a pak se s nimi budeme postupně vyrovnávat? 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Protože se nejedná o rozpočet, ale o schválení výsledku hospodaření, ať přijmeme cokoli, těžko tím 
něco ovlivníme. Bylo to na vývěsce, žádná námitka a připomínka k tomu nepřišla. Nám je navrženo, abychom 
schválili výsledek hospodaření. 
 
                Jediná změna je, že neschválíme výsledek hospodaření a budeme chtít bližší vysvětlení. Nejedná se o 
rozpočet, ale o výsledek hospodaření za uplynulý rok. Můžeme mít k němu určitě připomínky, ale nic zásadního 
nemůžeme udělat. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Váženému kolegovi bych doporučil, aby se seznámil s tabulkou na str. 1 - výsledky hospodaření MČ 
Praha 1 za r. 2002 a podíval se na schválený rozpočet, 1., 2. a 3. změnu, a upravený rozpočet. Upravený rozpočet 
je dán tím, jak se nám upravují příjmy ze státního rozpočtu či dotace. Samozřejmě, že není pravda, co říká, 
samozřejmě, že tam privatizace bytů zahrnuta není. Když jsem o tom hovořil, hovořil jsem o prodeji domů v 
minulosti a o splátkách, které za ně dostáváme. Je to tam samozřejmě naplánováno. Když se kolega seznámí s 
materiálem, určitě se nesplete. Nelze vytrhnout jednu větu, je třeba si to přečíst od začátku. Je tam napsáno 
celkové příjmy po konsolidaci a celkové výdaje po konsolidaci. Právě konsolidace je  metodika hl. m. Prahy, kdy 
tyto splátky v minulosti prodaných domů, nikoli bytů, inkasujeme pravidelně v 10leté lhůtě. Bylo to předmětem 
plánu a je to i předmětem plnění tohoto plánu. Není to nic nefér, nikdo nic nezkresluje. Prodeje bytů se promítají 
jinde.  
 
  
 
P.   V o t o č e k : 
 
                Zcela nerozumím panu Gregorovi, že mě obviňuje z toho, že sem vnáším lživé informace. Přečetl jsem 
jen údaj z materiálu, který nám byl distribuován. Pokud je to lživá informace, není to má lživá informace, jen na 
ni upozorňuji.  
 
                Pane starosto, jak budeme projednávat připomínky k závěrečnému účtu? Po jednotlivých kapitolách, 
nebo globálně? 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Zatím jste jediný, kdo se do diskuse přihlásil, vzneste své připomínky. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Začnu připomínkou ke str. 1. Chtěl bych zdůvodnění, proč nejsou naplněny plánované příjmy proti 
upravenému rozpočtu v řádku poplatek za znečišťování životního prostředí, v řádku poplatek ze vstupného, kde 
je výrazný propad, poplatek z provozu výherních automatů rovněž výrazný propad, přijaté sankční platby a 
pokuty - propad. Celkový převod z FRR 25 mil. proti schváleným 42 lze považovat za úspěch, ale přesto bych 
rád vysvětlení, proč nebyly naplněny tyto plánované částky. Toto je první připomínka. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Nechci omezovat diskusi, ale v mnoha případech si musíme uvědomit, že v loňském roce se život od 
srpna zastavil. Např. v oblasti investic jsme nerealizovali plánované investice, kde je také propad. Loňský rok 
byl atypický právě v příjmech, jak jste je uváděl. Mám komplexní názor na místa, kde nebyly naplněny 
plánované příjmy i výdaje, že to bylo zvláštní situací, kterou jsme v loňském roce prožívali na Praze 1. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím o odpověď pana Stáňu. 
 
  
 
P.  S t á ň a : 
 
                Dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k některým poplatkům, které spravuje finanční odbor. 
 
                Poplatek za znečišťování životního prostředí byl dlouhodobě plánován v rámci 1 mil. Kč. Myslím, že 
ve chvíli, kdy se nepodařilo 100000 Kč nenaplnit, je to jen úspěch, protože zdroje, které znečišťují životní 
prostředí na Praze 1 a jsou zpoplatněny, ubyly a tudíž nebyly zpoplatněny. To jsou malovýkonové kotelny na 
pevná paliva. Zbylí lidé přešli na jakostní paliva. K tomu by se možná blíže vyjádřili zástupci ze životní 
prostředí. 
 
                Co se týká poplatku ze vstupného, navázal bych na to, co řekl pan místostarosta Burgr. Ve chvíli, kdy 
od srpna do téměř začátku listopadu přestal fungovat život na Praze 1, nemohli jsme vybírat poplatky ze 
vstupného, protože žádné akce se nikde nekonaly, ať už je to v Dlouhé nebo kdekoli jinde. 
 
                Poplatek z výherních automatů - tam jsou dvě roviny. První je, že je bezpečnostní zájem, aby byl 
omezen provoz výherních hracích automatů na Praze 1, aby se z toho nestalo Las Vegas. Psali nám to zástupci 
Městské i státní policie. Vytypovávají se oblasti. Důsledně zvažujeme místa, kde jsou tyto automaty umisťovány 
a snažíme se o omezování. 
 
                Druhá linie je ta, že v řadě zátopových oblastí, např. kolem Sokolovské, byly herny vyplaveny. Protože 
neprovozovaly, požádaly, aby jim byly poplatky prominuty. Prominuty byly, nevykazovaly příslušné tržby a ani 
nenaplnily plánovaný objem finančních prostředků. 
 
                Pokud jde o převod FRR, neviděli jsme důvod, abychom převáděli plánovanou částku, protože 
rozpočet byl vyrovnaný, nikdy jsme nešli do dluhů. Co je na účtě FRR, s tím může zastupitelstvo počítat i do 
dalších let. Je to vítaná úspora. Nebylo nic jednoduššího než peníze převést a vykázat optický přebytek. Bylo by 
to ale zbytečné. 
 
  
 
P.   V o t o č e k : 
 
                Ještě k této tabulce bych se zeptal na předposlední řádek - splátky kupní ceny domů mínus 115 mil. Co 
to znamená? Znamená to, že 115 mil. bylo z rozpočtu vyňato a vyčleněno jinam, nebo že dluh na splácení domů 
činí 115 mil.? 
 
  



 
P.  S t á ň a : 
 
                To je ta konsolidace, kterou máte o 4 řádky výše - tržby z prodeje majetku, z toho 115330, a ta se musí 
podle platné metodiky odečítat. Vykázali jsme ji, ale zároveň to musíme očistit. Byť ji máme, nemůžeme to 
vykazovat v příjmech běžného roku. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Je to popsáno v poznámce komentáře jako poznámka. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Tabulky, které následují ve výdajové části, jsou mírně nevypovídající, protože tam není jasně 
rozlišitelné, co je plánovaný rozpočet a co je skutečné plnění. Objevují se tam jen větší rozpočtové změny, které 
se váží na nějaké usnesení, ale není tam konkrétní naplnění jednotlivých položek. 
 
                Zeptal bych se třeba na str. 11, za co bylo vydáno 50000 rezervy ZF. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Na str. 11 nic takového nevidím. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Omlouvám se, na str. 16.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                ZF je Zaměstnanecký fond. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Za co konkrétně byla rezerva utracena? 
 
  
 
Pí  K u n i c k á : 
 
                To, co má pan doktor před sebou na str. 16, je rozpočet Zaměstnaneckého fondu, jak byl schválen. V 
průběhu roku neproběhly žádné změny ani úpravy. Tabulky jsou koncipovány následovně: vždycky to začíná 
rozpisem výdajů, jak jste je schválili na začátku roku. Je tam meziřádek, kde jsou napsány úpravy a změny 
rozpočtu během roku. Jsou tam buď plusové, nebo minusové částky. Plusové znamenají, že tam něco přibylo, 
buď z rezervy ORJ 1005, nebo účelové dotace v průběhu roku třeba ze státního rozpočtu nebo z všeobecné 
pokladní správy města.  
 
                Minusové jsou, jak to z ORJ odcházelo, třeba na posílení do druhých středisek. 
 



                Když se podíváte na souhrnnou sumu, je výsledkem velké výdajové tabulky, ale ve sloupci upravený 
rozpočet. Skutečnost máte ve sloupci vedle.  
 
                Když byste se chtěl třeba orientovat na ORJ 0903, je tam souhrn 60 mil. 467 tis. a v tabulce výdaje na 
str. 7 to najdete ve sloupci upravený rozpočet. Takto jsou koncipovány tabulky, na upravený rozpočet, nikoli na 
skutečnost. Skutečnost je vedle. V mnohých případech nebyla naplněna. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Takto jsem tomu rozuměl, ale projednáváme závěrečný účet, ne rozpočet. Chci vědět, jakým způsobem 
byl rozpočet naplněn či nenaplněn. Jestliže je tady rezerva 50 tis. na Zaměstnanecký fond, není tam žádné 
usnesení, že by se tato rezerva rušila nebo vracela, tak chci vědět, za co konkrétně byly peníze utraceny. Tyto 
otázky budu mít i k dalším tabulkám. 
 
  
 
Pí  K u n i c k á : 
 
                Je to např. na str. 12, když jsme si vzali za příklad středisko hospodářské správy. Tam máte vždycky za 
každými původními tabulkami další tabulku, která je průvodcem výsledku hospodaření, jak středisko 
hospodařilo. Máte tam schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost. Jsou tam procenta ke schválenému a 
upravenému a stručný komentář. Tabulky jsou za původními schvalovanými tabulkami. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Hlásí se pan dr. Uxa. 
 
  
 
P.  U x a : 
 
                K Zaměstnaneckému fondu chci říci pouze dvě věci.  
 
                Toto zastupitelstvo při schvalování rozpočtu Zaměstnaneckého fondu na r. 2003 projednalo detailní 
vypořádání Zaměstnaneckého fondu za r. 2002. Tato informace tady zazněla v podrobném rozpočtu. Pokud se 
pamatuji, tyto prostředky, jak umožňují pravidla, byly použity na navýšení prostředků na stravenky. Bylo v tom 
vypořádání, které jste, pane doktore, dostal a schválil zde na tomto zastupitelstvu. Fondy jsou vypořádávány 
odděleně a vždy při schvalování fondu na další rok při schvalování rozpočtu je velmi podrobné vyúčtování roku 
předchozího. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Na Finančním výboru jsem navrhla, aby přehled za jednotlivé organizační jednotky byl dělán formou 
schválený rozpočet, změny a skutečnost po položkách. Přispělo by to k přehlednosti a zamezení dotazům tohoto 
typu. 
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Nepochybuji o tom, že je to v pořádku, ale jestliže je někde napsáno rezerva, znamená to, že se to 
může a nemusí použít. Jestliže je to tady mezi použitou částkou, tak chci vědět konkrétně, na co rezerva byla 
vyplacena, a to do koruny. Je to účetnictví a schvalujeme závěrečný účet městské části. Nebudete mi tady říkat, 
že jsme to dostali před půl rokem a schválili jsme to. Mám právo požadovat konkrétní vyúčtování rezervy. 
 
  



 
P.  U x a : 
 
                Pane doktore, v materiálech, které jste tady projednávali, je vyúčtování do koruny. Z hlavy to do 
koruny nevím, ale bylo to použito na stravenky, podle schválených pravidel to na nic jiného použito být 
nemohlo. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Neschvalujeme žádné účty, ale výsledek hospodaření za loňský rok, což samozřejmě nebrání, aby se 
kol. Votoček zeptal na každou položku v rozpočtu. Nehodlám ho v tom omezovat, ale neschvalujeme účty, ale 
celkový výsledek hospodaření, který se z těchto účtů skládá.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Nechápu, co tím chtěl vzácný kol. Gregor říci. Napadá mé právo ptát se na cokoli a současně mi ho 
přiznává. Samozřejmě, že schvalujeme závěrečný účet, a jestliže se bude skládat z nepravdivých podkladů, 
nemohu pro něj hlasovat.  
 
                K panu tajemníkovi bych podotkl, že je mi úplně jedno, co jsme schválili před čtvrt rokem, kde jsme 
měli podrobný rozpis. Jestliže máme nový předklad, podrobný rozpis tam máme mít dále. 
 
                Na str. 27 bych se zeptal na nepředvídané výdaje, které jsou v položce mínus. Je jich tam ohromná 
částka. Na co byly původně nepředvídané výdaje určeny? Nakonec se zdá, že žádný z nich nebyl vyčerpán.  
 
  
 
P.  S t á ň a : 
 
                Nepředvídané výdaje byly plánované na mimořádné události, které by byly hrazeny z rozpočtu 
městské části. Mínus tam je proto, že nebyly čerpány. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Mám tomu rozumět tak, že žádné mimořádné události v r. 2002 nenastaly? 
 
  
 
Pí  K u n i c k á : 
 
                Na str. 27 se odvíjejí úpravy a změny rozpočtu během roku. Nepředvídané výdaje jsou na str. 27 mínus 
276 tis. dole poslední dva řádky, a potom ještě na str. 28. U výdajů bylo vždycky usnesením rady MČ Praha 1 
rozhodnuto, že se posílí někomu něco ve středisku, nebo i na povodňové záležitosti. Vždycky na základě 
usnesení rady byly uvolněny a přesunuty tam, kam měly být přesunuty. Původně plánovaná částka na 
nepředvídaných výdajích za r. 2002 byla 3 mil. 900 tis. 
 
                Znaménko mínus je tam proto, že to z rezervy odešlo. Je to vždy na základě usnesení rady, můžeme to 
doložit. Omlouvám se, tabulku s usneseními nemám u sebe, asi je to chyba. Můžeme to dodatečně doložit. 
Jednotlivé částky odpovídají usnesení. 
 
  
 
P.  S k á l a : 
 



                K Zaměstnaneckému fondu. Položka 1095, 13. období 2002 je 2062 tis. Když se podívám na str. 16 - 
výdaje v tisících korunách a nasčítám 4 položky, jsou to 2 mil. Chtěl bych to vysvětlit. 
 
  
 
P.   V i h a n : 
 
                Už jednou bylo řečeno, že to co je na str. 16 je schválený rozpočet, co je ve vyúčtování, je skutečnost. 
Tam se překročil schválený rozpočet o nákup stravenek, jak je napsáno, protože vyúčtování přišlo v jiném 
účetním období. Proto je to vysvětlení. Tabulky, kde je ORJ číslo atd., to je návrh rozpočtu, který jsme 
schvalovali. K tomu zpětnému - to je skutečnost, ke které jsme se dostali. Proto je tam rozdíl. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Jestliže má pan dr. Votoček dotaz k jednotlivým položkám, vzdám se slova, aby se dokončily jeho 
dotazy. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Samozřejmě. Jestli tomu dobře rozumím, nepředvídané výdaje, které jsou zde v položce mínus, že 
nebyly použity, vlastně použity byly, jen byly převedeny do jiné oblasti. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Mínus je uvolnění z rezervy do dané kapitoly. Byla to rezerva na nepředvídané výdaje a se znaménkem 
mínus je, že to odešlo z rezervy do kapitoly nebo do ORJ, a tam byly použity. Byly zapojeny do rozpočtu. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Není to, že by se nepoužily, ale naopak, že by se použily. V tuto chvíli děkuji, přihlásím se ke str. 41. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Dívám se na zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou sestavila auditorská firma. Je to str. 
3 zprávy, kde se říká, že rutinní kontrolní postupy nejsou zcela pokryty vnitřními normami, zejména směrnicí 
pro oběh účetních dokladů. 
 
                Jakým způsobem bude zajištěno, aby se taková věta v auditorské zprávě neobjevila? Do kdy je lhůta k 
vyřešení této záležitosti? 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 



                Rozumím vašemu dotazu, ale netýká se to projednávaného bodu. Souhlasím s tím, že je to nedostatek a 
pan dr. Uxa ví, že tato směrnice chybí a že je zapotřebí ji udělat. Spíše si myslím, že tento dotaz je spíše k 
dotazům a interpelacím než k vlastnímu výsledku hospodaření. 
 
  
 
P.  S t á ň a : 
 
                Tato otázka byla položena i na Finančním výboru a je i v zápise. Podrobně jsem zdůvodňoval celou 
problematiku, jak se změnilo účetnictví, jaké jsou jednotlivé vazby a paní inženýrce jsem to vysvětloval. Nechci 
tím zatěžovat auditorium, ale na směrnici se intenzívně pracuje. To jsem řekl a je to také v zápise z Finančního 
výboru. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Omlouvám se, zápis z Finančního výboru ještě nemám. Zajímal mě pouze termín. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Znovu připomínám, že je to mimo projednávání tohoto bodu. V návrhu usnesení k tomuto bodu je 
schválení výsledku hospodaření tohoto roku. Auditorská zpráva je tam pro informaci zastupitelstvu o tom, že je 
správně účtováno, byť je tam nedostatek v rámci oběhu účetních dokladů. Není to ale nedostatek, pro který by se 
nedal schválit výsledek hospodaření loňského roku. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Pane starosto, chápu, že se výsledek hospodaření schválit dá, nicméně, pokud pro něj mám zvednout 
ruku, chtěla bych vědět, v jakých termínech se tato záležitost bude řešit, aby se to nestalo s rozpočtem letošního 
roku, stejně jako se to stalo loni. 
 
                Auditor upozorňuje na povinnost inventarizace veškerého majetku. Auditorkám jsem položila dotaz, 
zda zjistily, že není veškerý majetek inventarizován. Odpověděly, že ano. Ze zprávy nemám přehled, kolik ano a 
kolik ne. Jsou to důležité věci, které by se měly vyjasnit. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Kol. Moravcová je místopředsedkyní Finančního výboru. Finanční výbor je jediný skutečný finanční 
kontrolní orgán, který si zřídilo toto zastupitelstvo. Paní kolegyně dobře ví, že částečně i na její popud jsme 
přizvali auditorky. Bylo řečeno, jak se bude postupovat. Paní kolegyně příkladně plní své povinnosti ve 
finančním výboru, jak má požadavky na zkvalitnění a zlepšení přehlednosti a správy finančních toků MČ Praha 
1. Nepřipadá mi normální, aby se místopředseda tohoto kontrolního orgánu ptal, kdo to bude řešit, když to v 
současné době řešíme my. Pojďme od toho a věnujme se skutečným problémů. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Když jsme se dostali ke zprávě auditora, doplnil bych. Závěr je, že podle názoru auditora účetní 
závěrka podává  ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace MČ 
Praha 1 ke konci roku atd. Podle auditora je možnost schválit výsledek hospodaření MČ Praha 1. 
 
  



 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Znovu opakuji, že nejde o schválení výsledku hospodaření, ale jde o to, abychom si vzali poučení z 
toho, co auditor vytýká, a zjednali jsme nápravu. Pan kol. Gregor jistě ví, že Finanční výbor nemůže připravit 
směrnice pro oběh účetních dokladů. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Vracím se k tomu, co jsem řekl původně. Projednávání usnesení, které má schválit výsledek 
hospodaření. Veškeré další úkoly může dát Finanční výbor jako podnět zastupitelstvu samostatným usnesením s 
termíny, ev. chtít po radě, aby to udělala, ale není to součástí tohoto usnesení. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Kdyby se odpovědělo, že to bude do konce roku? Bude to dáno směrnicí pana tajemníka, kterou 
schválí rada, a podle ní se začne konat. Finanční výbor se k tomu vyjádří a dá stanovisko. Vidím, že to bude 
napraveno v průběhu tohoto roku. 
 
  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Jestliže v předkladu k tomuto materiálu máme v příloze auditorskou zprávu, je právem k ní vedena 
diskuse a žádám vysvětlení. Jestliže jsme skočili na konec, požádám o informace, které jsou zde zmíněny. Je to 
zhruba v částce 2 mil. na str. 2 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, která není auditorskou zprávu a 
nelze ji považovat za auditorský výrok. Tam jsou zmiňovány tři půjčky, které se mají vymáhat soudní cestou. 
Chtěl bych vědět, jak se pokračuje nebo bude pokračovat a jaké byly původní podmínky těchto půjček. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Jsou to zůstatky půjčky gymnáziu Jana Palacha, stomatologii a Nadaci zdraví, kdy nám zůstala ruina 
zámku v Zákupech. 
 
  
 
P.  S t á ň a : 
 
                Tyto půjčky byly uskutečněny na základě usnesení zastupitelstva a nebyly vráceny. Nevím, v jakém 
stádiu je jednání třeba o Zákupech. Zúčastnil jsem se jednání právní kanceláře Chytil, kde celou stavbu v 
Zákupech chtějí převést na městskou část. Je ale v dezolátním stavu. Může vás informovat pan starosta. Nemohu 
o tom říci nic bližšího než to máme v pohledávkách, a v jakém stádiu to je, vám nemohu z finančního titulu říci.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Mohu požádat, aby na příští jednání zastupitelstva byla jako bod předložena komplexní zpráva o 
situaci zámku v Zákupech? Jak říká pan ing. Stáňa, že je to ruina, dovedu si dovodit, že je to chráněná kulturní 
památka a ve svém důsledku to může mít dost velký dopad na hospodaření městské části. 
 
  



 
P.  V i h a n : 
 
                Právě proto se nezavedl tento majetek do vlastnictví MČ Praha 1. Nechceme tuto zástavu přijmout do 
svého vlastnictví právě proto, že by to vyvolalo daleko vyšší náklady a nebylo by to přínos městské části. Nikdy 
jsem tam nebyl. Byl návrh, aby tam zastupitelé, kteří se o to zajímají, jeli na služební cestu. Můžete se tam 
kdokoli podívat, viděl jsem jen fotografie. Je to ruina. 
 
                Právní kancelář nedoporučuje, abychom to přijali do svého majetku. Požádám advokátní kancelář 
Chytil, aby dala zprávu, která bude předložena na příštím zastupitelstvu. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Dovolím si doplnit informaci pana starosty. Projednáváme výsledky hospodaření MČ Praha 1 za r. 
2002. Jestliže po letech je nám předložena auditorská zpráva, což kvituji s povděkem a mělo by to být každý rok 
(p. Vihan: Bylo předkládáno každý rok) a jestliže se bavíme o tom, co zpráva konstatuje, chtěl jsem upozornit na 
to, že usnesení, které je navrženo, může být doplněno ve smyslu, který si paní ing. Moravcová přeje. Doporučuji 
nedostatky v inventarizaci a nedostatky ve směrnicích zapracovat do usnesení. Navrhuji to paní inženýrce, já to 
dělat nebudu. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Abych odlehčil složitou diskusi, chci se zeptat ke str. 60, kde v položce úpravy a změny rozpočtu 
během roku - nechci navazovat na Zvonokosy či na Eulálii Čubíkovou - je tam WC Templova, Pohořelec, 
Františkánská zahrada - 1 mil. Kč. Jako občan z Pohořelce si nepamatuji, že by se na záchodcích na Pohořelci 
cokoli dělo. V letošním rozpočtu je tam myslím částka 1 mil. 300 tis. na opravu, i když mi připadá přehnaná. Je 
to tak, že na Pohořelci bylo také utraceno něco z milionu?  
 
  
 
P.   Ž r o u t : 
 
                V r. 2002 nebyly investice do veřejných záchodků utraceny, přišly povodně, takže se neinvestovalo. V 
letošním roce proběhla již rekonstrukce ve Františkánské zahradě, prováděl ji odbor investiční provozní. V 
Templové opravy váznou na restituci.  
 
                Pokud jde o Pohořelec, připravuje se projekt této akce, který připravuje odbor investiční a provozní.  
 
  
 
P.  V i h a n :           
 
                V loňském roce nebylo čerpáno, přesunuto je to do letošního. Čerpáte z tabulky návrh rozpočtu 2002.  
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                V komentáři jsem se nedočetl, že akce neproběhla, proto jsem se zeptal, když je tam uvedena.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Posunul bych se na str. 41, kapitola školství. Tam na str. 41 máme částku 100 tis. na nábytek a 
vybavení nad tisíc Kč a 100 tisíc materiál do tisíce korun. Protože mám informace o poněkud podivných vazbách 
v tomto hospodaření v této kapitole, chtěl bych vědět, za co konkrétně byly tyto částky utraceny.  
 
                Druhá otázka se týká str. 43. Předtím bych vás na str. 41 upozornit na řádek nájemné Mateřská škola 
Úvoz 9 - 650 tis. To budeme potřebovat později při projednávání jiného v materiálu. 
 
                V bodě 43, kde jsou rozpočtové změny, je spousta řádků, které jsou označeny přesun mezi ODD a 
položkami. Je tam +700, -700, +300, -300, změny v rámci usnesení 105 ze 4302 - 1 mil. 100. Proč musí být tyto 
částky, aniž v tuto chvíli mám k dispozici možnost hledat, co jsou které položky, byť tady se to v usnesení najít 
dá, ale 10 řádků přesunů mezi položkami bez jakéhokoli vysvětlení mi připadá, že mám právo se na každou 
položku zeptat. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Jsou to většinou účetní přesuny, aby to bylo účetně správně zařaditelné.  
 
  
 
Pí  K  u n i c k á : 
 
                Jsou to položky, které nezahýbají s celkovým objemem kapitoly. Je to jen zprůhlednění každého 
přesunu, který v kapitole probíhá. Poznámka přesun mezi ODD znamená oddíl, paragraf a položku. Původně 
byly třeba finanční prostředky naplánovány na základních školách, a v průběhu roku se zjistilo, že jsou třeba 
zapotřebí na mateřských školách, tak se přesunuly. Každé odvětví má svůj paragraf, tak se přesunuly tam, kde 
byly zapotřebí. Proto -700 a +700. Musíme to tam ale dát, protože tabulky jsou na základě určitého 
programového zpracování, a jinak by nám to nesoučtovalo. Proto je to takto dopodrobna uvedeno. Jsou to účetní 
přesuny v rámci kapitoly. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chápu, že je to takto uděláno, aby to součtovalo, ale pak nevím, proč schvalujeme rozpočet, když si s 
tím někdo může kvedlat jak s měchačkou podle vlastních potřeb. Buď je primárně rozpočet, který je nám 
předkládán ke schválení, naprosto zmatečný a nekompetentní, nebo jeho plnění neodpovídá tomu, co jsme 
schválili a na co jsme peníze dali. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Veškeré přesuny těchto položek byly schvalovány radou. Domnívám se, že se jedná zejména o 
přesuny, které byly v rámci povodní, to znamená, kdy školy fungovaly jako ubytovny, běžely školní jídelny. 
Finanční prostředky se přesouvaly na provoz. Nevím to přesně, pan Mgr. Krátký vám to napíše. Veškeré 
prostředky byly ale schvalovány radou. V usneseních by se to dalo vyhledat. 
 
  
 
P.  K u n i c k á : 
 
                Řekla to paní dr. Příhodová. Opakuji, že doložíme podrobnou tabulku s jednotlivými přesuny, kde jsou 
tyto zaznamenány. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Děkuji, ale přesto si myslím, že přehled o přesunech jsme mohli dostat. Pro mne je to stránka zcela 
slepých údajů, protože pod to se dá schovat cokoli. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Odpověď pro vás, pane doktore. Každý přesun byl schválen usnesením rady. Tím, že všichni 
zastupitelé dostávají usnesení rady, jediný přesun nebyl udělán bez usnesení rady. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Pane starosto, máte jistě pravdu, ale když narážíte na minulost, bylo zvykem, že jsme v minulosti 
dostávali přehled těchto usnesení, stejně jako přehled čerpání z FRR. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Ke zprávě. Navrhla bych doplnění usnesení o část 3 - ukládá odstranit nedostatky uvedené v bodu 3.4 a 
3.5 zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření předložené firmou Audit Control, spol. s. r. o., do 30. 9. 2003. 
 
  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Dovolím si upřít vaši pozornost na str. 60 a 61 - to jsou investice, kde je příslušné plnění rozpočtu. 
Jsou tam příslušné změny - následky po povodních, opravy. Chybí mi zde vyúčtování 150 mil. Kč na povodně, 
které jsme uvolnili na mimořádném zastupitelstvu k povodním. Když částky nasčítám, rozhodně se mi tam 
nevejdou. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Myslím si, že částky, o nichž mluvíte, jsou ve VHČ. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Nejednalo se o investice, ale o opravy. 
 
                Další se nehlásí, prosím předsedu Návrhového výboru o protinávrhy. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Máme dva doplňující návrhy. První je paní ing. Moravcové: doplnit bod III. ve znění: „Ukládá radě 
MČ Praha 1 odstranit nedostatky uvedené v bodu 3.4 a 4.5 zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
předložené firmou Audit Control, spol. s r. o. Termín 30. 9. 2003“. 
 
                Chci se zeptat předkladatele o vyjádření k tomuto doplňujícímu návrhu.  
 
  



 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím pana dr. Uxu, zda je splnitelný termín září ke směrnici oběhu účetních dokladů? 
 
  
 
P.  U x a : 
 
                Když budeme mít šéfa finančního odboru, tak ano, když ne, tak ne. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                S tímto doplňujícím návrhem nemám problém, ale termín je už dnes avizován, že je složitě splnitelný. 
Můžeme to posunout? 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                O měsíc to lze posunout, ale byla bych ráda, kdyby to bylo před koncem letošního roku. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Souhlasíte s přesunem na 30. 11.? Je to i z toho důvodu, že v tuto chvíli končí vedoucí finančního 
odboru během prázdnin a bez vedoucího finančního odboru se směrnice těžko dělá. To byla námitka pana dr. 
Uxy. Proto prosím posunutí termínu na listopad, aby to bylo splnitelné.  
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Souhlasím, ale předpokládám, že vedoucího finančního odboru mít budeme. Nešlo by dělat jiné práce. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Záleží na tom, kdo se nám přihlásí ve výběrovém řízení a koho vybereme.  
 
                Prosím změnit termín na listopad. Paní inženýrka se změnou termínu souhlasí, předkladatel také.  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Máme další doplňující návrh pana Gregora, který navrhuje v bodu II doplnit do poslední věty 
následující text: za slovo "výsledek" doplnit slovo "přebytkového", za slovo "hospodaření" doplnit slova "za r. 
2002". Text by zněl: Celkový výsledek přebytkového hospodaření za r. 2002 ve výši atd. 
 
                Souhlasí předkladatel s tímto doplňujícím návrhem? Ano. Předkladatel akceptovat oba doplňující 
návrhy, budeme hlasovat o návrhu jako celku. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 



 
                Mám něco proti posunutí termínu. Jednu směrnici budeme dělat pět měsíců? Je to neuvěřitelné. Navíc 
se směrnicí městské části řídí. Nemyslím si, že naše městská část bude objevovat Ameriku. Navrhuji termín září. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Dovede si pan Mejstřík představit, o jakou směrnici se jedná? 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Postupujme v smyslu jednacího řádu a chovejme se jako profesionálové. Byl vznesen návrh na 
doplnění, předkladatel s tím souhlasil, diskuse je zbytečná. Pan Mejstřík svůj názor může vyjádřit tak, že pro to 
nebude hlasovat. To je jediné - takto nejde jednat. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Prosím o tříminutovou přestávku na klub. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Před přestávkou se ještě hlásil pan Mejstřík. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Děkuji panu Gregorovi, protinávrh dávám 30. září. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím předat písemně předsedovi Návrhové komise. Pětiminutová přestávka na žádost klubu 
Evropských demokratů. 
 
  
 
                     (Přestávka) 
 
  
 
                Před přestávkou byl dán protinávrh. Prosím předsedu Návrhové komise, aby přečetl protinávrh k 
předloženému usnesení, které bylo upraveno v souvislosti s různými návrhy, které jsem si jako předkladatel 
osvojil. Existuje jediný protinávrh. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Jedná se o protinávrh pana Mejstříka, kdy v ukládací části bodu 3 je protinávrh k datu 30. 11. datum 
30. 9. 
 



  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s datem 30. 9.? 14. Tento protinávrh nebyl přijat. 
 
  
 
                Budeme hlasovat o usnesení v tom znění, jak máte před sebou. Kdo je pro toto usnesení? 20. Kdo je 
proti? 1. Zdržel se hlasování? 11. Toto usnesení bylo přijato. 
 
  
 
                Dostáváme se k bodu „Výsledky hospodaření VHČ MČ Praha 1 za r. 2002“. Je to obdobný materiál 
jako materiál předchozí s tím, že se jedná o vedlejší hospodářství. Výsledek hospodaření je značně přebytkový z 
toho důvodu, že se tam objevuje privatizace, což je doloženo jak komentářem, tak jednotlivými tabulkami.  
 
                Otevírám diskusi k tomuto bodu. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Vážený pane starosto, vážené kolegyně a kolegové, z materiálu nejsem příliš moudrý, protože všechno 
to tady krásně vypadá a krásně klape, všechno běží hladce, ale když se podíváme k předchozímu materiálu na str. 
99- celkem  VHČ, následky povodňové činnosti, opravy 157292 tis., služby 32510 tis., celkem VHČ 180802 tis., 
a v materiálu, který se týká VHČ, to nedokáži najít. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím pana ing. Stáňu, Kunickou nebo pana ing. Dubna o vyjádření. 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                Tyto částky jsou skryty v položkách opravy vyplavených domů, oprava Žofína, oprava zaplavených 
sklepů. V tom je to kumulované, není to vytažené zvlášť. Opravy vyplavených domů jsou 116595 tis., oprava 
Žofína 114348 tis. a oprava zaplavených sklepů 28747. S povodní souvisí i oprava kotelen.  
 
  
 
  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                To jsou velké opravy, kdy bylo v rámci schváleného rozpočtu 154700 tis., potom 1. změna rozpočtu v 
r. 2002 - uvolnění částek na povodeň 440700 tis., skutečnost r. 2002 274887 tis. To je součet z toho, kde jsou 
popsány zaplavené domy Žofín, sklepy a kotelny. Nesčítal jsem to. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Nehraje mi to. Materiál je značně nepřehledný, pominu-li to, že papíry jsou sešity tak, že nejdříve je 
str. 5, a pak teprve str. 4. Tady jsou 154700 tis. upraveno na 440 mil. Čísla mi nesedí. 



 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Chtěla bych vysvětlení k položce příjmy z privatizace, která je uváděna ve výši 286029 tis. Kč. V 
komentáři je napsáno, že finanční prostředky z privatizace bytového fondu jsou soustřeďovány na speciálním 
účtu MČ Praha 1 pro vyšší transparentnost a že z tohoto účtu v průběhu r. 2002 nečerpala městská část žádné 
finanční prostředky. 
 
                Snažila jsem se částky fyzicky na účtech vidět a zjistila jsem, že ke konci r. 2002 bylo na účtu  493847 
tis. Účet nebyl veden celý r. 2002. Částky byly vedeny do července r. 2002 na jednotlivých účtech pro jednotlivé 
domy a převáděny potom na tento nově zřízený účet. 
 
                Když odečtu částku, která tam byla koncem července převedena, to je 257138 tis., od konečného stavu 
193847 tis., znamená to, že od 1. 8. do 31. 12. bylo na tento účet poukázáno 236609 tis. V této souvislosti mi 
částka 286 mil. jako výsledná připadá nízká, protože byty byly prodávány po celý r. 2002. Chtěla bych rozklad, 
kolik bylo na tomto účtu k 1. 1. 2002 a k 31. 12. 2002. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Dáváte dohromady cash flow a plánované příjmy. Na účtu je více peněz než kolik účetně tady můžeme 
schválit. Především je tam akceptace ceny 10 tis. za každý byt, za druhé se skládá cena na tento účet, aniž by to 
byly naše prostředky, do doby zápisy do katastru. Tyto prostředky se našimi stávají až zápisem do katastru. Na 
účtech je daleko více peněz než jak si můžeme účetně vykázat jako náš příjem. Na účtech jsou peníze, které ještě 
nemusí být účetně vlastnictvím městské části. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Pan starosta to vysvětlil, k této části není co dodat.  
 
                Chtěl jsem jen vysvětlení, proč to bylo na jednotlivých účtech a pak se to objevuje na hromadném 
účtu. Je to dáno snahou maximalizovat výnos. Úročení z kapitálu, který by byl na jednotlivých účtech domů, by 
byl výrazně nižší než když se to automaticky překlápí na jeden účet. Z toho získáme daleko vyšší úroky než ze 
součtu nižších částek na mnoha účtech. Automaticky se to převádí na jeden účet. Během jednoho dne to Česká 
spořitelna překlápí tak, aby to bylo na jednom účtu, aby tam byla co nejvyšší částka, která je úročena co 
nejvyšším úrokem. Kdybychom to nechali na jednotlivých účtech domů, úroková sazba by byla daleko nižší. To 
je vysvětlení, proč to bylo původně na jednotlivé účty, a teď se to objevuje hromadně.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl bych se zeptat na výdaje na služby, které byly z upraveného rozpočtu z 27 mil. navýšeny na 44 
mil. Nepamatuji si, kdy proběhla první změna rozpočtu, zda to bylo před povodní nebo po povodni. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Bylo to po povodni na zastupitelstvu v Obecním domě. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Proč byla tedy tato položka překročena téměř dvojnásobně? 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Připomenul bych jednu skutečnost, že jako jedna z mála obcí v republice jsme byli pojištěni a vstupují 
do toho zálohy od pojišťoven. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                To určitě ne, jsou vedeny v příjmech a ne ve výdajích. 
 
  
 
  
 
P. G r e g o r : 
 
                Rozumím, ale plnění z příjmů od pojišťovny se promítá ve výdajích. 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                Je to tím, že jsme platili odvoz odpadu, který nám Magistrát postupně proplácí zpátky. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prostředky dostáváme zpět v letošním roce. Překročení ve službách je i spotřeba elektriky při 
vysoušení domů. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Ve výdajové části rozpočtu je 5 mil. na odstraňování grafitti, bylo překročeno o 1180 tis. Mohl by pan 
ing. Duben zdůvodnit, čím došlo k navýšení? Místo tři odstraňovaly jen dvě firmy.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Bylo to projednáváno v Investiční komisi. S jednou firmou nebyla spokojenost. Nezmenšil se rozsah 
zakázek, ale zmenšil se počet firem, které se tím zabývaly. Není to ale o nákladech. 
 
                Prosím o odpověď, proč byl překročen plánovaný rozsah výdajů na odstraňování grafitti? 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                Na tuto otázku nejsem připraven, odpovím písemně. 
 
  
 



Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Chtěla bych se zmínit o jednání Finančního výboru ze dne 23. dubna, kdy Finanční výbor konstatoval, 
že má vážné pochybnosti, zda účetnictví u pohledávek je vedeno řádně. Na žádost pana předsedy Finančního 
výboru na posledním jednání byly přítomny auditorky, které prováděly audit hospodaření MČ Praha 1. Bylo 
sděleno, že audit probíhá pouze za hlavní rozpočet, že není stejná péče věnovaná vedlejší hospodářské činnosti.  
 
                Navrhuji tudíž, aby v ukládací části usnesení bylo uloženo provedení auditu vedlejší hospodářské 
činnosti, jak je to zvykem u hlavního rozpočtu.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl bych požádat pana Burgra o slibované vyúčtování 50 mil., s kterými mě odkázal na VHČ. Když 
jsem se na to ptal v hlavním rozpočtu, říkal jste, že to bude ve VHČ. Prosím, abyste mi zmíněné položky označil, 
abychom dostali podrobné vyúčtování této částky. To, že se to všechno dalo na povodně, předpokládám. Jestli 
ale byly peníze účelně vynaloženy, jestli to někdo zkontroloval, jestli účtované práce byly provedeny. Je tam 
podivná záležitost, že jsme nakoupili vysoušeče, půjčili je firmám, a ony nám účtovaly použití našich vlastních 
vysoušečů. Je tam dost otázek, které by stály za vysvětlení. 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                K penězům, které byly na povodně, to je 50 mil. převod z hlavního rozpočtu a 100 mil. od pojišťovny. 
Jsou to částky ve výši 157 mil., které jsou v hlavním rozpočtu. 
 
                Co se týká hlídání, stavby jsou hlídané. Je to děláno přes kontrolu URSU. URS zkontroloval rozpočty. 
 
                Co se týče vysoušeče, neviděl jsem že by firmy fakturovaly vysoušeče, ale spotřebu energie ano. Velké 
vysoušeče měly firmy vlastní. Neviděl jsem, že by nám to fakturovaly. Kdybyste mi to ukázal, zjednáme 
samozřejmě nápravu. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Prosím o vysvětlení, co je to URS. 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                Je to Ústav racionalizace stavebnictví. Aby nám pojišťovna proplatila pojistné události, chce, aby ceny 
byly odsouhlaseny buď znalcem, nebo tímto ústavem, který to dostal zadáno. Kontroloval všechny rozpočty 
firem, které se účastnily oprav po povodních. Všechny případy dopadly tak, že to bylo pod průměrnou cenou, 
která je daná ve stavebnictví ceníkem URSu.  
 
V současné době se ještě upravují některé podklady pro pojišťovnu, protože chce vědět, jaký byl nulový stav 
před povodní. V rozpočtech jsme si dali sanační omítky, původně tam byly vápenné. Tyto nedostatky se teď 
odstraňují. Ve sklepích sanační omítky ani nepoužijeme, měla by to být ještě úspora.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kooperativa bude brát stanovisko Ústavu stavebních prací jako znalecký posudek. 
 
                Prosím předsedu Návrhového výboru. 



 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Jedná se o doplňující návrh bodu III – „Ukládá radě MČ Praha 1 s termínem 30.9.2003 zajistit 
provedení auditu účetní závěrky VHČ způsobem, jakým je prováděn audit hlavního rozpočtu MČ Praha 1“. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Pane ing. Stáňo, je to stihnutelný termín? Ano, děkuji. S návrhem se ztotožňuji. 
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 26. Kdo je proti? 1. Zdržel se hlasování? 4. Usnesení bylo 
přijato. 
 
  
 
                Hlásí se pan dr. Votoček. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Mohu požádat o přestávku? 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Vyhlašuji desetiminutovou přestávku. 
 
  
 
                                                               (Přestávka) 
 
  
 
                Dalším bodem je „Poskytnutí půjčky Navatypu, Centře a RK Sever, organizátorům prodeje bytů ve 
vlastnictví MČ Praha 1 a přípravy půd k prodeji“.  
 
                Předložený materiál je podrobný i v důvodové zprávě. Přílohou materiálu jsou dopisy jednotlivých 
firem s žádostí o půjčku, zdůvodnění rozsahu půjčky.  
 
                Před předložením do různého se sešli předsedové všech klubů ZMČ Prahy 1 se mnou, kdy jsme 
diskutovali možnost a rozsah půjčky. Na základě tohoto jednání je tento materiál předkládán zastupitelstvu. 
 
                Do diskuse je přihlášen pan Suchý, což je jednatel firmy Sever. Prosím, abychom se hlasováním 
vyjádřili k tomu, zda pan Suchý jako zúčastněný tohoto bodu může vystoupit. Kdo je pro? Většina. 
 
                Co se týká předkladu, vše je popsáno v důvodové zprávě i v přiložených materiálech. 
 
  
 
P.  S u c h ý : 
 
                Promiňte mi čtený projev, v situaci tak vypjaté pro naši firmu bych se nerad dopustil nepřesností. 
 



                Dovolte mi, abych vám předal některé informace, které mohou ovlivnit vaše další rozhodování ve věci 
výstavby půdních bytů.  
 
                Realitní kancelář Sever byla založena v r. 1994 a po celou dobu své existence byla zdravým 
ekonomickým subjektem s ročním obratem řádu desítek milionů korun. Událostmi spojenými s činností ve 
prospěch zdejší městské části byl ochromen ekonomický rozvoj této společnosti a vznikla značná škoda na dosud 
vynikající obchodní pověsti, kterou jsme již v rámci výběrového řízení doložili desítkami pozitivních referencí z 
mnoha měst a obcí celé České republiky. 
 
                Dosavadní odměna za zhodnocení majetku, které jsme obci vlastním přičiněním a na své riziko 
přinesli, jsou nepřetržité obstrukce a hanobení celého procesu. Odměnou za samotný nápad, jeho rozvinutí a 
urychlené zapojení do již probíhajícího procesu privatizace je přizvání antimonopolního úřadu. Nepřesnou 
interpretací podmínek vzniku smluvního vztahu bylo požádáno o rozhodnutí, které by zneplatnilo v námi dobré 
víře uzavřené smluvní vztahy, na něž z logiky věci nemohl být vypsán žádný tender. Investování do majetku 
obce, při kterém není použito prostředků územně samosprávného celku, nepodléhá zákonu o veřejných 
zakázkách. S takovým výsledkem byly projednány obdobné případy, a to i na území hl. m. Prahy. 
 
                Pokles zájmu potencionálních kupujících způsobených jeho veřejným očerňováním a 
zpochybňováním, které vyústilo do zastavení procesu, je potvrzeno všemi organizátory. Skutečná takto vzniklá 
škoda, ze které jsou paradoxně obviňování organizátoři, není 100, ale podle názoru odborníků může dosáhnout 
200 i více milionů korun. Neochráněné investice a případný zánik naší společnosti tuto škodu může ještě 
znásobit. 
 
                Své argumenty o správnosti našeho postupu, jeho tržní obvyklosti a přiměřenosti účtovaných cen 
kvalifikovaně dokládáme. V tomto případě se jedná o odborné vyjádření Asociace realitních kanceláří České 
republiky, které jsme předali vedení městské části a které je pro vás všechny k dispozici v tomto sále. Kdo má 
skutečný zájem o odbornou a věcnou diskusi, se jistě s tímto zásadním dokumentem seznámí. 
 
                Paní zastupitelka Moravcová při minulém jednání zastupitelstva vystoupila s tímto sdělením - cituji ze 
stenozáznamu: Je si rada vědoma toho, že RK Sever nemá oprávnění na činnosti, na které má uzavřenu mandátní 
smlouvu, aspoň podle toho, co je mi zřejmé? Později doplnila: Domnívám se, že ze strany minimálně RK Sever 
se jedná o neoprávněné podnikání. Protože se v určitých případech může jednat až o trestný čin, jak se k tomu 
rada staví? 
 
                Toto je k naší žádosti vystavené stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, které byste měli mít ve 
svých podkladech. RK Sever zákon neporušuje, zákon proto musela porušit paní Moravcová svým prohlášením. 
Proto žádám paní Moravcovou, aby se v průběhu jednání veřejně a srozumitelně omluvila a současně aby 
vyslovila politování nad svým jednáním. 
 
                Rovněž žádám paní Moravcovou, aby uhradila nejpozději do tří dnů do pokladny RK Sever 
provozovně na nám. Kinských částku 45 tisíc Kč, a to za náklady vynaložené na uskutečnění odborných 
konzultací a vypracování auditu smluvních vztahů. Při nesplnění kteréhokoli z našich požadavků se obrátíme na 
soud, včetně požadavku na náhradu za poškození dobré obchodní pověsti. 
 
                Na ochranu dobré pověsti v předchozím mediálně známém případu s účastí jistého pana Kefurta z 
Prahy 1 naše firma dosud vynaložila 150 tis. Kč. Tomu jsme prý při zločinném spolčení odcizili půdu spolu s 
výnosným nebytovým prostorem.  
 
                Poslední případ cíleného vystoupení proti RK Sever je pan Kapičák. Tento občan těžko určit, zda 
Prahy 1 či Prahy 5, se zde minule představil jako nezávislý znalec realitní problematiky, odborník na půdy. Jeho 
kvalifikační předpoklady nikdo nezkoumal, proto jsme se zajímali sami. Toto je aktuální nabídka firma pana 
Kapičáka se sídlem Zborovská 48 získaná z webových stránek. Dokumentuje, že tento pán v současné době 
manipuluje pouze s jednou půdou. Inzerát tvrdí, že se jedná o legální přechod práv k rozšíření stávajícího 
obecního bytu do půdního prostoru, k němuž musí dát souhlas MČ Praha 5. Údajně je získáno stavební povolení, 
žádné stavební práce nejsou vykonány. Abych se dozvěděl více, chtěl jsem osobně navštívit jeho provozovnu. 
Byť je to předepsané, dům ve Zborovské 48 žádné označení firmy nenese. Protože k podomácky provozovaným 
realitkám důvěru nechovám, nemohl jsem se ani o nabízeném bytu, ani o zkušenostech svého kolegy z oblasti 
developmentu a investování v řádu stovek milionů korun nic více dozvědět. Proto jsme nabyli přesvědčení, že 
největší kvalifikací pana Kapičáka pro jeho vystoupení na tomto místě bylo, že je švagrem jednoho z vás. S 
neobyčejným sebevědomím a drzostí v této mizerné komedii tento pán prohlásil - cituji ze stenozáznamu: 



 
                Abych nebyl denunciován, že jsem tady s někým domluven a chodím pokoutně. 
 
                S ukázkou vytříbené podnikatelské etiky a jako další z objednaných likvidátorů vystavil pan znalec 
Kapičák desítkám odborníků s nejvyšší kvalifikací a stovkám zaměstnanců, jež na tomto projektu dosud 
pracovali, vysvědčení - opět cituji: ze své zkušenosti mohu říci, že se mi zdá, že tyto ceny nemohou odpovídat 
dobrým mravům, protože jsou hrubě nadsazené.  
 
                Paní Hudečková, pan Kefurt, paní Moravcová, pan Kapičák - kdo bude další, dámy a pánové? Děkuji 
za pozornost. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Pane starosto, žádám o přestávku na jednání klubů. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Vyhlašuji 10minutovou přestávku. 
 
  
 
                   (Přestávka) 
 
  
 
                Vracíme se v jednání k bodu poskytnutí půjčky firmám organizátorů prodeje. O přestávce jsem 
zaslechl nejasnosti, jak se vypočítaly prostředky, které by měly být zapůjčeny. 
 
                Jak se o tom hovořilo a jak dokládají dopisy všech 3 firem, jedná se o půjčku ve výši 10000 Kč/ m2 
nově vzniklé bytové plochy u jednotek, které jsou rozestavěné, tak, aby byly připraveny k soutěži, ne které jsou 
předány nebo kde byla vyhlášena soutěž, ale tam, kde firmy mají rozestavěné jednotky tak, aby bylo možné 
soutěž zahájit. U Navatypu je to 5294 m2, u Centry 4022 m2 a u Severu 3163 m2. To jsou výměry, podle 
kterých se postupovalo při výpočtu půjčky, jak je navrženo tímto usnesením, aby bylo půjčeno těmto firmám. 
Rada má za úkol připravit zásady příslušné smlouvy a já mám za úkol předložit zásady o půjčce ke schválení 
zastupitelstvu. Byť se schvalování těchto zásad a smluv dá přenést na radu, je návrh, aby o tom rozhodovalo 
zastupitelstvo. Součástí těchto zásad má být oddálení termínu 30. 6., který je v dodatku určen jako doba, kdy je 
zapotřebí plnit vzhledem k firmám částky, jak je uplatní v rámci rozestavěnosti půdních bytů. Tam bychom se 
asi dostali do určité pasti odhadů a důsledků, jaké by z toho byly. To by mělo být součástí smlouvy o výpůjčce.  
 
                V rámci toho by zastupitelstvo mělo schvalovat zásady této smlouvy. Zásady se velmi blíží vlastní 
smlouvě. Je to nazváno zásady smlouvy z toho důvodu, že pokud dojde před podpisem smlouvy ke změně 
nějakého slovíčka, aby to neznamenalo, že když zastupitelstvo schválí smlouvu, že je to v tuto chvíli neměnná 
smlouva, kterou je zapotřebí podepsat. Proto je to nazváno zásady smlouvy, které se velmi blíží smlouvě vlastní. 
 
                Do diskuse se hlásí pan Burgr. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Pane starosto, jako kolega ing. Moravcové se musím vrátit k vystoupení pana jednatele a musím se 
proti němu ohradit. Jak znám paní ing. Moravcovou, tak znám i pana Kapičáka, kteří ve vystoupení byli citováni. 
Vím o nich, že poctivě hledají řešení problému, který nastal. Musím se vůči tomu ohradit.  
 
                Věc, která se týká žaloby na výroky, to ať si řeší RK Sever soudní cestou, tam ať si to vyjasní. Je 
zbytečné, aby se to táhlo sem do zastupitelstva. 



 
                Právě tak jestli někdo bydlí či nebydlí, od toho jsou zákony, aby se to prověřilo, a zda lidé, kteří zde 
vystupují, plní zákon nebo ne. To teď také posuzovat nebudu. 
 
                Problém vnímám tak, zda se proces zastaví, nebo bude pokračovat dál. Mohu říci své stanovisko k této 
věci.  
 
                Výhoda a nevýhoda našeho dnešního hlasování: vnímám to tak, že jsme ještě nehlasovali o takto 
velkých penězích jako půjčce, nebo si to nepamatuji. To je pravda. Druhá věc je, že tato půjčka je ručena 
majetkem, který je na našem majetku. Vždycky si ho budeme moci vzít jako ručení.  
 
                Že je to záměr poskytnout půjčku těmto třem firmám, má dvě výhody. Za prvé finální rozhodnutí se 
sem musí vrátit, protože zásady smlouvy budou řešit ručení a způsob návratnosti těchto prostředků, za druhé  to 
dává signál - co nás zajímá, jak dalece bude tento projekt úspěšný. Jak je teď postavena smlouva s organizátory 
prodeje, svým způsobem pokud se prokáží náklady jimi vložené do daných půdních prostor, je jim skoro jedno, 
jak a za kolik se půdy prodají. My musíme mít zájem, aby se prodaly za co nejvíce. Čím větší bude finální cena 
od kupujícího, tím větší bude příjem městské části. Osobně to vnímám, že tento krok je startováním určité 
důvěry a je určitou možností, jak znovu vytvořit správné prostředí, aby tyto za nemalé prostředky prodané byty 
byly skutečně kupovány. 
 
                Promiňte mi dlouhé vystoupení. Chci oddělit to, co bylo řečeno panem jednatelem, od věcné stránky, 
co se týká toho, jak pokračovat v projektu a diskutovat o půjčce. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Do diskuse se přihlásil pan Kapičák. Kdo souhlasí s jeho vystoupením? (Souhlas) 
 
  
 
P.  K a p i č á k : 
 
                Byl jsem před chvílí upozorněn, že pan Suchý v době mé nepřítomnosti se pokusil zpochybnit mnou 
uváděné údaje.  
 
                Na minulé schůzi jsem vystoupil poté, co jsem navštívil jednu z veřejně nabízených půd a upozornil 
jsem, že výše převodních cen se rovnají obvyklým cenám za hotovou půdu na klíč. Byl jsem upozorněn, že pan 
Suchý v mé nepřítomnosti zpochybnil mé údaje tím, že se pokusil hrubě napadnout věrohodnost mé osoby a mé 
firmy.  
 
                Trvám na to, že 180 m2 překližky nemá cenu 4 mil. Kč, jak by rád získal pan Suchý.  
 
                Chtěl bych uvést poslední větu: sprosté vystoupení pana Suchého k mé osobě může vést k otázce, zda 
se v podobně nemorálním stylu nechová vůči MČ Praha 1. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Byl bych nerad, aby se bralo, jaké koho vystoupení bylo, zda bylo sprosté nebo ne - to nechte k 
posouzení zastupitelstvu. 
 
                Prosím pana Mejstříka. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Chtěl jsem se zastavit u vystoupení pana Suchého. Řeknu zde dvě věci. 



 
                Vedeme obchodní jednání. Pan jednatel Suchý zastupuje firmu, podle jeho slov ne zrovna malou, a 
usiluje o uskutečnění zakázky. Městská část v těchto případech není zastoupena jednou osobou, ale obchodní 
podmínky sjednává s radou, v tomto případě se zastupitelstvem. Z tohoto titulu mi vystoupení pana jednatele 
Suchého připadá velmi kuriózní. Jednáme tady o tom, zda jako městská část dáme půjčku i firmě Sever ve výši 
několika milionů korun, a pan jednatel jako zástupce firmy hned  na začátku jednání o této půjčce nás jako 
zástupce městské části osočí. Dávám za pravdu panu Kapičákovi, že ne příliš vybraným způsobem. Mne se to 
dotýká. Jsme zde od toho, abychom zastupovali městskou část a dbali na to, jakým způsobem nakládá s 
prostředky, které nejsou naše, ale které nám byly svěřeny. Snažíme se samozřejmě vyjít vstříc jakémukoli 
obchodu, bude-li výhodný pro městskou část.  
 
                Pokud probíhala jednání s Radou MČ, šlo asi všechno jako na drátkách. Obchod se dostal na jednání 
zastupitelstva, a tady se to zadrhává. 
 
                Mám problém po tomto vystoupení si zachovat racionální přístup k tomuto obchodu, ale pokusím se o 
to. 
 
                Pan Kapičák byl citován ze stenozáznamu. Vyjádřil svůj názor jako člověk, který se v této branži 
několik let pohybuje a jako občan, který je aktivně činný nejen veřejně, ale i politicky. Nebyl sám. Vyprošoval 
bych si od pana jednatele upustit od dalších útoků tohoto směru na této půdě.  
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Zúčastnil jsem se jednání klubů, které předcházelo. Závěr jednání jsem si pamatoval, bohužel není o 
tom pořízen žádný zápis. Závěr vypadal tak, že bude proplaceno formou půjčky 10000 Kč/ m2 půdy, která šla do 
výběrového řízení. Dohromady mi vycházelo 3464 m2, z toho 2920 m2 v 1. kole výběrového řízení a 543 m2 ve 
2. kole. Když jsem si to vynásobil deseti, domníval jsem se, že budeme rozhodovat o půjčce ve výši 34 mil. Kč. 
Teď máme návrh na půjčku, která je 124200 tis. Kč. 
 
                Domnívám se, že bych o tom neměl kvalifikovaně hlasovat, protože jsem byl postaven před věc, na 
kterou jsem nebyl připraven. Je to něco úplně jiného než o čem se jednalo na klubech. 
 
Další věc, kterou jsem chtěl říci, spočívá v tom, že podle mého názoru jištění, o kterém se tady hovoří, je 
pofidérní. Pokud to byly půdy, které šly do výběrového řízení, mám jejich fyzický stav osvědčen aspoň 
posudkem paní ing. Čudové. I když posudek zpochybňujeme, je to podklad, ale na další půdy nemáme vůbec 
nic, tady je jen prohlášení žadatele o půjčku bez jakékoli záruky. Další problém se týká případného konkurzního 
řízení. Předpokládám, že kol. Mgr. Homola se k tomu ještě vyjádří.  
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Omlouvám se, že budu zdržovat toto zasedání, ale nezbývá mi než reagovat na přednes pana Zdenka 
Suchého, jednatele RK Sever, s. r. o.  
 
                Pan Suchý správně uvedl a citoval ze stenozáznamu z mimořádného zasedání zastupitelstva co se týká 
onoho neoprávněného podnikání, že jsem se vyjádřila ve smyslu z údajů a dokladů, které mám k dispozici.  
 
                Ráda bych připomněla, že RK Sever má živnost na činnost realitní kanceláře, činnost organizačních a 
ekonomických poradců a provádění veřejných dražeb. Protože jsem stanovisko Magistrátu města Ústí nad 
Labem obdržela až dnes před zasedáním, nemohu se k němu kvalifikovaně vyjádřit, ale i prostým náhledem 
vidím, že tomu tak je. 
 
                Vycházela jsem z mandátní smlouvy a z jejích 7 dodatků. Není mi tudíž jasné, jak jsem se mohla 
dopustit poškození dobrého jména firmy RK Sever. Uzavřená mandátní smlouva a na základě ní vykonávané 
práce je ze strany firmy RK Sever, s. r. o., jak stanovuje živnostenský zákon, vlastním jménem a na vlastní 
zodpovědnost. Znamená to, že firma RK Sever ručí i za své případné subdodavatele. Nejsem si dost dobře 
vědoma toho, zda může firma v tomto případě zodpovídat za kvalitu prací odváděných těmito firmami. Protože 



jsem si přečetla stanovisko jen zběžně, vyžádám si stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, jak jsem to 
měla v úmyslu po mimořádném zasedání. 
 
                Ještě bych chtěla citovat z e-mailové zprávy, kterou mi zaslal pan Zdeněk Suchý 25. dubna, kde mě 
vyzývá, abych důrazně a naléhavě okamžitě upustila od svého protiprávního jednání, které spatřuje v 
poškozování dobré obchodní pověsti jejich firmy.  
 
                Dále mě v souvislosti se shora uvedeným předává následující sdělení: 
 
„Domnívám se, že v těsné blízkosti vaší osoby se pohybuje omezený počet osob, jež chtějí znehodnotit, zmařit 
nebo odcizit značný majetek. Jedná se o hodnotu, kterou prokazatelně RK Sever spolu s ostatními organizátory 
prodeje a ve spolupráci s MČ Praha 1 vložila do společné investice při výstavbě rozestavěných půdních 
jednotek“.  
 
                To, že jsem si nevyžádala stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k uvedené problematice 
neoprávněného podnikání, je mou vlastní chybou. Omlouvám se pouze za toto, protože jsem se domnívala, že 
pokud tuto záležitost nebudeme řešit v současných chvílích na veřejných fórech, bude to jen ve prospěch dalších 
jednání. 
 
                Znovu opakuji, že tak učiním a závěr udělám až po obdržení stanoviska Ministerstva průmyslu a 
obchodu. 
 
                Na závěr bych chtěla uvést, že si nejsem vědoma toho, kdo je ona skupina osob v mé blízkosti, se 
kterou usiluji o to znehodnotit, zmařit nebo odcizit značný majetek vytvořený firmou RK Sever. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Z vystoupení mi utkvěly nějaké adresy. Jestli jsem si je zapamatoval špatně, omlouvám se. Ve 
vystoupení pana Suchého zazněla Zborovská 48. Teď vidím, že došla přihláška do diskuse za pana Ivana 
Kapičáka, kde je napsáno bydliště Všehrdova 10.  
 
                Chci se zeptat pana Mejstříka, jestli mu tyto dvě adresy něco neříkají? Připadají mi povědomé. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Povědomé mi to je, mohl byste si sám odpovědět. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Nemusím se ani vracet ke stenozáznamu, který četl pan Suchý. Minule jsem si dával dobře pozor na to, 
jestli se pan Kapičák zaštítí naprostou objektivitou a nespojitostí s nikým a ničím. Kdyby to neřekl, pozve si sem 
někdo nějakého člověka, kterého zná a s kterým má něco společného, aby na jeho straně účelově vystoupil. 
Bohužel, tyto dvě informace nepřinášejí nic jiného než to, že i kdyby pan Kapičák měl tisíckrát pravdu, díky této 
divné hře asi jeho vystoupení je dosti pochybné. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Pro všechny zúčastněné, kteří nevědí, kdo je Ivan Kapičák a v jakém vztahu k některému z nás je: Ivan 
Kapičák je můj švagr.  
 
                Nechtěl jsem zastupitelstvo zdržovat, protože si myslím, že téma je jiné než jaké sem vnesl pan 
jednatel Suchý. Pana Kapičáka jako svého příbuzného jsem požádal o to, protože se na rozdíl ode mne živí 



realitními službami a rozumí jim, aby se pokusil na problematiku podívat a přednesl zde svůj názor. Jsem rád, že 
to udělal, možná by to udělal, aniž bych ho o to prosil.  
 
                Na druhou stranu bych se z této roviny osobní posunul do roviny věcné. Jestliže pan zastupitel Dvořák, 
pan jednatel Suchý nebo kdokoli z vás má problém s tím, co zde řekl věcně pan Ivan Kapičák - napadl kalkulaci, 
kterou máme firmě Sever proplácet, rád bych slyšel názor, v čem se pan Kapičák plete. Řekl, že se mu nejeví 
jako věrohodné uváděné sumy v tom konkrétním případu, o kterém mluvil - půdu si již nepamatuji. Vyjádřil zde 
nesouhlas s tím, že práce, které firma Sever vykazuje, mají cenu, o kterou si říká. Zhodnotit to neumím, neviděl 
jsem to a nepohybuji se v tom. Nicméně jsem nakloněn věřit panu Kapičákovi více než panu Suchému. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Celá záležitost je velice složitá a všichni se snažíme dlouhodobě najít nějaké řešení. Primárně na této 
záležitosti je její špatné založení mandátní smlouvou, resp. jejími dodatky. Kontrolní zpráva, kterou předkládá 
Kontrolní výbor zastupitelstvu, přijde na pořad jednání jako přes další projednávaný bod, nicméně je tam jasně 
konstatováno, a z toho důvodu bylo též požádáno o rozhodnutí Úřad pro hospodářskou soutěž, že dodatky k 
mandátní smlouvě zásadním způsobem mění obsah toho, na co bylo vypsáno výběrové řízení.  
 
                Výběrové řízení bylo na organizaci privatizace jednotlivých bytů, tedy na práci kancelářskou. Dodatky 
byly změněny zcela v prostředí tohoto obchodního vztahu ve smyslu stavebních prací. Všechny tři firmy - Sever, 
Centra i Navatyp - vyhrály výběrové řízení na kancelářskou práci, ale nezúčastnily se výběrového řízení na práce 
stavební, na práce rekonstrukce půdních prostor. Pan jednatel Suchý zde dokonce říkal, že to bylo jejich know 
how, které se jim podařilo prosadit, a že tedy nemohli s nimi jít do výběrového řízení, protože to bylo jejich 
know how. Myslím si o tom něco jiného, že princip výběrového řízení, kdyby bylo vyhlášeno na stavbu půdních 
bytových jednotek, by bylo v tom, že každý uchazeč nabídne v rámci výběrového řízení cenu, za kterou půdu 
postaví. Byly by tam stanoveny limity, jak byly původně stanoveny v dodatku 3 a 4, které byly stanoveny na 
částku 10000 Kč/ m2, potom změněno na 15000 Kč/ m2.  
 
Byla by tady ale vysoutěžená cena, za kterou by jednotliví vítězové výběrového řízení - věřím, když know how 
pana Suchého bylo tak dokonalé, že by v tomto výběrovém řízení jeho firma zvítězila, i když on o tom 
pochyboval, ale podstatné by bylo, že by tam byla vysoutěžená cena a tuto cenu by museli jednotliví dodavatelé 
dodržet, a jak se do ní vejdou, by bylo jejich problém. 
 
                Místo toho se podepsal nějaký bianko šek a my se dohadujeme o tom, zda cena je nebo není 
oprávněná. Podle mého názoru mají tyto tři firmy smůlu v tom, že jsou nepřiměřeně drahé. Je to otázka 
hodnocení, je to otázka názoru pana Kapičáka, který to jako odborník potvrzuje. Nechápu, proč by tento odborný 
názor pana Kapičáka měl být diskvalifikován tím, že je švagrem pana Mejstříka. Ze stejného by bylo možno 
zpochybnit jakýkoli odborný názor pana ing. Dvořáka jen proto, že si koupil byt od firmy Navatyp. To jsou 
naprosto irelevantní hodnoty, které sem do tohoto jednání nemají být zatahovány. 
 
                Podstatné je ale to, že to co nám předložily firmy jako jejich stavební náklady, je neúměrně drahé. 
Ceny se pohybují, přestože tam byl limit 15000 Kč, v průměru kolem 22000 Kč/ m2. Jsou to ceny za hrubou 
stavbu, která je považována za 40 % celkových nákladů. 
 
                V minulém týdnu jsem zašel za paní Mgr. Šwarzovou, nechal jsem si předložit smlouvy o 
individuálních půdních vestavbách. V každé této smlouvě je vložen list podepsaný panem ing. Dubnem, ve 
kterém je napsáno: Odbor investiční a provozní konstatuje, že cena zhotovení této půdy je tolik a tolik peněz, 
půda má tolik a tolik metrů a podle tohoto poměru se vypočítává částka, za kterou si budou jednotliví stavebníci 
odbydlovat vložené náklady.  
 
                Tyto materiály jsem si zapsal, shromáždil jsem si je do tabulky, kterou jsem si dovolil nechat namnožit 
a vám rozdat. Tabulka je rozdělena podle katastrálních území. Máte tam uveden rok výstavby, kde se to 
odehrálo, kdo byl stavebníkem, kolik za to dal, jak velká je půda a konečně i výsledný počet korun za m2. 
 
Průměrná hodnota půd postavených na Hradčanech je 9815 Kč/ m2, průměrná hodnota půdy postavené na Malé 
Straně je 10957 Kč/ m2, průměrná cena na Novém Městě je 16235 Kč/ m2. Tato částka je hrubě deformována 
půdou v Řeznické 14, která sama vychází na 50000 Kč, přestože se ostatní pohybují kolem 15000 Kč. Průměrná 
hodnota půdy postavené na Starém Městě je 15585 Kč. To všechno  jsou částky za půdy dohotovené, tedy na 



klíč. To jen v poměru k tomu, co je od nás vyžadováno od organizátorů prodeje. Jsou nepřiměřeně drazí, to není 
otázka nějakého hodnocení, dojmu, posudku, tady mluví jednoznačně hra čísel. 
 
                Podle mých informací a co už tady říkal pan dr. Hruška, jednání předsedů klubů minulé pondělí večer 
bylo v trochu jiných relacích než je zde předložený návrh materiálu. Jednání jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil 
jsem se o půl hodiny předtím probíhajícího jednání 3 + 3, vyjednávací skupiny, která byla ustavena dohodou 
minulého zastupitelstva. Tehdy jsme namítali určité rozpory. Nakonec v jednání s předsedy klubů bylo dosaženo 
určité dohody. Všechny strany jednání dohody nyní prezentují jinak. Bohužel, z jednání nebyl činěn zápis, takže 
nelze říci, kdo si pamatuje více, kdo méně, kdo pochopil tak či onak.  
 
                Faktem je, že nám na opozičním jednání, kterému předcházelo dnešní zasedání, předsedové 
jednotlivých klubů zúčastnění na tomto jednání formulovali dohodu tak, že bude poskytnuta půjčka ve výši 
10000 Kč za m2 za půdy, které byly dohotoveny a předány, resp. vyhlášeny ve výběrovém řízení, a že takto bude 
placeno jen za holou podlahovou plochu, že do toho nebudou započítávány plochy fiktivních mezonetů nebo 
teras. 
 
                Protože to, co zde bylo předloženo, je něco jiného a také to v cenových relacích vychází jinak, je to 
poměr zhruba 35 mil. ku 120 mil., dovolím si dát pozměňovací návrh k tomuto usnesení. Považuji totiž celou 
tuto záležitost za nešťastnou, řešení neprůchodné, zvlášť po velmi emocionálním vystoupení pana jednatele 
Suchého. Proto dávám návrh, abychom celou záležitost převzali sami do svých rukou, abychom vykoupili 
rozestavěné půdy a další výběrové řízení dělali ve vlastní režii. Můj návrh zní: 
 
                Zastupitelstvo městské části schvaluje záměr 
 
                1. vykoupit rozestavěné půdní jednotky od organizátorů prodeje, 
 
                2. ocenit provedené práce znaleckým ústavem v rozsahu skutečně vynaložených nákladů, 
 
                3. zaplatit organizátorům zálohu v částce Kč 8000/ m2 za dohotovené a převzaté půdy v rozsahu 
skutečné podlahové plochy, to je bez započítání mezonetů a teras. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Z jednání klubů si asi každý pamatujeme něco jiného, protože se vycházelo z dopisů, které byly 
předloženy mně. Proto jsem svolal předsedy klubů, abychom jednali o těchto dopisech. Bylo tam o podlahových 
plochách půd, jak tam jsou. 
 
                Pak dr. Votoček by měl dát návrh, jak se vypořádáme se zákonem veřejné zakázky v rámci toho, když 
chceme něco od někoho kupovat. Třeba mu to poradí právníci. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Jsem smutný z vystoupení pana Suchého. Nebudu navrhovat takovou hloupost, aby naše zastupitelstvo 
bylo utajené a abychom nemohli říkat své názory. Jsme tady jako zastupitelé, abychom chránili obecní majetek a 
rozhodovali, co je nejlepší pro obec. Pokud bychom se museli bát vystoupit a říci svůj názor, bylo by to špatné. 
Posledně jsem v diskusi také řekl svůj názor, že je to předražené. Stavím 35 let, nějaké půdy jsem také postavil a 
dokonce jsem byl citován myslím v Lidových novinách. Hlásil bych se také do řady zastupitelů, kteří budou 
žalováni, protože tento názor nezměním. Přístup pana Suchého je trochu nešťastný. 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Překvapuje mě, co říká kol. Dvořák. Máme všichni společný zájem v zastupitelstvu, aby městská část z 
tohoto smluvního obchodního vztahu vyšla co nejlépe a aby její zisk byl co nejvyšší. Nerozumím tomu, proč 
argumentovat proti sobě tímto způsobem, to nikdy nepochopím. 



 
                Dnes 26. 5. jednáme o půjčce, která má uspokojit potřeby a v některých případech podle tvrzení má 
snad i odvrátit úpadek některých firem. S touto argumentací mám poměrně značný problém, protože všichni 
dobře víme, že podle jednoho z dodatků je konstatováno, že do 30. 6. - to byla konečná čára plnění městské části 
- pokud se bude obchod realizovat jak byl naplánován podle dodatků, pak si obě strany rozdělí finanční 
prostředky a vyjdou z toho obě uspokojeny. Pokud nedojde k realizaci a půdy se neprodají zájemcům, pak 30. 6. 
podle dodatku má městská část začít plnit, to znamená uhradit náklady, které jsou doložené vyúčtováním, třem 
organizátorům půdní výstavby.  
 
                Jestliže jsou některé firmy podle jejich tvrzení v současné chvíli v situaci, že se dostávají do ohrožení 
konkurzu, pak to samo o sobě může znamenat, že městská část na celé záležitosti nenese žádnou vinu. Musely 
mít v tomto případě velmi špatnou kalkulaci. Jako správní podnikatelé měly kalkulovat rozhodně s tím, že celá 
záležitost pro ně může být realizována v nejhorším případě až 30. 6. Jestliže chceme půjčkou plnit již dříve - je 
to jistá forma plnění, jejich kalkulace byla chybná jsou špatní podnikatelé, nebo neříkají pravdu. Spekulují o 
tom, protože tyto prostředky se nabízejí. Po vystoupení pana Suchého za Sever mám s tím značný problém. 
Nevím, zda ostatní zastupitelé problém sdílí se mnou. Pro tuto půjčku za sebe ruku zvednout nemohu. Tímto 
způsobem se nejedná a je to podle mého názoru i předčasné. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Dámy a pánové, k půjčce, nebo jak někdo říká, že zaplatíme zálohu. Žádnou zálohu plnit nemůžeme, 
protože nám nevzniká žádné právo, abychom mohli vyplácet zálohy. Je to záloha skrytá pod slovem úročená 
půjčka. 
 
                Rozumím některé části opozice. Chápu, že některým z vás by se líbilo firmy postavit proti nám - 
mluvím teď za radu. Jediné, co mě na projektu půd zajímá, je to, že je to mimořádné zajímavý a v zásadě projekt, 
který v některých detailech nebyl dotažen do konce.  
 
                Je to tak, že bylo rozhodnuto o rozdělení domů na jednotky. Měl jsem ještě dodat, že jsem nebyl ani v 
radě, nebyl jsem ani starosta, který podepisoval a nemám potřebu to obhajovat z jiného důvodu než že to 
považuji za správný, zdravý projekt, který je třeba dotáhnout do konce, ať se to někomu líbí či nelíbí.  
 
                Rozumím tomu, že je tu část opozice, která to chce sehrát tak, že firmy chce dotlačit, aby šly k soudu, 
a vůbec je nezajímá, že se tím zablokuje privatizace na polovině domů, že budeme platit jako zběsilí. Pro takové 
návrhy nikdy nezvednu ruku. 
 
                Firmy přišly s dobrým nápadem ve chvíli, kdy se domy dělily na jednotky. Znamenalo by to, že domy 
by byly zablokovány, na půdních prostorách by nemohly vzniknout byty. Takto Praha 1 sice pro bohatší 
spoluobčany - ti zase někde jinde uvolní byty - zhruba vytvoří necelých 200 bytových jednotek. Je to celková 
plocha cca 20000 m2. Každá koruna, která vyjde z tohoto projektu, je ziskem pro Prahu 1, odhadoval jsem to 
kolem 400 mil. Kč. 
 
                Způsobem, kterým se to hraje, děláme všechno pro to, abychom u těchto rozestavěných půdní 
jednotek, které jsou velmi složitě prodatelné, protože je třeba, aby kupující měl jistotu, že dosáhne všeho, co mu 
projekt nabízí, ceny srazili a aby do toho šli spekulanti s nejnižšími nabídkami. To za prvé. 
 
                Dále jsem si dělal několik poznámek k tomu, co tady padlo. Jednáme o tom, zda dáme půjčku, 
vyjdeme někomu vstříc nebo nevyjdeme, útoky na této půdě na některé z nás - to se nedělá a ohrazuji se proti 
tomu, bát se vyjádřit názor - dámy a pánové, tak tomu přece není. My jsme stejní občané jako pan Suchý a jako 
všichni ostatní. Nejsme stádo posvátných krav, demokracie není jednosměrná. Už jsem několikrát některé z vás 
upozorňoval, abyste si dávali pozor na to, co říkáte. Každý z nás má právo kritizovat a vyjadřovat pochybnosti. 
Pane Vejtaso, nemusíte se bát vyjádřit názor, že vám tyto půdy připadají předražené. Nevím sice, které myslíte, 
protože jsme ještě žádnou neschválili, ale kdybyste pozorně vnímali, tak rada zrušila odhady a budou se dělat 
znovu. Proto nikdo z nás z koalice nemá zájem, aby byla okradena Praha 1. Není důvod se bát. 
 
                Na druhou stranu chovejme se jako občané, kteří jsou svým způsobem elitou, protože byli zvoleni 
jinými občany. Když hovoříme, měli bychom si dávat pozor na to, co říkáme a ne že někoho budeme urážet nebo 



ničit něčí firmu. Neříkám to o nikom z nás, říkám to obecně. Zde nesedíme v Parlamentu nebo v Senátu, 
abychom měli imunitu na to, co říkáme. 
 
                V souvislosti s panem Kapičákem pan Dvořák se ptal na dvě adresy. Byl bych rád, abychom si tady 
říkali všechno na rovinu. Tady se hrají vždycky hry, že někdo rád přednáší vodu, a sám pije víno. Na 
živnostenském listu má pan Ivan Kapičák bydliště ve Zborovské 48, což je v domě byt, který je schválen MČ 
Praha 5 k prodeji kol. Mejstříkovi. Nic proti tomu. V registru ekonomických subjektů, má pan Kapičák jinou 
adresu - Všehrdovu 10. Rozumím tomu tak, že to jsou bývalé nebo současné adresy pana Mejstříka. Je-li tomu 
tak, o nic nejde. Byl bych ale rád, abychom si tyto věci vysvětlili. Také jsem zažil různé story v tisku, lži, 
pomluvy. Takový život je. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Dámy a pánové, prosím, vraťme se k problému a podívejme se, jak se jmenuje materiál, který 
projednáváme. Tyto věci ať řeší mandátová komise, ať se řeší mimosoudně nebo soudně. Teď řešíme určitou 
disproporci, jak jsme si kdo odnesl jednání z našich schůzek. Pan dr. Votoček řekl, že bylo předáno, resp. 
vyhlášeno výběrové řízení. Když se podívám na přehled, který sem dala Centra, v tabulce je přesně, že hrubá 
stavba je dokončena a dělá to 4034 m2, návrh na půjčku pro ně je 40 mil., přesně jak bylo diskutováno. Nechci 
nikomu říkat, že svévolně posouvá výstupy z těchto schůzek, protože si umím představit, že byly třeba špatně 
vysvětleny. Dokončená stavba je jedna věc a vyhlášené výběrové řízení je věc druhá.  
 
                Osobně si myslím, že problém je ještě v jedné rovině. Pokud dojdeme do nějakého sporu s kýmkoli, 
důkazní řízení zastaví ve všech domech, kterých se to týká, privatizaci na určitou dobu.  
 
                Vnímám projednání tohoto materiálu tak, že je to snaha městské části pokročit v privatizaci celých 
domů a bytů. Diskuse o tom, že jsou předražené vstupní investice organizátorů, to nám posoudí Úřad pro 
racionalizaci ve stavebnictví, jak bylo radou rozhodnuto. 
 
                Prosím, abychom se vrátili k meritu věci, od trvalých bydlišť k tomu, co projednáváme, a to je tento 
materiál. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                K tomu, z čeho čerpal pan Burgr. Na žádost pana Votočka všem zastupitelům byly rozdány tabulky 
přehled dokončených hrubých staveb, přehled domů, kde je smluvně zajištěna hrubá stavba, kde nebylo zahájeno 
a je vydáno stavební povolení. Dostali jste to seřazeno první Centra, druhé Sever, třetí Navatyp. Tabulky 
vycházejí z toho, jaký byl požadavek - stupeň rozestavěnosti jednotlivých půd v rámci dodatku č. 6 a 7.  
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Chtěl bych doplnit vystoupení pana dr. Votočka, když hovořil o tom, že výstupy organizátorů prodeje 
jsou předražené. Byl jsem sice panem starostou upozorněn na to, že rada mezitím zrušila usnesení o výši 
převodních cen, to znamená, že mé kalkulace jsou v současné době zbytečné, ale organizátoři na cenách trvají. 
Pan dr. Votoček hovořil o předraženosti už při uvažované výši  nákladů na úrovni 25000 Kč. V posledním 
materiálu, který jsem rozdal a který se týkal pěti bytů, které šly do posledního kola výběrového řízení, jsem 
uvedl, že převodní ceny na metr vycházely kolem 40000 Kč/ m2. Je to částka pomalu dvakrát vyšší než kolik 
uváděl pan dr. Votoček. 
 
                V této souvislosti si dovoluji upozornit, že v materiálu, jak jsem ho šil horkou jehlou, jsou částky za 
metr uvedeny v korunách a ne v tisících. Prosím, abyste si to opravili. 
 
                Další chyba je pod čarou, levý součet. Patří do sloupce převodních cen a ne do sloupce nabídkových 
cen.  
 



                Znovu připomínám, že rozhodovat o půjčce přes 100 mil. Kč s tím, že bude zaručena na investovaném 
majetku, a nemít žádný podklad, jaký je rozsah investic, mi připadá naprosto nezodpovědné. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Tabulku na žádost pana dr. Votočka jste dostali. Je tam co je rozestavěno a v jakém rozsahu. 
 
                K E. Krásnohorské a k půdám - dělá se tam nová střecha, která je zahrnuta v těchto cenách. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Chtěla bych poděkovat v tuto chvíli nepřítomnému panu Gregorovi a panu Burgrovi, že diskusi vrátil 
na věcnou rovinu. Hodnotit vystoupení kohokoli nám v tuto chvíli nepřísluší. Každý má právo vyslovit svůj 
názor, ať je podnikatelem nebo zastupitelem, jen si musí být vědom následků, pokud tímto názorem může 
někoho poškodit.  
 
                Věřím, že se nebude opakovat jakákoli kritika jakéhokoli vystoupení a že se budeme dále věnovat 
věcným problémům. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Kol. Gregor řekl, že je přesvědčen o tom, že výstavba půd je zdravý projekt. Pominu-li drobnější 
hlediska, která mě zajímají a která se týkají oblasti, o kterou městská část příliš nedbá, to je otázka uchování 
kulturního dědictví a uchování charakteru střešní krajiny na Malé Straně, na Starém Městě atd., což je drobnost z 
vašeho pohledu, to pominu. Pominu-li tuto otázku, projekt by ve své podstatě mohl být zdravý. O to asi spor 
nebude. 
 
                O co spor je, je výhodnost tohoto obchodu pro městskou část. Pokud se nemýlím, došli jsme v 
posledních jednáních k tomu závěru, že se nám až tak zdravý v tomto ohledu nezdá. Městská část z tohoto 
projektu by mohla dostat daleko více než dostává. Jinými slovy - některým z nás, a není to jen můj příbuzný pan 
Kapičák, jsou to i kolegyně a kolegové mezi námi, kterým se zdá, že projekt je výhodnější pro firmy, které tento 
projekt spolurealizují. Proto zde sedíme a sedí zde i zástupci těchto tří firem, abychom se dohodli na jiných 
podmínkách. 
 
                Pane kol. Gregore, v tomto pohledu se mi projekt jako zdravý nejeví. Zajímal by mě váš komentář na 
tyto výhrady. 
 
                Kol. Gregor měl krátkou přednášku na téma, zda jsme nebo nejsme posvátné krávy. Nejsme. Už jsem 
řekl na začátku jednání: při jednání o jakémkoli obchodu bych očekával komentování, případně diskusi nad 
věcnými otázkami toho kterého obchodu. Nejen pan Kapičák, ale i my jsme vyjádřili jisté pochybnosti o tom, 
zda částky, které firmy Navatyp, Centra a Sever účtují, odpovídají vynaloženým nákladům.  
 
                Na toto konto slyším výhrady z naší strany, ale z vaší strany a ze strany Severu - ostatní firmy mlčí - 
jsem slyšel jen to ve stylu, kdo je Václav Havel. Proti věcným argumentům se používají argumenty mimo věc. 
 
                Vy jste mě, pane Gregore, nepřímo vyzval, abych se vyjádřil k těmto věcem. Nebudu se vyjadřovat, 
chcete-li, podejte to buď mandátové komisi, nebo jako další bod na příští zastupitelstvo. Nechci odvádět od 
tématu tohoto jednání. 
 
                Chtěl jsem se zeptat zástupců firmy Navatyp a Centra, zda by se nechtěli vyjádřit k vystoupení pana 
jednatele Suchého, protože zatím jsem nabyl dojmu, jako by pan jednatel byl vaším mluvčím. Byl jsem na dvou 
jednáních. Na mimořádném zasedání zastupitelstva v Revoluční ulici vystoupil pan Suchý a obhajoval vaši 
pozici. Zde opět vystoupil on. Zajímalo by mě, zda je to váš společný postoj vůči našim názorům zde, nebo zda 
se v něčem lišíte. 



 
                Chtěl jsem obrátit vaši pozornost na návrh pana dr. Votočka. Byl bych rád, kdybychom ho mohli 
dostat písemně. Podával protinávrh. Vůči tomuto protinávrhu se pan starosta vyjádřil v tom smyslu, že to nelze 
realizovat. Moc tomu nerozumím a prosím pana starostu, zda by tento názor, proč protinávrh pana dr. Votočka je 
nerealizovatelný, zdůvodnil, případně nám méně chápavějším přiblížil. Děkuji. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Vaše výzva k organizátorům prodeje. Každý, kdo je zúčastněn na bodu, má právo se přihlásit a jednat. 
Pokud se nikdo nepřihlásí, není zcela fér, aby jednotliví zastupitelé vyvolávali lidi, aby vystoupili na zasedání. 
Zasedání je veřejné a nechtěl bych ani posuzovat, proč se kdo zúčastnil jednání zastupitelstva, zda je to kvůli 
tomuto bodu nebo kvůli jinému. 
 
                K návrhu pana doktora Votočka: nevím, na jakém základě by MČ Praha 1 bez použití zákona o veřejné 
zakázce mohla vyplatit jakékoli peníze, pokud o tom nerozhodne soud. To byl můj návrh. My si můžeme říkat co 
chceme, ve smlouvě je, že odhadne znalec. Náklady neměly jít z peněz městské části, ale měly jít z prostředků 
budoucího vlastníka. Znamená to, že městská část, byť má soudně znalecký posudek, nemá na základě čeho 
prostředky vyplatit, protože podle zákona o veřejné zakázce nehledala dodavatele těchto prací a nemůže to platit. 
Proto je konstrukce stavěna tak, že budoucí vlastník uhradí veškeré náklady, které jsou spojeny s přípravou a 
rozestavěním půdní vestavby a zbytek nabídnuté ceny bude převeden do vlastnictví městské části. To byla má 
námitka, že bez použití tohoto zákona si neumím představit, že by městská část vyplatila byť korunu ven. Na 
tom trvám a předpokládám, že i váš zájem to je, jinak by se nepodávala stížnost na Úřad pro hospodářskou 
soutěž. 
 
                Dalším přihlášeným je pan Dvořák. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Chtěl bych odpovědět nejprve panu Koželuhovi. Souhlasím s ním v tom, že cílem nás všech je 
dosáhnout co nejlepší, ale zároveň co nejkorektnější cenu pro MČ Praha 1. To by mělo být prioritou tohoto 
zastupitelstva. To znamená, že v tom jsme nikdy nebyli v rozporu. Byl bych rád, kdyby mi pan Koželuh třeba s 
panem dr. Votočkem ukázal - ten je expert v hledání ve stenozáznamech - jediné mé vystoupení, v kterém jsem 
říkal, že převodní ceny, které jsou navrženy, jsou korektní, úžasné, skvělé. Nikoli, najdu i své vystoupení, kdy 
jsem i tyto ceny zpochybňoval z hlediska posudku paní Čudové, profesionality posudků atd. Byl bych velmi rád, 
abyste mi nepodsouvali jakoukoli obhajobu této věci. 
 
                Na druhou stranu se musím bránit proti manipulaci. Přejdu k panu Mejstříkovi. Obdivuji se vám, jak si 
z tohoto zastupitelstva děláte střelnici. Toto zastupitelstvo většinovým hlasováním - nikoli těsnou převanou - 
schválilo záměr využít půdy co to jde. Teď říkáte, že městská část ničí střešní krajinu. Byla o tom velmi dlouhá 
diskuse. Jestliže jste byl přehlasován, neznamená to, že zbytek zastupitelstva jsou diletanti a dělají něco v 
rozporu třeba s vaším přesvědčením. Neznamená to ale, že budete ostouzet zastupitelstvo, které se většinově na 
něčem rozhodlo. Existuje na to usnesení staré asi tři roky. 
 
                Další věc je, že bych s potleskem přijal hodnocení pana Kapičáka, ale dnes jste řekl "požádal jsem 
svého švagra". Ze stenozáznamu přečtu - a to je ten umělecký dojem, který ve mně jeho vystoupení zanechalo: 
všiml jsem si, že jsou nabízeny určité půdy, abych nebyl denunciován, že jsem s někým domluven a chodím 
pokoutně. To jsou jednoznačně jeho vyjádření do stenozáznamu. Tisíckrát budu říkat s panem Koželuhem, že 
chci dosáhnout korektních cen, ale za korektních podmínek a v korektním prostředí. Myslím si, že by to bylo 
úplně jinak, kdybyste minule vystoupil a řekl: mám známého, nerozumím tomu, tak jsem ho požádal, aby se šel 
podívat na půdy, a myslí si to a to. Nevím, proč se tady hraje tato hra na třetího. 
 
                Tisíckrát souhlasím s panem Homolou, který tady předvedl video, a řekl: nerozumím tomu, natočil 
jsem to, podívejte se. To je otevřená výměna názorů, nikoli zastření něčeho a tvářit se, že to je báječné. 
 
                K panu Votočkovi. Také zde nerozmazávám, že jste si prostřednictvím firmy Centra koupil byt, ve 
kterém bydlíte.  



 
                Tato tabulka je tabulkou, po které jsem volal asi půl roku, a bylo mi řečeno, že investiční odbor není 
schopen tuto tabulku dát dohromady, že nemá informace. Vy jste je získal. Chci se zeptat, zda ceny v posledním 
sloupečku různě podbarvené a zvýrazněné jsou ceny za vlastní stavební práce spojené i s managementem, s 
průzkumem půd a s přípravnými pracemi, jak dlouho tyto práce trvaly, zda jsou tady zahrnuty a na základě čeho 
jsou ceny vyčísleny, kdo dělal znalecké posudky, zda je to děláno na jejich základě, kde jsou evidovány tyto 
ceny, kdo je za městskou část akceptoval. Jak to, že se k nim vy dostanete, a odbor investiční k nim přístup 
nemá? To bych se chtěl zeptat, protože to jsou závažné informace pro rozhodování, abychom se mohli v té věci 
orientovat. Chci vám za to poděkovat, protože to je informační báze, která je pro rozhodování velmi významná. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Dále se nebudu vyjadřovat k těm věcem, které nesouvisí s projednáváním bodu. Všichni všechno řekli 
a nemá cenu to dále pitvat. 
 
                Souhlasím s kol. Burgrem - věnujme se tomuto bodu. Dámy a pánové, jde o záměr. Říkáme: toto 
zastupitelstvo souhlasí s tím, že projedná podmínky smlouvy o půjčce na příštím zastupitelstvu. Doufám, že to 
bude velice rychlé. Nemám důvod nevěřit tomu, že když někdo z našich obchodních partnerů řekne, že už je 
takřka před konkursem a předpokládám, že má všechny vložené peníze do projektu v účetnictví, mohli bychom 
být jako celek odpovědni za to, že někomu způsobíme škodu, a soud by k tomu jistě přihlédl. 
 
                Zapomněl jsem poznamenat, že touto úročenou půjčkou (zálohou) na druhou stranu od organizátorů 
chceme, aby posunuli termín.  
 
                Rád odpovím na otázku kol. Mejstříka, přestože mě nemůže interpelovat. Do dneška nevím, jestli to je 
nevýhodné nebo výhodné. Tady zatím ještě není platný znalecký posudek a platí to, co řekl kol. Dvořák. Musí 
přijít expert. Nevšiml jsem si, že by někdo z nás byl expertem, nikdo z nás není soudním znalcem. Každý z nás 
má právo vyjádřit svůj pocit, že se mu to zdá být drahé. Ano, kdybych nevěděl u některých půd, že se tam dělaly 
statické opravy, že tyto opravy byly dávány ke schválení ing. Dubnovi a kdybych bez těchto informací přišel na 
půdu, mohl bych mít pocit, že tam prkna, která leží na zemi, opravdu neodpovídají ceně. Co kdybychom si tuto 
diskusi, která bude příště zásadní při půjčce, nechali na příště?  
 
                Panu kol. Votočkovi musím říci, že obdivuji jeho návrh, protože ne všechny půdy jsou v realizační 
podobě na prodej. Umím si představit, že některým organizátorům by to teoreticky vyhovovalo, protože nás mají 
asi plné zuby, nechtěl bych být v jejich situaci, na druhou stranu to ale nic na meritu věci nezmění, protože řada 
z vás se nechávají slyšet, že je ořežeme, že se budeme chovat jako správný vlastník a že nedostanou ani o haléř 
víc než z nás vydobydou. Pro řadu z vás je to tvrdou politickou hrou, jak nás slušně řečeno nakopat. Máte na to 
právo, jen nehrajte s byty pod tím. Pane kolego, nekruťte hlavou, protože zatím nikdo neschvaluje cenu. Bavíme 
se o záměru půjčky. Nevím, proč je diskuse, že je to předražené. V tuto chvíli žádný posudek neplatí, nikdo 
neříká, co je drahé a co není drahé. To jsou předklady, které nám předložili organizátoři, s nimiž buď budeme, 
nebo nebudeme souhlasit. Je tu platná smlouva, která je sice zpochybňovaná Úřadem pro hospodářskou soutěž, 
ale umím si představit, že Úřad pro hospodářskou soutěž vysloví, že je platná, tak budeme plnit podle této 
smlouvy. Je tam řečeno, že zadáme posudek, nesouhlasí-li s ním, zadají oni, a bude to průměr.  
 
                Formálně navrhuji ukončení diskuse a hlasování k tomuto bodu. K těmto problémům se dostaneme v 
dalším bodu, a to je zpráva Kontrolního výboru k této věci. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s ukončením diskuse po přihlášených? 13. Pokračujeme dále. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 



                Nedovolím si nereagovat na příspěvek kol. Gregora k tomu, zda se bojím nebo nebojím. Řekl jsem, že 
se budu nechat klidně zažalovat od firmy a jejího jednatele, který zde vystoupil, protože jsem řekl svůj názor. 
Neodvážím se tvrdit, že příští zastupitelstvo sem přijede dvoupatrový dort, kdosi popřeje paní Moravcové k 
narozeninám, které bude mít o Vánocích, a pak se zhasne. To v žádném případě. Ale způsob, když se vyzve, aby 
do tří dnů zaplatila 40 tis. Kč někam, když se jí posílají faxy, které mluví podobným způsobem, to opravdu 
ovlivňuje diskusi a její názory, které tady veřejně předkládá jako zvolený zastupitel. A na to má právo.  
 
  
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Budu se snažit držet tématu. Předtím udělám odskok k dodatku č. 7. Dodatek říká, že organizátoři 
provedou nějaké stavební práce v souvislosti s půdními vestavbami a předloží kalkulace. Pokud kalkulace 
překročí částku 15000 Kč, má právo MČ si nechat práce ocenit, a teprve v případě, když se neshodnou, je tam 
nastavena výsledná cena průměrem.  
 
                Domnívám se, že předložit kalkulaci znamená předložit vyúčtování. Na první schůzce 3 + 3 jsem se 
dotázal, zda byly předloženy kalkulace u těch půd, které byly předmětem minulého zastupitelstva. Na to nebyla 
vyslovena odpověď s tím, že to není známo. Proto skupina 3 + 3 požádala prostřednictvím pana starosty, aby 
oslovil organizátory, aby předložili vzorovou kalkulaci na nějaký vybraný byt. Následně nám byly předloženy 
kalkulace, které kopírovaly posudky paní ing. Čudové. Ne do posledního puntíku, ale většinou. Proto skupina 3 
+ 3 odmítla o tom dále jednat. Nejspíš toto bylo tím signálem - nechci se vloupávat do myšlenek členů rady - pro 
zrušení usnesení rady o schválení převodních cen. 
 
                Domnívám se, že nedošlo k řádnému vyúčtování ze strany organizátorů u každé jednotlivé půdy. 
Argument, že si vypracovali znalecké posudky vlastní, které jsou vyšší než paní ing. Čudové, odmítám. Jedna 
věc jsou vynaložené náklady, druhá jsou účelně vynaložené náklady. Zatím jsem neviděl vyúčtování účelně 
vynaložených nákladů. Tolik odskočení od tématu, byť s tím bezprostředně souvisí.  
 
                Na minulém jednání zastupitelstva i na mimořádném předtím vznikly rozpory o tom, co se do součtu 
výměr jednotlivých bytů má počítat, zda se tam počítají prkna položená na trámech jako mezonety. Na videu, 
které jsem zde minule předvedl, bylo vidět, že ne všude jsou prkna položena, dokonce tam byly provizorní 
podlážky. Zda se do toho počítají výměry balkonů a teras, o které se organizátoři nezasloužili a balkony tam již 
byly. Třeba v Navrátilově 12 již byl, není příliš velký, ale je tam, a za ten je nám také účtováno asi 22000 Kč/ 
m2.  
 
                Proto se domnívám, že důvodová zpráva včetně příloh postrádá jednoznačné stanovisko investičního 
odboru, kolik půd, resp. m2 půd, je předmětem dnešního jednání.  
 
                Přečetl jsem si předkladové materiály a nesedí mi výměry, které jsou nám předkládány. Proto bych se 
chtěl zeptat, proč jsou rozdíly v tabulkách, které jsou v předkladovém materiálu a v důvodové zprávě. To je 
otázka nejspíše na odbor investiční. 
 
                Dále bych se chtěl vyjádřit k tomu, co zde zaznělo myslím z úst pana místostarosty Burgra v tom 
směru, že investice, které jsou provedeny v našem majetku, dostatečně kryjí částku, kterou bychom měli půjčit. 
Ve své podstatě je to pravda, to musím přiznat. Platí to do momentu, kdy náš věřitel, potažmo i dlužník, funguje 
řádným způsobem a není v situaci, že by na něj byl prohlášen konkurs.  
 
                To je moje připomínka v tento moment zatím ještě k diskusi k návrhu usnesení v bodu I, kde se hovoří 
o návrhu poskytnout půjčky. Řekl jsem, že výše neodpovídají tomu, co je nám předkládáno. 
 
                Co se týká dalšího, kladu zde otázku, zda bychom neměli požadovat zajištění půjčených peněz, protože 
např. pokud by na kteroukoli společnost, nikoli z této konkrétní situace, ale z titulu jiné situace na nás nezávislé, 
byl prohlášen konkurs, podle § 14, odst. 1, písm. i) není možné provést započtení. V případě, že nemáme tuto 
půjčku zajištěnu zástavním právem, dostaneme se do situace, že si budeme moci oněch X desítek milionů 
přihlásit do konkursu. Proti tomu vznikne právo požadovat po městské části nárok na vynaložené investice do 
našeho majetku, ale ten budeme muset zaplatit samostatně. Pokud následně zůstane něco v konkursní podstatě, 
bude nám poměrně vráceno zpět až po skončení konkursu v rámci rozvrhového konkursního řízení. V případě, 



že bychom měli tyto prostředky zajištěny zástavním právem - neříkám jakým, nezabýval jsem se tím, máme 
nárok aspoň na vyplacení výtěžku odděleného uspokojení, což dnes činí podle zákona 70 % po odečtení nákladů 
souvisejících s realizací zpeněžení konkrétního majetku. Tam bychom měli nárok na jistotu 70%ního uspokojení.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                To je to, co by mělo vzniknout jako zásady smlouvy, kde by se toto objevilo. V tuto chvíli předložený 
materiál je schválení záměru půjčit a předložit zastupitelům zásady smlouvy. Zastupitelstvo by rozhodovalo o 
tom, o čem mluvil pan Mgr. Homola.  
 
                K rozdílným číslům v tabulkách. Tabulky jsou přehled dokončení půdních staveb a přehled smluvně 
zajištěných, kde je zajištěna stavba atd. Co je v důvodové zprávě a co vychází z dopisů, jak byly konstruovány 
jednotlivými organizátory prodeje, jedná se o jednotky, které jsou připraveny k předání a některé, které jsou 
předány. Tak je to v jejich dopise a podle dopisu se postupovalo. 
 
                Tabulka, kterou jste dostali na žádost pana dr. Votočka, je v podrobnějším členění než jsou dopisy. 
Nekontroloval jsem, zda tam součty odpovídají nebo ne. Věřil jsem dopisu žádost o půjčku, jak firmy předložily 
zastupitelstvu. 
 
  
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Zazněly zde výhrady k návrhu pana dr. Votočka. Výhrady spočívají v tom, že z hlediska zákona o 
zadávání veřejných zakázek by výkup půd byl po právní stránce dost pochybný. Nemyslím si to. Za prvé chci 
upřesnit, že by se nejednalo o výkup půdních jednotek, ale o vykoupení práv stavebníka. Za druhé si myslím, že 
se nemůže jednat o veřejnou zakázku, protože by šlo o jakousi formu narovnání. Třetí důvod, proč by nešlo o 
aplikaci veřejných zakázkách, spočívá v tom, že žádný jiný partner pro řešení tady nepřichází v úvahu. Jaké 
výběrové řízení, jaká aplikace zákona o veřejných zakázkách?  
 
                Padlo zde několik názorů, že prohlášení realizátorských firem o tom, kolik prostavěly, kolik je to 
metrů a jak to fyzicky vypadá, by měla být postačující pro to, abychom na základě toho rozhodli o půjčce. S 
realizátory se tak dobře osobně neznám, abych jen na základě toho, že napíší prohlášení, uvolňoval tak obrovské 
peníze. 
 
                Konečně chci reagovat na připomínku, že vykoupením půd by se nic neřešilo, protože spor o to, jak by 
to mělo být drahé, by se jen přenesl do jednání o vykoupení půd. 
 
To je sice pravda, ale na druhé straně už by odpadlo dohadování do budoucna. Pokud by se půdy vykoupily v 
nynějším stavu, firmy by na tom dále nepokračovaly. Když staví draze, ať se to udělá pod kontrolou městské 
části, a dohady do budoucna odpadnou. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Pan Gregor zde mluvil emotivně o tom, že podporuje tento projekt, protože mu připadá dobrý, a až na 
některé drobné vady na kráse, které měly být více zajištěny, mu připadá jako velice přínosný pro městskou část. 
Naprosto s ním souhlasím, až na ty drobné vady na kráse. Drobnou vadou na kráse je pro mne obcházení zákona. 
To je vada, která pro mne není drobná. 
 
                Mluvil tady velice působivě o tom, že někdo z naší strany stolu se měl vyjádřit, že firmy zařízneme a 
že se budeme snažit je zničit a zlikvidovat, že jim nedáme ani floka víc než na kolik mají nárok. Dávat někomu 
více než na co má nárok je dar, to by muselo v zastupitelstvu probíhat jinak.  
 



                Myslím si, že máme stejně tak zájem jako strana u dveří, aby v této záležitosti byl prvotní prospěch 
městské části. To, že navrhujeme věc odkoupit, si myslíme, že je v tuto chvíli nejlepší řešení. Je to názor, který 
jsem přednesl já, ale mluvili jsme o něm všichni. Snažíme se dosáhnout co nejlepší situaci v tom, o čem jsme 
poctivě přesvědčeni, že je to tak správně a že to děláme pro městskou část, že to není otázka nějakého 
politického boje mezi jedním nebo druhým křídlem. Samozřejmě, že se v tom politika projevuje, ale projevuje se 
tam jen v tom, jaké má kdo předem dané pozice k hlasování. Jsme přesvědčeni o tom, že jak to navrhujeme, je to 
správně, a vy jste - aspoň pevně věřím - přesvědčeni o tomtéž, že vaše stanovisko je správné. Kdybychom o tom 
politicky začínali tak, jak se předem domluvily kluby, nemusíme v tuto chvíli tady vést téměř dvouhodinovou 
diskusi, kde se jedna strana snaží druhou argumentačně přesvědčit. Bohužel v tom běhají i některá demagogická 
vyjádření, kdy se tady zcela bezdůvodně bagatelizuje - tím myslím např. vyjádření ing. Dvořáka o tom, že jsme 
všichni schválili záměr stavět půdní vestavby jako argument na to, že se někde narušuje kolorit střešního 
pohledu. Je to otázka, jak se k tomu vyjádří památkáři, někdo má na to ten či onen názor. Myslím si ale, že 
takové zevšeobecňování je zbytečné. 
 
                O tom, co říkal pan starosta, že nelze návrh vykoupení podrobit  zákonu o veřejných zakázkách, že se 
to do toho nesrovná, že bychom těžko vysvětlili, proč městská část nehledala ve výběrovém řízení zhotovitele 
těchto prací. A to je kořen celého sporu, meritum věci. Zhotovitelé těchto půdních vestaveb měli být hledáni ve 
výběrovém řízení. My jsme přesvědčeni o tom, že to tak být mělo. 
 
                Pan Suchý - nevím, zda jako mluvčí všech tří firem nebo sám za sebe - mluvil zde o tom, že nápad na 
konstrukci půdních jednotek v rozdělovaných domech je jejich know how, že oni přesvědčili městskou část, aby 
to takto udělala. Dovedu-li toto tvrzení do absurdity, oni přesvědčili městskou část o tom, aby obešla zákon o 
veřejných zakázkách a současné jednání je toho výsledkem.  
 
                Panu ing. Dvořákovi děkuji za ocenění mé lopotné práce, o které jsem říkal, jak jsem ji udělal. Zašel 
jsem za paní Mgr. Šwarzovou, nechal jsem si předložit všechny kupní smlouvy o individuálních půdních 
vestavbách, byť jednoznačně mohu říci, že to zcela všechny nejsou, to je ale o jiném bodu. V každé smlouvě na 
závěr je příloha, ve které je obsaženo vyjádření ing. Dubna, že posoudil náklady jednotlivých stavebníků a 
uznává, že na vybudování této půdní jednotky bylo vynaloženo tolik a tolik peněz - to je sloupec 3 zprávy, dále 
že se uznává započtená plocha půdy - to je druhý sloupec zprava. První sloupec zprava vyjde dělením 
předchozích dvou sloupců. Bílé plochy jsou půdy, lehce zašedlé jsou tam, kde se z předkladu dalo zjistit, že jde o 
rozšíření stávajícího bytu do půdy - tam byly menší náklady o stoupačky, a červené - nejtmavší - je průměr. 
 
                Co je obsahem těchto uznaných nákladů nemohu říci já, ale může to říci pan ing. Duben, který to v 
každém konkrétním případě dělal. Na přímou otázku, zda tam jsou započítány např. náklady na přípravný 
inženýring, za stavební povolení, na to nedovedu odpovědět. Mohu říci jen to, že pokud tam jsou, byly panu ing. 
Dubnovi doloženy a on je tam zakalkuloval. Pokud tam nejsou, v porovnání s cenami půd, které teď 
projednáváme a kde evidentně započítány v nárocích jsou, byli individuální stavebníci o tuto část nákladů 
ošizeni, protože jim nebyla započítána do částky, která se odbydluje. V tuto chvíli teoretizuji obě možnosti, které 
přicházejí v úvahu, nevím, jak to ve skutečnosti je a na to zřejmě bude požádán o odpověď pan ing. Duben.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím, držme se tématu, to je půjčka organizátorům prodeje. To všechno jsou věci, které patří k 
následujícím bodům. Ani tabulka není přesná, jsou v ní chyby. Není také podepsaná, kdo za ni ručí. I tam, co 
tam máte nepodsvícené, se jedná o rozšíření bytů do půdy. 
 
                Říci - odkoupíme od organizátorů prodeje, dostaneme se do stejné pasti jako při schválení cen o 
převodu. Pokud s tím nebudou souhlasit, rozhodne soud. Buď tam bude dohoda, a ta může být i ve formě toho, 
že zaplatí budoucí vlastník, nebo se nedohodneme o ceně a jediný, kdo bude moci rozhodnout, bude soud. 
 
                Vyhlašuji polední přestávku s tím, že přihlášen je pan Mejstřík, paní Moravcová, pan Skála a Caban. V 
jednání pokračujeme po polední přestávce. 
 
  
 
                                                               (Polední přestávka) 
 



  
 
                Pokračujeme v jednání v diskusi k bodu záměru poskytnutí půjčky pro organizátory prodeje. Do 
diskuse je přihlášen pan Mejstřík, paní Moravcová, pan Skála a Caban. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Zareaguji na to, co jsme slyšeli z úst pana ing. Dvořáka. Neosočuji zastupitelstvo, co se týká střešní 
krajiny, i z dnešního jednání tohoto sboru jistě uvidíme, že k rozhodnutí zastupitelstva stačí 17 hlasů. Tak tomu 
bylo i v minulosti, a 17 hlasů není celé zastupitelstvo.  
 
                K vystoupení mého příbuzného. Nebyl to jen on, sám jste zmínil, že zde např. kol. Homola promítal 
video, na kterém jsme viděli některé půdy, a bylo také konstatováno, že to co vidíme na obrázcích, neodpovídá 
účtovaným nákladům.  
 
                K tomuto snad naposledy. Nehledě na to, zda pan Kapičák to dělal ze své vlastní vůle nebo z mé 
prosby, jak jsem tady možná nešťastně uvedl, i rada usoudila, že by tyto nárokované položky měly být 
prošetřeny Úřadem pro racionalizaci ve stavebnictví. Ani jeho vystoupení, byť je zde zpochybňováno, nebylo od 
věci.  
 
                K bodu, který projednáváme. Domnívám se, a už předem vysvětluji, proč se zdržím hlasování. 
Nehledě na to, že se zde navzájem osočujeme z nějakých nekalých úmyslů, jestliže jsme my jako opoziční 
zastupitelé - neměla s tím ani rada a koalice problémy - podali podnět k antimonopolnímu úřadu pro prošetření 
smlouvy, která se týkala privatizace a dodatku, jestliže jsme neměli možnost zasáhnout do smlouvy - 
podepisoval to pan starosta někdy bez rady, nevím, proč bych měl na sebe brát odpovědnost napravovat cosi co 
vyplývá z těchto smluv mnou neuzavřených. Nedali jste nám možnost do smluv mluvit, a teď po nás chcete, 
abychom se pokoušeli narovnat něco, co se zdá, že není výhodné pro městskou část. Počkám na to, jak rozhodne 
antimonopolní úřad, a zachovám se podle výnosu. Budu-li požádán o svůj názor, jak řešit vzniklou situaci, rád 
tak učiním. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                K tomu, jaké je rozhodnutí zastupitelstva. K tomu stačí oněch 17 hlasů, a je to rozhodnutí 
zastupitelstva. O tom je demokracie, o které jste nám dělal také přednášku. Je to většinové rozhodnutí, a v tomto 
zastupitelstvu představuje minimálně 17 hlasů.  
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Tuším, že pan kol. Gregor tady hovořil o serióznosti našeho postupu vůči firmám 
zprostředkovávajícím půdní vestavby. Byla jsem i na jednání u pana starosty, kde šlo o to najít nějaký 
konsensus. Byla jsem zastáncem toho, aby firmám byly zaplaceny nejen prostavěné náklady, ale i zisk, protože 
všechny podnikatelské subjekty musí podnikat se ziskem, jinak by to nešlo. 
 
                Ke kalkulaci a ke stanovení cen. Domnívám se, že postup městské části je regulérní v tom smyslu, že 
nedošlo k naplnění mandátní smlouvy, jejího dodatku č. 7, kde se v čl. 3 hovoří, že mandatář předloží 
mandantovi, tedy Radě MČ Praha 1, kompletní kalkulaci veškerých vynaložených nákladů na půdní bytovou 
jednotku atd. To jsme citovali mnohokrát.  
 
                Pokud rada zrušila svá usnesení, kterými byly stanoveny původní převodní ceny, mohu to chápat i tak, 
že to učinila právě z důvodu, že kalkulace předloženy nebyly. Na jednání u pana starosty jsem se ptala, proč 
došlo k objednání znaleckých posudků, když nejsou k dispozici kalkulace. Posudky se měly objednávat na 
základě kalkulací.  
 



                Chápu to tak, že 3 realizátoři nesplnili podmínky stanovené mandátní smlouvou, a tudíž nemohou být 
ani stanoveny ceny. 
 
                Na mimořádném zasedání zastupitelstva jsem se dotázala pana Suchého, jaké jsou náklady, 
procentuální zastoupení režijních nákladů, a pan Suchý mi odpověděl, že na zasedání to říci nelze, že mi pošle 
odpověď písemnou. Z odpovědi jsem také citovala. Opakuji: jaké procentuální zastoupení znalec ve svém 
výpočtu použil, nám známo není. Dále podotýkám, že pokud si znalec podklady vyžádal, dostal je. Není v našich 
silách a v silách ani žádné z firem, které se obdobnou obchodní či výrobní činností zabývají, vyčíslit absolutně 
přesný podíl. 
 
                Z toho jsem usoudila, že skutečné náklady a jejich vyčíslení nebyly nikdy předloženy. 
 
                To k mandátní smlouvě, k jejímu naplnění.  
 
                K otázce půjčky bych chtěla říci svůj názor. Pokud by MČ Praha 1 měla poskytnout půjčku, myslím si, 
že je naší povinností dohodnout se, v jaké výši půjčka bude a zkoumat bonitu dlužníka, je-li schopen půjčku 
splatit. Ani nevím, jestli náklady proinvestované na půdách ze strany realitních kanceláří jsou hrazeny z jejich 
finančních prostředků, jestli jsou z úvěru nebo zda dluží svým subdodavatelům. Pokud budou jednat o půjčce, 
budu chtít vědět, v jaké výši je zainvestováno a v jaké výši a lhůtách je schopen dlužník půjčku splatit. Bez toho 
se nemohu rozhodnout pro to, zda půjčku poskytnout. Neudělal by to žádný bankovní dům. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Chci jen upozornit, že v tuto chvíli se jedná o schválení záměru s tím, že zastupitelstvo bude jednat o 
tom, jestli je odpovídajícím způsobem předložena smlouva o půjčce. Tento bod je schválení záměru půjčky 
organizátorům prodeje. 
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Nejprve panu ing. Dvořákovi popřeji co nejlepšího k svátku a přeji mu i brzké uzdravení. Zároveň mu 
chci odpovědět na to, co se ptal ohledně cen individuální půdní výstavby. Pokud se mýlím, pan ing. Duben mě 
případně opraví. Také mně se to týká, jsem jednou z položek. 
 
                Vím, že se to stanovovalo buď skutečnými fakturami, které byly přikládány a vytvořil se součet faktur, 
nebo to bylo znaleckým posudkem, kdy z nějakých důvodů faktury buď nebyly k dispozici, nebo nebyly 
korektně uznatelné. V některých případech ceny obsahovaly všechno, co bylo potřeba pro to, aby půdní stavba 
vznikla, to znamená i různé statické posudky, provedené statické úpravy, řízení s památkáři apod. 
 
                Pro mne je zásadní rozdíl cen už hotových půd s cenami, které jsou zmiňované u teprve připravených 
půd. Nevím, jestli individuální výstavba byla o tolik efektivnější a ekonomičtější, nebo v těchto případech, kdy 
často organizátoři překonávali různé potíže např. s památkáři apod., nestavební náklady byly tak obrovské - 
vypadá to tak, jinak tomu moc nerozumím. Pak se ovšem ptám, jestli taková stavba je dostatečně ekonomická a 
efektivní.  
 
                Druhá věc je přehled stavu. Je škoda, že jsme tento materiál neměli k dispozici třeba už v pondělí, 
mohli jsme předejít omylům kdo co myslí jakou plochou. Líbí se mi, jak je to zpracováno Centrou. Jestli to 
dobře chápu, 6. a 7. strana je Sever, i když to tam není napsané. Tam nevidím plochy a jejich součet. U Navatypu 
vidím, že je tam několik půd, kde ještě není ani heslo "připraveno" a není tam předávací protokol. Když se 
bavíme o 10000 Kč/ m2 dokončené půdy, měla by to být půda, která je předána. Ptám se pana ing. Dubna, zda 
předávací protokoly podepisoval on, případně jestli na půdách byl, abychom věděli, o jakých metrech se bavíme. 
 
                Poprosil bych Centru, aby údaj předávacích protokolů doplnila tak, jako to má Navatyp. Pak by to byl 
dokonalý materiál k tomu, aby bylo zřejmé, o jakou plochu se v tomto okamžiku jedná. Prosil bych pana ing. 
Dubna.  
 
  



 
P.  V i h a n : 
 
                Ne všechny firmy postupují stejným způsobem. Centra po dokončení hrubé stavby nepředává stavbu 
městské části, nechává si ji u sebe s tím, že stavbu má pojištěnu. Všechna odpovědnost za ev. následky vyvolané 
touto stavbou jdou za Centrou a jejím pojištěním. Navatyp vystupoval jinak, rozestavěnou stavbu předával 
městské části, která ji přebírala. Ne všichni postupovali stejným způsobem, protože nebyl nastaven a pravidla 
pro to nebyla udělána. Byla udělána pravidla pro to, kdy se předávala stavba nebo rozestavěnost městské části k 
vyhlášení soutěže. To proběhlo a to přebíral odbor investiční a provozní. Zejména u Centry stavby, které nebyly 
dány do soutěže, zůstávají jako rozestavěná stavba nepředaná městské části, nicméně dokončená tak, že je 
možné zahájit výběrové řízení. Nebyla na to nastavena pravidla. Z mého pohledu je výhodnější, když to má na 
starosti někdo jiný a má to pojištěné, na rozdíl od městské části.  
 
                Pane inženýre, pokuste se odpovědět na to, v jakém je to stádiu. 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                Řekl to pan Vihan. K přebírání - přebírali to technici, vždycky ten technik domu, který ho má na 
starosti.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Centra má předávací protokoly pouze tam, kde bylo výběrové řízení. Kde výběrové řízení nebylo, 
zůstává to u Centry, byť stavba je dokončena, ale není předána městské části. Z mého hlediska je to výhodnější 
zejména kvůli pojištění a odpovědnosti.  
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Rozumím tomu. Tam, kde byl předávací protokol, předpokládám, že někdo z obce půdu viděl, kde 
předávací protokol není, možná jsme všechny půdy neviděli. Je to tak? 
 
  
 
P.  D u b e n : 
 
                Je to velice pravděpodobné.  
 
  
 
P.   H o r a l : 
 
                Naší řadě o okna se nezdají dodatky k mandátním smlouvám. Pozastavujeme se nad náklady za m2 a i 
nad rozestavěnými m2, jejich souhrnem. Jednáme již tři hodiny o schválení záměru poskytnout půjčku firmám 
Navatyp, Centra a Sever. Abychom se nemuseli bavit kolik m2 a kolik je toho rozestavěno, chtěl bych navrhnout 
snížit tyto položky, už jen z toho důvodu, že např. firma Centra, které nabízíme půjčku ve výši 40,2 mil. Kč, 
požaduje jen 33 mil. Nevím, proč jim půjčujeme více. 
 
                Navrhuji do usnesení jako protinávrh, abychom firmě Navatyp půjčili 44 mil. Kč, firmě Centra 33 a 
firmě Sever 26. 
 
  
 
P. V i h a n : 
 



                Z čeho jste vyšel při číslech, o nichž mluvíte? 
 
  
 
P.  H o r a l : 
 
                Vycházím z toho, že jim půjčujeme 10000 Kč/ m2, což neodpovídá 40 % nákladů u individuálních 
stavebníků, kde průměr je asi 15000 Kč. Znamená to, že 50 % je 7 - 8000 Kč. Nevím, proč bychom měli firmám, 
které postavily půdy ze 40 %, půjčovat to, co normální stavebník prostaví. Připadá mi to nadnesené. 
 
                Další věc je spor, zda máme hradit firmě Navatyp necelých 5300 m2, Centře 4000 a Severu 3000, 
zatímco podle jiných údajů suma je 3700.  
 
  
 
(P. Vihan: Podle jakých údajů? Řekněte mi, z čeho vycházíte a budu spokojen.) 
 
  
 
                Je to poměrné snížení. Tato půjčka by jim měla stačit na překlenutí jejich nesnází. Je to můj vstřícný 
krok jak vůči vám .. 
 
  
 
(P. Vihan: Jednejte jako zastupitel sám za sebe. S předsedy klubů jsem jednal a bylo dohodnuto, že to bude 
10000 Kč/ m2. Předložte svůj návrh za sebe - to je jediné, co chci. Ne za řady, ale za klub nebo za sebe.) 
 
  
 
                Předkládám to sám za sebe, uvidíme, kdo se s tím ztotožní. Děkuji, pane starosto. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Měla bych dvě připomínky. Chtěla bych využít přítomnosti pana ing. Dubna. Když jste popisovali 
způsob předávání, naopak od technika jsem informovaná, že v případě Růžová 7 vydal nesouhlasné stanovisko z 
důvodu značného poškození bytu pod půdní vestavbou. Byl překvapen, že bylo vypsáno výběrové řízení, že má 
vítěze a že byl materiál projednáván na minulém zasedání zastupitelstva. Mohl by se k tomu pan ing. Duben 
vyjádřit? 
 
                Druhý dotaz je k vám, pane starosto. Říkal jste, že schvalujeme záměr poskytnout půjčku, když jsem 
hovořila o výši částky a bonitě dlužníka. V návrhu usnesení čtu záměr poskytnout půjčku firmám a k tomu 
jednotlivé částky. Na to jsem se ptala a to jsem připomínala, že bychom měli vědět, kolik je tam skutečně 
proinvestováno, abychom se dokázali rozhodnout, a je-li dlužník schopen to vrátit.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Na jednání předsedů klubů bylo řečeno, že půjčka v této částce 10000 Kč/ m2 půd, které jsou 
připraveny k předání, je bezpečná tím, že zhodnocení našeho majetku firmami odpovídá této půjčce. Tam se 
hledala bezpečnost, ne ev. vracení peněz, protože to závisí na tom, jak budeme prodávat. Pane inženýre, prosím 
o odpověď. 
 
P.  D u b e n : 
 
                Přebíraly se všechny půdy od Navatypu. Toto je myslím půda, kterou dělala Centra. Pokud vím, pan 
Schürrer to skutečně napsal. Šlo to do výběrového řízení, protože firma podepsala dohodu, že to opraví.  
 



  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Dámy a pánové, myslím, že nic nového už nevymyslíme, nechci se k tomu vyjadřovat. Byl bych ale 
rád, abychom aspoň dodržovali základní pravdy. Dlužníkem v tuto chvíli jsme my. Firmy do toho daly vlastní 
peníze - do projektu, který zpochybňujete. Není to řešení jejich problému, je to řešení našeho společného 
problému. Když používáme slovo bonita dlužníka, v tuto chvíli, bude-li zmařena investice podle zatím platné 
smlouvy, odpovědnost nese zastupitelstvo. Naši bonitu uznávají. 
 
                K vrácení půjčky. Byli tam kolegové z druhé strany. Pan dr. Homola řekl, že 10000 Kč mu připadá 
jako bezpečné. Požadavek byl vyšší. Je pochopitelné, že každý z nás hlasováním vyjádří názor. Myslím si, že 
diskuse už nikam nevede. 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Chtěl jsem říci, že městská část zatím není dlužníkem. Rozhodně do 30. 6. a dále, pokud nebude 
předloženo přesné vyúčtování, ani dlužníkem nebude. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Městská část má prokazatelně zhodnocen svůj majetek. 
 
  
 
(P. Koželuh: Není ale dlužníkem.) 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Nebudu se ohrazovat, protože pan Gregor mě napadl za to, že se ohrazuji. Mám zato, že smlouvy 
nepodepsalo zastupitelstvo, se mnou to nikdo nekonzultoval, ani dodatky. Jsem velmi nerad, když se tento horký 
brambor najednou přehazuje na nás. 
 
 
                Smlouvy se mi nelíbí. Dojeďte akci do konce. Vy jste si to vymysleli, stejně nás přehlasujete, ale 
ponesete si důsledky vy a ne my, opoziční zastupitelé. My jsme o tom nerozhodovali. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Pane Mejstříku, znovu upozorňuji: demokracie je o tom, že rozhoduje většina. Většina je 17 hlasů a 
více a nikdo neuvažuje, zda to byla opozice nebo koalice.  
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Škoda, že jste původní mandátní smlouvu s námi nediskutovali, stejně jako dodatky. Teď s námi 
diskutujete půjčku, která má vyřešit problémy, které jste si zadělali vy.  
 
  
 
P.  V i h a n : 



 
                Ze zákona toto rozhodnutí přísluší zastupitelstvu, proto je mu to předloženo. Necítíte-li se v 
rozhodování, v tom vám nepomohu. Jste zastupitel, byť opoziční, a je jen na vás, ke které straně se přidáte. 
Neříkejte nic o tom, že vás někdo přehlasovává. Demokracie je o většině. Až bude většina na druhé straně, bude 
tam. Budete se s tím muset smířit nebo ne, ale jednání to zdržuje. 
 
                Dále není nikdo do diskuse přihlášen. Prosím předsedu Návrhové komise, aby přečetl pozměňovací 
návrhy. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Shromáždily se tři materiály - pana Votočka, Homoly a Horala. Navrhl bych, abychom návrh pana dr. 
Votočka hlasovali samostatně jako totální protinávrh, potom abychom se zabývali návrhy pánů Homoly a 
Horala, které jsou částečně pozměňujícími návrhy či doplňujícími návrhy návrhu původního. Chci se zeptat 
všech navrhujících, zda s tímto postupem souhlasí. Souhlasí. 
 
                Začnu od pana dr. Votočka. Zastupitelstvo schvaluje záměr 
 
                1. vykoupit rozestavěné půdní jednotky od organizátorů prodeje, 
 
                2. ocenit provedené práce znaleckým ústavem v rozsahu skutečně vynaložených nákladů, 
 
                3. zaplatit organizátorům zálohu v částce 8000 Kč/ m2 za dohotovené a převzaté půdy v rozsahu 
skutečné podlahové plochy, to je bez započítávání mezonetů a teras. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 13. Návrh nebyl přijat. Prosím další protinávrh. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Za základ budiž vzat původní návrh. Máme dva protinávrhy. Myslím, že doplňující návrh pana dr. 
Homoly je obecnější, navrhl bych hlasovat o něm nejdříve. Návrh zní: 
 
                Odst. I. se doplňuje o text: za slovo "ČNB" "a zajištění této půjčky vhodným zástavním právem". 
 
                II, bod 02.01, se za slovo "půjčce" doplňuje "a zástavní smlouvy". 
 
                Do bodu II.02.02 se za slovo "o půjčce" doplňuje "a zástavní smlouvy" - text pokračuje slovy "ke 
schválení". 
 
                Takto zní návrh doplněného textu panem Homolou. 
 
                Pan Horal navrhuje pouze snížit navržené částky. O tom bych nechal hlasovat jako o protinávrhu k 
původně navrženým částkám, protože to není v kontradikci.  
 
                Nyní navrhuji hlasovat o doplňujícím návrhu pana dr. Homoly. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 



                V tuto chvíli se jedná o doplňující návrh pana Mgr. Homoly s tím, že v bodu 1 se doplňuje ještě 
zástava, totéž v bodě 2.1 a 2.2 s tím, že je potřeba předložit zastupitelstvu i smlouvu o zástavách, z kterých bude 
ručeno za tuto půjčku.  
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 26. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 3. 
 
                Dostáváme se k dalšímu protinávrhu. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Pan Horal navrhuje částku 52 zaměnit za částku 44, částku 40,2 za částku 33, částku 32 za částku 26.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Bylo již přijato usnesení, ale ještě je protinávrh k návrhu, aby se snížily částky. 
 
  
 
P.  G r e g o r - technická: 
 
                Žádám, aby někdo prostudoval jednací řád. Tvrdím, že další hlasování je v rozporu s jednacím řádem. 
Usnesení bylo přijato.  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Usnesení přijato nebylo, hlasovali jsme pouze o doplňujícím návrhu k původnímu textu usnesení. V 
této chvíli zastupitelstvo rozhodlo o tom, že konečný návrh bude hlasován s doplňkem, který jsme v tuto chvíli 
přijali. Nehlasovali jsme o celém návrhu usnesení, ale pouze o doplnění několika dílčích textů za text stávající.  
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Děkuji za vysvětlení. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Ještě jednou prosím částky, o nichž má být hlasováno. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Zaměnit částku 52 za částku 44, částku 40,2 za částku 33 a částku 32 za částku 26.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo souhlasí s tímto návrhem? 6. Tento návrh nebyl přijat. 
 
                Prosím doplnit termín na 16. června nebo o týden později.  



 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 19. Kdo je proti? 1. Zdržel se hlasování? 11. Usnesení 
bylo přijato. 
 
  
 
                Dostáváme se k dalšímu bodu jednání, což je bod č. 15 – „Vyhodnocení výběrového řízení na výběr 
nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdní jednotky“.  
 
                Prosím, zda byste souhlasili s tím, že bychom projednávali společně body 15 a 16 s tím, že by se 
rozšířila příloha tohoto usnesení, jak je z minulého zastupitelstva. Bod 16 by se zjednodušil, že by podle 
usnesení schválil výsledky výběrového řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě 
půdní jednotek zájemcům v pořadí. Tam si musíme říci pořadí, které nám vyhovuje. Není to o tom, že 
odsouhlasujeme budoucího vlastníka jednotky a že převádíme smlouvu, ale je to spíše náznak toho, že se bude 
pokračovat dále v těchto soutěžích  
s tím, že nabídnutá cena je přílohou tohoto usnesení na poslední stránce. Z toho je vidět, jaká je maximální cena, 
to znamená celková nabídnutá cena. Potom se musí vycházet z celkové nabídnuté ceny na l m2. Totéž u bodu 16, 
kdy jste dnes dostali rozdanou tabulku. To jsou půdy předchozí, kdy v této tabulce je celková nabídnutá cena a 
přepočet celkové nabídnuté ceny na m2. Protože rada zrušila převodní ceny na organizátory prodeje, nejsme 
schopni určit v tuto chvíli nabídkovou cenu pro městskou část, a proto nejsem schopni schválit budoucího 
vlastníka. Nicméně si myslím, že podle nejvyšší nabídnuté celkové ceny bychom vítěze mohli schválit proto, 
abychom nemuseli celé výběrové řízení rušit, nicméně abychom dalším mohli vrátit jistiny, jak jsou na účtu 
městské části. 
 
                U bodu 15 se jedná o půdní vestavby v ul. Elišky Krásnohorské 10, 12 a 14, kde se jedná o 5 půdních 
jednotek. V tabulce na závěr materiálu jsou seřazeny nejvyšší nabídnuté ceny přepočtené na m2 a dále máte 
tabulku, kterou jste dostali dnes k bodu 16, kde je přehled výsledů výběrového řízení na nejvhodnějšího nájemce. 
Je tam tabulka, která ukazuje celkovou nabídnutou cenu přepočtenou na m2. 
 
                Pokud schválíme vítěze, s kterými se má dále jednat a kteří předpokládám posečkají, až městská část 
rozhodne, jakým způsobem na ně převést smlouvu o výstavbě, abychom ostatním vrátili jejich jistinu, a naopak 
tam, kde se nedohodneme o vítězi, abychom zrušili výběrové řízení, tam bychom doplnili usnesení o to, u 
kterých jednotek rušíme výběrové řízení. Otevírám debatu k tomuto bodu.  
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Udělal jsem velkou chybu, protože posledně jsme tady říkali, že bychom to chtěli mít přepočtené na 
m2 z původní soutěže. Chybí to na m2. Mluvím o druhé tabulce. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Poslední sloupec je přepočet celkové ceny na m2. Převodní cena je zrušena. Musíme v tuto chvíli 
vycházet z nabídnutých cen. Všichni to mají v materiálech z minulého zastupitelstva, protože bod byl přerušen. 
Tabulka je zde dána jako informace a předpokládá, že si všichni vezmou materiál z minulého zastupitelstva. 
Tabulka už mluví o celkové nabídnuté ceně. O poměru převodní ceny a kupní ceny pro městskou část - poměr je 
to, co diskutujeme a co jsem dostal za úkol - požádat o znalecký posudek právě na tyto půdy, abychom došli k 
ceně. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Při minulém jednání zastupitelstva jsme hovořili o tom, jakou výši nabídnuté ceny přijmeme a kterou 
nepřijmeme. Od pana Dvořáka padl návrh nad 30000 Kč, což je dobrý návrh, který bychom měli přijmout. Za 
tento návrh bych se stavěl. 
 



                Padl zde i druhý návrh, abychom posoudili, že když jeden uchazeč vyhrál u více půd, zda vyhrál z toho 
důvodu, že chce půdy spojit a mít jeden velký byt, nebo jestli hodlá s půdami dále obchodovat. V této souvislosti 
poukazuji na dvě půdy v Mikulandské 4, u nichž pan Zdeněk Slavíček nabídl nejvyšší částky, a to půda 122/01 a 
122/02. Táži se, zda tyto půdy spolu sousedí tak, aby bylo možné půdní prostory spojit v jeden bytové celek.  
 
                Stejně tak u půdy Navrátilova 12, č. 665/01 a 02 se ptám stejně. Pokud se ztotožníme s tím, že 
minimální cena bude 30000 Kč, pak u těchto tří půd tato má výtka je bezpředmětná, protože u jedné půdy bylo 
nabídnuto 32813 - v Navrátilové ul. 12. Potom bych se tím nezabýval. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Tím, že projednáváme oba body dohromady, zapomněl jste na pana Janouška v ul. Elišky 
Krásnohorské 10. Vím, že se tam jedná o jednu půdu, která je spojitelná. Je tam možná ještě Široká 20 a Elišky 
Krásnohorské 14. Měli bychom si říci, zda v rámci pravidel udělat tuto změnu a jak v budoucnu hlídat, pokud 
budou další soutěže etapovitě za sebou vyhlašovány, zda už někdo někde nějakou půdu vyhrál nebo ne, zda to 
není omezení, které může zhoršit nabídnuté ceny. To je to, co bychom si zde měli vydiskutovat.  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Jsem rád, že pan Mgr. Homola připomenul můj návrh. Trvám na tom v té části, která je v tuto chvíli 
jediná diskutovatelná. Byl ve dvou částech, druhá část byla o převodních cenách, to znamená, kolik má městská 
část dostat. To je ale teprve před námi. 
 
                Byl bych pro to, aby to, co je pod 30000 Kč/ m2, šlo znovu do výběru a do nabídky. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Jestliže se podíváme na tabulku k bodu 16, týká se to půdní jednotky v Mikulandské 4 - 122/1, 122/2, 
obou půdních jednotek, a potom ve Vojtěšské 244/10. Navrátilova zůstává pouze jedna jednotka - 665/2, a v 
ostatních souhlasit s pořadím tak, jak jsou nabídnuté ceny, protože ostatní nabídky jsou nad 30000 Kč/ m2.  
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Zastupitelstvo by mělo hlasovat o tom, že u těchto půd ruší výběrové řízení. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Tak to bylo myšleno, další odezvu jsem k tomu neslyšel.  
 
                Návrh zní: kde se nedosahuje v nabídce 30000 Kč, aby bylo zrušeno výběrové řízení, to znamená 
Mikulandská 4, položka 122/1, Mikulandská 4 - 122/2, Vojtěšská 3 - 244/10, Navrátilova 12 - 665/1, 665/3. 
Zrušila by se výběrová řízení u 5 jednotek, kde nabídnutá cena nedosahuje 30000 Kč. Mám tomu tak rozumět 
jako návrhu? 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Ano. Myslím si, že bude jednoduché udělat to pozitivně. U řádek, kde je více než 30000 Kč, dá se do 
přílohy č. 1 - tam to schválíme, a všechny ostatní řádky, kde je v posledním sloupečku méně než 30000 Kč, dají 



se do přílohy č. 2 a u těch se zruší, včetně nabídek na ty, které budou schváleny a jsou menší než 30000 Kč. 
Pokud v pořadí třetí má méně než 30000 Kč, tato řádka nebude již v příloze č. 1 usnesení. 
 
  
 
P.  V i h a n: 
 
                Prosím Návrhový výbor, aby to dal dohromady, aby bylo o čem jednat. 
 
                V tabulce 16 u pana Zouzala je připomínka, že složil kauci o 60 haléřů menší. Myslím, že to ve 
složené kauci nehraje takovou roli.  
 
                U Karolíny Světlé - pan Banko - nehraje částka, která je nabídnuta, s částkou kupní ceny. Nejsem si 
jist, zda tam můžeme ověřit výši nabídky. Můžeme ho uznat jako vítěze a buď přistoupí ke smlouvě, nebo ne - v 
té ceně, jak je navržena celková nabídnutá cena. 
 
  
 
P.   D v o ř á k : 
 
                Technicky za Návrhovou komisi. Sloučíme dva tisky do tisku jednoho, bude jedno souhrnné usnesení 
k oběma tiskům.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Bylo to řečeno na začátku projednávání těchto dvou bodů, že jako předkladatel mám podle jednacího 
řádu možnost navrhnout projednávání současně. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Předpokládám, že budeme o položkách hlasovat jednotlivě. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl bych, aby v usnesení bylo, že je možné, aby se někdo hlásil jen na jednu půdu nebo na dvě 
spojitelné půdy. Je mi jasné, že všechny tyto případy v tuto chvíli zavedením 30tisícové hranice z toho vypadly, 
ale přesto bych chtěl, aby toto pravidlo bylo v usnesení zakotveno.  
 
                Nedávám to písemně, protože to byl původně návrh pana Dvořáka.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Myslím, že v tuto chvíli stačí, že je to v zápisu, jak se budou vypisovat příští soutěže, že se to musí dát 
do soutěžních podmínek. Není to věcí tohoto usnesení, pokud říkáte, že tam k něčemu takovému nedošlo. Musím 
se podívat, nejsem si jist. Pan Motejzlík, Široká 20 a pan Motejzlík, Elišky Krásnohorské 12, předpokládám je 
stejná osoba. V pravidlech to nebylo a zastupitelstvo může chtít zrušit soutěž v jedné nebo v druhé půdě. 
Myslím, že stačí dát do zápisu, že doporučuje radě, aby v dalších podmínkách udělala selekci v tom, že nechce, 
aby jeden výherce mohl vyhrát více půd, pokud se nejedná o půdní prostor, kde se dají jednotky sloučit. 
 
                Je nějaký návrh, jak naložit s půdou Elišky Krásnohorské 12, s jednotkou 1021/11 a Širokou 20 - 
118/10? 
 



                Nikdo se nehlásí do diskuse. Přednesl jsem to, co by se mohlo objevit v budoucích pravidlech.  
 
                Přistoupil bych k tomu, že bychom hlasovali tak, jak návrh byl o vítězích na jednotky na jednotlivých 
půdách, jak jsou tabulky před námi, a to, co zastupitelstvo neschválí jako vítěze, automaticky se bude rušit jako 
soutěž. 
 
  
 
P.  F i s c h e r : 
 
                Přesto bych chtěl dát návrh. Vzhledem k tomu, že pan Milan Motejzlík, pokud je to týž, získal Širokou 
20, pokud je to možné, jako vítěze bych ho vyřadil z Elišky Krásnohorské 102l/11, abychom o tom teď mohli 
diskutovat. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                V tuto chvíli jsme to ve vypsaných podmínkách neměli, stejně saháme do schválených podmínek.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl bych se zeptat, zda je nějaká návaznost mezi tisky, mezi výběrovými řízeními? Jestliže ano, pak 
vítězství v Široké 20,  tedy ve výběrových řízeních, kterých bylo vyhlášeno více, mělo by diskvalifikovat pana 
Motejzlíka v Elišky Krásnohorské, které bylo vyhlášeno později. Protože v Elišce Krásnohorské nabízí asi 55000 
Kč/ m2, zatímco v Široké 20 nabízí 30,1, byl bych spíše pro opačný postup.  
 
  
 
P.  V l a c h : 
 
                Pokusím se oběma pánům odpovědět. Pokud mi paměť neklame, vím, že se o tom také diskutovalo na 
radě. Mám pocit, že při schvalování podmínek bylo řečeno, že je možné, aby se jeden člověk přihlásil na více 
půd, pokud nebude akceptovat to, že vyhrál u všech čtyřech půd najednou, peníze propadají ve prospěch 
vyhlašovatele. Když nepodepíše všechny 4 půdy a nebude je realizovat, o zástavu přijde. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Myslím, že několikrát tady bylo řečeno, že se snažíme zvýšit bytovou plochu, že se snažíme zajistit 
bydlení, byť jak říká pan Gregor finančně silnější populaci, a rozhodně tady nebylo řečeno, že se budou někomu 
prodávat půdy na to, aby s nimi dále kšeftoval. Jsem zásadně proti tomu, aby někdo mohl získat více než jednu 
půdu. Tím připouštím, že to mohou být dvě sousední půdy, které jdou spojit.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Rozhodneme hlasováním. Buď je to o tom, že zrušíme výběrové řízení na Širokou 20, nebo o tom, že 
pan Motejzlík nebude vítězem v E. Krásnohorské 12. To je jediná šance. 
 
  
 
P.  H o r a l : 
 
                Je zde třetí možnost - ať si pan Motejzlík vybere ze dvou půd. 
 



  
 
P.  V i h a n : 
 
                Nevím, jak to vtělit do usnesení. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Byla vypsána pravidla výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že jsme neomezili možnost jednotlivým 
zájemcům umístit se jako první na více půdách, limitovalo se to pouze penězi, které se vkládají jako zástava s 
podmínkou, v případě, že vyhrají a nepřistoupí ke koupi půd, tyto zástavy propadnou, připadá mi neseriozní tyto 
lidi diskriminovat tím, že je vyloučíme a prodáme jim jen jednu půdu. Můžeme to vtělit do dalších výběrových 
řízení, která se budou konat, že může uspět pouze na jedné půdě, nikoli na více půdách. V tuto chvíli bych do 
řízení nezasahovala.  
 
  
 
P.   V o t o č e k : 
 
                Pokud je mi známo, zastupitelstvo tuto podmínku neschválilo. O prodeji rozhoduje zastupitelstva a to 
není vázáno tím, co si rada upekla. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Jedině zastupitelstvo svým hlasováním může určit, kde je který vítěz, a tam, kde nebude, zruší 
výběrové řízení - jako jsme si to řekli o částce. 
 
  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Argumentuji jen na tvrzení paní místostarostky Příhodové.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Je možnost to neodhlasovat, a tím je to dané s tím, že vnímám stanovisko zastupitelstva, aby do 
příštích podmínek výběrového řízení bylo to, že není možné se hlásit na více jednotek.  
 
  
 
P.  K a z d a : 
 
                Myslím, že musíme činit rozdíl mezi tím, jestli se někdo může hlásit do soutěže a jestli může být uznán 
jako vítěz. Souhlasím s paní místostarostkou, že to nemůžeme dělat zpětně, ale dopředu. Pokud budu mít zájem o 
byt na půdě v Pařížské a menší zájem o byt v Maislově a v Maislově budu jediný a v Pařížské budu jedním ze tří, 
kteří se o to ucházejí, Pařížskou náhodou nemusím dostat, a Maislovu dostanu, nebo Pařížskou jsem vyhrál a 
Maislovu jsem vyhrál, a potom je otázkou, jestli mi městská část bude ochotna prodat obě půdy, nebo jestli mi 
prodá jen jednu. To je jiné rozhodnutí než to, jestli mě pustí do Pařížské. Zatímco jedno je fér, druhým 
omezujeme možnost spekulací. 
 
  
 



P.  V i h a n : 
 
                Byl návrh, abychom hlasovali o jednotlivých jednotkách samostatně.  
 
  
 
P.  D v o ř í k : 
 
                Stalo se to, že jsme připravili přílohu č. 1, ale protože jsou špatně připraveny podklady v elektronické 
podobě a tabulky, které jsou rozdány, nebyly OMA předány kanceláři zastupitelstva, budeme to muset 
přemalovat a příloha 1 bude vypadat tak, že byly vyňaty všechny řádky, u nichž v posledním sloupečku 
nenabývá ciferná hodnota nejméně 30000 Kč. Zbylé údaje v posledním sloupečku, které vidíte na obrazovce, 
jsou z již nyní neexistujících rozdílových cen mezi nákladovou a celkovou nabídkovou cenou. Čísla v posledním 
sloupečku budou přepsána, že budou nabývat takových hodnot, jakých nabývají hodnoty v předposledním 
sloupečku. Uvedu příklad - Veleslavínova 4, 1. řádek, Olga Šafránková, nebude tam napsáno 781040, ale bude 
tam 3120 tis. Takto bude příloha upravena. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Budeme postupovat podle tabulky, začneme bodem 16. Je to tabulka, o které mluvil kol. Dvořák a 
začíná Veleslavínova 4/96. Nabídnutá cena přepočtená na m2 je 35414. Kdo souhlasí s tím, aby paní Šafránková 
byla určena jako vítěz této soutěže? 21. 
 
                Další jednotka je Veleslavínova 4/96, jednotka 9607, byt velikosti 86,7m2, celková nabídnutá cena 
přepočtená na m2 je 33017, celková částka 2862603 Kč. Kdo je pro? 20. 
 
                Další jednotkou je U Staré školy 4/114, jednotka 114/116 o velikosti 116,3 m2, nabídnutá celková 
cena za m2 33582 Kč, celková částka 3905555. Kdo je pro? 20. 
 
                Další v pořadí by mohla být paní Jana Knoblochová, která nabízí částku 30567 Kč/m2 jako druhá v 
pořadí. Kdo je pro? 17. 
 
                Další jednotkou je Široká 20/118, jednotka 118/10 o velikosti 150,9 m2, nabídnutá cena 30189 Kč/m2, 
celková částka 4555555 Kč - pan Milan Motejzlík. Kdo je pro? 20. 
 
                Další jednotkou je Myslíkova 5/209, jednotka 209/16, velikost 198,4 m2, cena za 1 m2 32661 Kč, 
celková nabídnutá cena 6480000 Kč. Kdo je pro? 20. 
 
                Na stejnou jednotku Petra Králová, která nabízí částku Kč 31804/ m2, celková částka 631000 Kč - aby 
se umístila jako druhá v pořadí. Kdo je pro? 17. 
 
                Další jednotkou je Myslíkova 5/209, jednotka 209/18 o velikosti 127 m2, cena 33465 Kč/ m2, celková 
cena 4250000 Kč. Kdo je pro? 20.  
 
                Jako další přihlášený na tuto jednotku jsou Zuzana a Petr Vlčkovi, cena Kč 33115 Kč/ m2, celková 
nabídnutá cena 4205155 Kč. Kdo je pro, aby se umístili jako druzí v pořadí? 18. 
 
                Další je Vojtěšská 3/244, jednotka 244/11, jednotka velikosti 154,1 m2, nabídnutá cena za m2 30500 
Kč, celková nabídnutá cena 4700000. Kdo je pro? 19.  
 
                Karolíny Světlé 35, jednotka velikosti 73,1 m2, Petr Banko, s tím, že cena, kterou uváděl jako 
celkovou nabídnutou cenu vztaženou k m2, neodpovídala součtu nabídnuté kupní ceny a převodní ceny. Byly 
tam nedostatky v tom, jakým způsobem se přihlásil do soutěže. Ti, kteří otevírali obálky, nebyli schopni 
dopočítat jeho nabídnutou cenu vzhledem  k částkám, jak byly uvedeny ve smlouvě. Návrh komise, která 
otevírala obálky je, aby byla zrušena soutěž na tuto půdu z nedostatku v přihlášce k této soutěži. 
 
  
 



Pí  T a l m a n o v á - technická: 
 
                Pro stenozáznam: v hlasování o půdě Vojtěšská 3/244, jednotka 244/11, bylo pro 20. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Navrhuji, aby půda Karolíny Světlé 35 byla vyřazena ze soutěže a aby se o ní nehlasovalo. Jestliže 
nikdo nevznese jiný návrh, považuji to za schválené. 
 
                Navrátilova 12/665, jednotka 665/02, velikosti 95,9m2, nabídnutá cena 32813 Kč/m2, celková 
nabídnutá cena 3146000 Kč. Kdo je pro? 19. 
 
                Vězeňská 9/859, jednotka 859/13, jednotka velikosti 163,9m2, nabídnutá cena 41297 Kč/m2, celková 
nabídnutá cena 6768529 Kč. Kdo je pro? 20. 
 
                Druhý v pořadí a nabídnutá cena 37037 Kč/m2, celková cena 6070317 Kč. Kdo je pro, aby byl pan 
Richter jako druhý v pořadí? 17. 
 
                Jako třetí v pořadí s cenou převyšující 30000 Kč pan Sklenařík, cena 36608 Kč/m2, celková nabídnutá 
cena 6 mil. Kč. Kdo je pro, aby pan Sklenařík byl jako třetí v pořadí? 16. Neumístil se, umístili se pouze dva. 
 
                Další jednotkou je Vězeňská 9/859, jednotka 859/14. jednotka o velikosti 238,4 m2, nabídnutá cena 
panem Zouzalem 45721 Kč/m2, celková nabídnutá cena 10900000 Kč. V poznámce máme, že pan Zouzal složil 
kauci o 60 haléřů menší než jak byla vypočítaná v rámci nabídnuté ceny. Kdo souhlasí s tím, aby se pan Zouzal 
umístil jako první v nabídce na byt v nabídce Vězeňská 9, 859/14? 20. 
 
                Jako druhý na stejný prostor se přihlásil pan Mařinec s nabídkou 44086 Kč/m2, celková nabídnutá 
cena 10510000 Kč. Kdo souhlasí, aby se umístil na 2. místě? 18.  
 
                Další jednotkou je Růžová 7/970, byt 970/01, velikost budoucího bytu 104,5 m2, nabídnutá cena 
30262 Kč/m2, celková nabídnutá cena 3162440 Kč. Kdo je pro? 19.  
 
                Další jednotkou je V Jirchářích 11/1265, jednotka 1265/7, byt o velikosti 112,5 m2, nabídnutá cena 
30989 Kč/m2, celková nabídnutá cena 3485000 Kč. Kdo je pro? 18.  
 
                Další jednotkou je Křemencova 2/1647, jednotka 1647/96, jednotka o velikosti 120 m2, nabídnutá 
cena 30000 Kč/m2, celková nabídnutá cena 3600000 Kč. Kdo je pro? 18.  
 
                Křemencova 2/1647, jednotka 1647/07 o velikosti 71,6 m2, nabídnutá cena 31439 Kč/m2, celková 
nabídnutá cena 2251052 Kč. Kdo je pro? 19. 
 
                Přecházíme k druhé tabulce, která je součástí tohoto sjednoceného usnesení.  
 
Jedná se tam o 5 jednotek na Elišky Krásnohorské 10, 12, 14. 
 
                Elišky Krásnohorské 10/123, katastr Josefov, jednotka 123/18 o velikosti 81,5 m2, nabídnutá cena 
63926 Kč/m2, celková nabídnutá cena 5210000 Kč - pan Janoušek. Kdo je pro? 20. 
 
                Druhým v pořadí na stejnou jednotku - nabídnutá cena 61 Kč/m2, celková nabídnutá cena 4971500 Kč 
- pan Miloš Kuryc. Kdo je pro? 18.  
 
                Další jednotkou na stejném objektu Elišky Krásnohorské 10/123 je jednotka 123/19, kterou je možné 
spojit s předchozí, velikost 168,6 m2, nabídnutá cena 66489 Kč/m2, celková nabídnutá cena 11210000, uchazeč 
pan Janoušek. Kdo je pro? 19.  
 
                Druhým v pořadí na této jednotce je pan Kuryc, nabídnutá cena 61 tis. /m2, celková nabídnutá cena 
10284600 Kč. Kdo je pro, aby pan Kuryc byl na této jednotce jako druhý? 18. 
 



                Další jednotkou na objektu E. Krásnohorské 12, č.p. 1021, jednotka 1021/11, velikost 77,5 m2, žadatel 
pan Motejzík, nabídnutá cena 55639 Kč/ m2, celková nabídnutá cena 4312000 Kč. Kdo je pro? 18.  
 
                Dalším žadatelem na téže jednotce pan Kuryc, nabídnutá cena 52000 Kč/m2, celková nabídnutá cena 
4030000 Kč. Kdo je pro, aby se pan Kuryc umístil na 2. místě? 19.  
 
                Třetím na téže jednotce pan Martin Zuzánek, nabídnutá cena 48387 Kč/m2, celková nabídnutá cena 
3750000 Kč. Kdo je pro? 12. Máme jen první dva, třetí není umístěn. 
 
                Elišky Krásnohorské 12/1021, jednotka 1021/12 o velikosti 67,8 m2, žadatel pan Novák, nabídnutá 
cena za m2 60767 Kč, celková nabídnutá cena 4120000 Kč. Kdo je pro? 20. 
 
                Dalším žadatelem o tutéž jednotku je Regina Pourová, nabídnutá cena 47000 Kč/m2, celková 
nabídnutá cena 3186600 Kč. Kdo je pro, aby se umístila na 2. místě? 13. 
 
Máme v tomto případě pouze vítěze. 
 
                Elišky Krásnohorské 14/1037, jednotka 1037/11 o velikosti 148,1 m2, žadatel pan Kovařík, nabídnutá 
cena za m2 64822 Kč, celková nabídnutá cena 9600100 Kč. Kdo je pro? 20.  
 
                Druhým v pořadí hlásící se o tuto jednotku je pan Motejzlík s nabídkou 55510 Kč/m2 s celkovou 
nabídnutou cenou 8221000 Kč. Kdo je pro, aby se pan Motejzlík umístil na 2. místě? 18.  
 
                Technická pan dr. Votoček, asi je to k jménu, zda pan Motejzík nebo pan Motejzlík. (Souhlas.) 
 
                Paní magistro, můžete říci, zda se jedná o pana Motejzlíka nebo o pana Motejzíka? Myslím, že se 
jedná o tutéž osobu, která byla přihlášena na Široké a v E. Krásnohorské. Nejedná se tam o překlep?  
 
  
 
Pí  Š w a r z o v á : 
 
                Jde o téhož člověka, "l" tam nepatří, je to pan Motejzík. Omlouvám se. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím, opravte si v materiálech Elišky Krásnohorské 14 - pan Motejzík, u Elišky Krásnohorské 12 je 
to správně.  
 
                Třetí v pořadí je pan Kuryc, který nabízí za tutéž jednotku za m2 52972 Kč, celková nabídnutá cena 
7845130 Kč. Kdo je pro? 15. Máme první dva v pořadí. 
 
                Podle toho, jak bylo hlasováno, bude uzpůsobena tabulka. Usnesení zůstává stejné, jak bylo 
předloženo v bodu 15, to je že zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na výběr nejvhodnějších 
zájemců o uzavření smlouvy o výstavbě uvedených půdních jednotek v pořadí uvedeném na příloze 1 tohoto 
usnesení a za uvedenou cenu, to je celková cena. Ještě nic to neznamená o převodu vlastnictví, protože převod 
vlastnictví se dá schválit teprve poté, co zastupitelstvo schválí cenu, která připadne městské části a za kterou tyto 
jednotky prodává. Tento materiál se znovu objeví v zastupitelstvu až bude dohoda o tom, jaká bude převodní 
cena pro organizátory prodeje nebo jiný způsob, jak tady dnes zaznělo, zda k tomu dojde nebo ne, ale až bude 
známá jasná cena, za kterou budoucí vlastník získá tuto jednotku od městské části. To jen na vysvětlení, jak je 
myšleno toto usnesení.  
 
                Bod II. - ruší výběrové řízení na nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy o výstavbě půdních 
jednotek dle přílohy 2 - to jsou ty nabídky, které nepřesáhly 30000 Kč/m2. 
 
                Bod 3 musí pryč - to je to, co se znovu objeví v zastupitelstvu v momentu, kdy budeme znát převodní 
ceny a cenu, za kterou bude městská část prodávat.  
 



                Kdo souhlasí s navrženým usnesením, jak je na plátně před námi? 20. Kdo je proti? 1. Zdržel se 
hlasování? 9. Usnesení bylo přijato.  
 
  
 
                Dostáváme se k bodu 36, což je bod vážící se k individuálním půdním jednotkám. Je to bod „Stanovení 
ceny bytové jednotky vybudované jako půdní vestavba vlastním nákladem nájemce“. Tento bod předkládá kol. 
Caban. Prosím o předklad. 
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Dámy a pánové, úvodem musím říci, že jsem také jedním z individuálních  stavařů půdní výstavby. 
Hovořil jsem o tom i předtím. Byl jsem více než dva roky součástí užšího vedení půdařů, kteří se tímto 
problémem zabývali. Loni na podzim jsem byl dlouhodobě mimo republiku, takže jsem se 14. října nezúčastnil 
zastupitelstva. Po jednání s ostatními nájemci jsem dospěl k situaci, že jsem dnes předložil tento návrh. 
 
                Na začátku bych chtěl uvést příslušné pasáže smluv, které se těchto staveb týkají. Ze tří typů vyberu 
dva, abychom si uvědomili, z čeho vycházím a co je pro mne primární. 
 
                Prvním typem je tzv. odbydlovací nájemní smlouva, ve které se mimo jiné říká: pokud se majitel 
předmětného domu rozhodne rozprodat jednotlivé bytové jednotky jejich uživatelům, má nájemce k 
předmětnému bytu předkupní právo. Do kupní ceny bytu stanovené stejným způsobem jako v případě ostatních 
bytů v uvedené nemovitosti bude započítán případný zůstatek neodbydleného nájemného. 
 
                Druhým typem smluv bylo věcné břemeno. Zde vybírám aspoň jeden typ: v případě, že se povinný 
rozhodne byty v domě prodat, je povinen nabídnout byt dle č. 1 této smlouvy přednostně ke koupi oprávněnému 
za podmínek dle ustanovení § 22, odst. 1.2, zákona č. 72/94 Sb. Cena za tento byt pak bude stanovena se 
započtením uznaných nákladů vynaložených oprávněným na zřízení bytu, jež nebyly dle principu ustanovení čl. 
5/2 této smlouvy v době uzavření kupní smlouvy umořeny. 
 
                Z těchto dvou výňatků ze smluv jasně vyplývá, že obec podepsala s budoucími nájemci smlouvy v 
dobré víře, v nichž je jasně stanovena kupní cena. 
 
                Myslím, že toto nikdy nezaznělo, resp. ti, kdo tuto část smluv znali, se možná právem obávali, že by 
mohlo dojít k situaci, kdy budou muset stavebníkům peníze vracet, a z toho se začaly vytvářet různé konstrukce, 
které dospěly na zastupitelstvu 14. října k tomu, k čemu dospěly.  
 
                Na tomto zastupitelstvu se také řeklo, že návrh, který byl tehdy předložen, vychází z dohod s půdaři. 
Nevím, kde se to vzalo, protože z půdařů, s nimiž se stýkám, nikdo tento návrh nepodporoval. 
 
                Myslím si, že řešení, které navrhuji, tento problém řeší. Řeší ho tak, že jsem si dovolil naznačit, že 7 % 
by mohlo být vyjádřením určitých nákladů spojených s prodejem půdy. Znamená to, že by to neohrozilo 
smlouvu, která by mohla být vnímána jako že obec plní znění této smlouvy. A to je nejdůležitější - že obec své 
smlouvy dodržuje.  
 
                Na jedné straně byla možná obava, že by muselo dojít k placení záporné částky - to ovšem tento návrh 
řeší, na druhé straně v případě, že někteří zájemci o koupi půdní vestavby nebudou moci tento zájem projevit a 
splnit ho, dochází k situaci, kdy se může stát, že to naopak obec zatíží tím, že v průběhu 30 - 40 let, kdy budou 
nájemci odbydlovat své půdy, budeme muset jako součást společenství vlastníků platit do těchto fondů, což 
ukazuje aproximativní tabulka, která je v příloze. Je to na 5 půdách. Je to velmi aproximativní z toho důvodu, že 
nevíme, jakou sazbu za m2 budeme jako členové společenství vlastníků muset platit, ale úhrnem to vypadá, že za 
30 - 40 let na 5 půdách můžeme ztratit zhruba 0,5 až třeba 6 mil. Kč, a to jen v případě pěti půd, nikoli zhruba 
250 půd, o které se jedná.  
 
                To je nebezpečí, které zde je. Chápu i já, že to není úplně pravda, že by to tak ve všech případech 
dopadlo, ale jakési finanční nebezpečí tady je.  
 



                Jako třetí důvod v důvodové zprávě uvádím jednoduché srovnání dvou bytů  - půdní vestavby a 
normálního bytu v daném konkrétním domě. Je to příklad, který je v rámci lidí, kteří mají to štěstí, že bydlí v 
obecních domech, které jsou určeny k prodeji. Zde je jasně vidět, že zatímco nájemce normálního bytu stejné 
velikosti dá za byt plus mínus 770000 Kč, nájemce, který si postavil půdní výstavbu, dá za stejně velký byt 
zhruba 2910000 Kč. Můj návrh opět zmírňuje určitou nespravedlivost v rámci tohoto štěstí. 
 
                Neposlední záležitostí, která je s tím spojena, je tehdejší situace proti současné situaci. Tehdy 
stavebníci neměli možnost hypotéky, protože byt v té době nebyl jejich vlastnictvím, neměli čím ručit.  
 
                Myslím si, že především ten důvod, že znění smluv je jasné, návrh smlouvy řeší tak, aby nás to jako 
obec nezatížilo a přitom jsme si před občany, kteří tuto smlouvu podepsali, zachovali svou tvář.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Děkuji za předklad. Přihlášen je kol. Burgr. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Děkuji za obsáhlý předklad. První má otázka zní, zda pozitivním usnesením vstupujeme do smluvních 
vztahů, nebo zda vstupujeme do nějakého rozjetého vlaku, zda jsme již za stávajících podmínek nějaký byt 
prodali. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Půdu jako takovou jsme ještě neprodali, až na jednu výjimku - pana Ornesta, který se zavázal, že 
nebude chtít vložené náklady zpátky. 
 
                Prosím paní Mgr. Šwarzovou. 
 
  
 
Pí  Š w a r z o v á : 
 
                Na tuto záležitost bylo uzavřeno již několik dodatků, kterým podle bodu 3 dnes navrhovaného 
usnesení předcházelo uzavření kupní smlouvy. Půdní byty jako takové nebyly ještě schváleny v zastupitelstvu, 
což by byl zvratný proces formou revokace. Pokud bude schváleno toto usnesení, zásadním způsobem to 
nezasáhne, pouze uděláme dodatek 2 ke stávajícím smlouvám, kterým zrušíme předcházejících 30 % a upravíme 
smluvně 7 %. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Stanovená cena vycházela z nějaké veličiny. Nevím přesně, zda byla 30 % nebo 32 %, nebo 28,1 %. 
Pro dikci, jak to postupovalo, kdyby se předkladatel ztotožnil s částkou 10 %, bylo by to v nějakých dikcích, jak 
jsme si stanovili parametry. 
 
                Mělo by být naší snahou co nejrychleji prodat tyto půdní byty, protože nás svou velikostí ve 
společenství vlastníků do budoucna budou zatěžovat. Bude tam nulová výnosovost, protože si to odbydlují, ale 
podle plochy budeme muset vstupovat do společenství vlastníků, do fondu oprav apod. Pokud to povede ke 
zrychlení prodeje, má to tento pozitivní prvek. Pokud byste se ztotožnil s částkou 10 %, byla by tam určitá dikce, 
jak se vyvíjelo stanovení ceny půdních bytů.  
 
  



 
P.  V o t o č e k  : 
 
                Materiálu valně nerozumím a potřeboval bych právní poradu od právníka, který tady za naše peníze 
sedí. Co má větší právní sílu: usnesení zastupitelstva, nebo podepsaná smlouva mezi městskou částí a 
stavebníkem půdy? Myslím si, že jestliže smlouva obsahuje to, co nám v příloze 1 ukazuje pan Caban, usnesení 
zastupitelstva, ke kterému došlo několik let později, že to bude jinak, že jim neproplatíme to, co jsme se ve 
smlouva zavázali, je právně irelevantní. Tady bych chtěl slyšet, zda tomu tak je.  
 
                Myslím si, že tím, že přijmeme nové usnesení, kde místo 30 % dáme 7 %, nás nezbavuje závazku v 
případě potřeby to zaplatit i v takové míře, že bychom peníze vraceli. Tady potřebuji právní poradu, který z 
těchto dokumentů je závazný a který má v případě jejich sporu větší váhu. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Než dám slovo některému z právníků: v minulosti jsme schvalovali 30 %, zastupitelstvem to prošlo. 
Tam jde o to, že zastupitelstvo může, ale nemusí nabídnout k prodeji. Právě proto, že nebyla dohoda, nenabídlo k 
prodeji. Právě proto, aby se mohlo pokračovat v privatizaci, je potřeba dojít k nějakému konsensu s těmi, kteří 
obývají tyto půdy. S tím, kde bylo schváleno 30 %, nebyli spokojeni všichni, kteří na půdách bydlí. Proto vznikla 
iniciativa, kterou teď předložil pan Caban. Není to jeho osobní iniciativa, ale sdružených lidí, kteří bydlí na 
půdách, aby se částka snížila. První, kde minulé zastupitelstvo schvalovalo, byl vzoreček, který vycházel daleko 
výše. To celé je o tom, že zastupitelstvo může, ale nemusí nabídnout k prodeji, byť je něco napsáno ve smlouvě, 
ale smlouva nemůže předjímat rozhodnutí zastupitelstva.  
 
                Na tom je postaven model toho, co zde je. Navíc to jsou smlouvy, které jsme už schvalovali k prodeji 
bytů do úprav. Je to souprava smluv, která se podepisuje současně, což je ukončení nájemního vztahu a současně 
s tím nevyžadování prostředků zhodnocující nemovitost. Znamená to, že dotyčný se dopředu nezříká svých 
nároků, ale v momentu ukončení nájemní smlouvy se toho zříká, což podle názoru právníků, jak jsme si nechali 
udělat, je možné. 
 
                Poprosil bych buď paní Mgr. Šwarzovou nebo paní dr. Maršálkovou, aby se k tomu vyjádřily. 
Smlouvy jsou připraveny a myslím, že se podpisují v rámci bytů do úprav, kde už se používají. 
 
  
 
Pí  Š w a r z o v á : 
 
                Pokud je uzavřená platná nájemní smlouva nebo platná smlouva o věcném břemeni, je závazná. 
Předmětem navrhovaného usnesení i předcházejícího, které se navrhuje revokovat, je i část, kterou se bere na 
vědomí, že se stávající smlouvy budou formou dodatku měnit. Právoplatné smlouvy jsou v té části, která se týká 
stanovení kupní ceny. Mluvím zejména o smlouvách nájemních vybudovaných na principu odbydlování - 
aktuálně upraví způsob smluvního zajištění v souladu s usnesením zastupitelstva, jak bude schváleno. 
 
                Pokud jde o smlouvy o věcném břemeni, pokud se pozorně podíváte na vzory 2 a 3, nehovoří se tam o 
tom, jakým způsobem bude stanovena kupní cena, hovoří se tam o tom, že budou zohledněny náklady 
stavebníka. Jen ve smlouvě o odbydlování, nájemní smlouvě, je ustanovení, které hovoří o tom, že do kupní ceny 
bytu stanovené stejným způsobem jako v případě ostatních bytů v uvedené nemovitosti bude započítán případný 
zůstatek neodbydleného nájemného. Jen tady existuje nějaký závazek určovat kupní cenu stejným způsobem. 
Cena se určuje stejným způsobem, určuje se tak, že se v souladu s dodatkem č. 1 v zásadách o prodeji bytů 
zpracuje znalecký posudek podle oceňovací vyhlášky z r. 1999 a základem pro schválení kupní ceny je tato cena. 
Aktualizuje se pouze ta skutečnost, že se oceňuje podle pravidel cenové vyhlášky Ministerstva financí z r. 1999, 
kdežto v mnoha případech půdních vestaveb se jedná o náklady a cenovou hladinu pozdější, to znamená, že jsou 
vyšší. Vzniká tady disproporce. Předkládaný návrh na tuto disproporci reaguje.  
 
                Pokud se uzavřou v souladu s navrhovaným usnesením dodatky ke stávajícím smlouvám, které budou 
smluvně zajišťovat schválené usnesení, pak bude vše v pořádku i ze smluvního hlediska. 
 
  



 
P.  V i h a n : 
 
                Snad to bylo vyčerpávající v rámci toho, co je zde předloženo. 
 
                Předkladatel se neztotožnil s tím, co navrhl kol. Burgr, je to jako protinávrh.  
 
                Pan kol. Burgr navrhuje jako protinávrh, aby u ceny jednoho půdního bytu nebylo 7 % odhadní ceny, 
ale aby tam bylo 10 %. 
 
                Kdo je pro protinávrh? 2.  
 
                Budeme hlasovat o původním návrhu, to znamená 7 % - o usnesení, jak je předloženo. Kdo je pro? 27. 
Kdo je proti? 1. Zdržel se? 4. Toto usnesení bylo přijato. 
 
  
 
                Protože je na 16 h pevně určen bod předkládaný kol. Mejstříkem - škola Úvoz, vyhlašuji do 16 h 
přestávku. 
 
  
 
                    (Přestávka) 
 
  
 
                Prosím pana Mejstříka – „Problémy ZŠ a MŠ Úvoz“. Materiál je určen na 16 h. Máte slovo. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Vítám zástupce rodičů, učitelů i kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 
 
                Bude vám rozdávám text, kterým vás oslovují učitelé z této školy. 
 
                K předkladu. Ze seznamu usnesení Rady MČ Praha 1 víte, že má dojít ke zrušení odloučeného 
pracoviště ZŠ Josefská na Úvoze. Protože se domnívám, že by bylo škoda rušit školu, která má velmi dobrou 
pověst a slouží bez problémů od svého ustavení několik desítek let svému účelu, dovoluji si předložit tento 
předklad na jednání zastupitelstva. 
 
                Jak k nebezpečí zrušení došlo? Budovy, ve které se školy nacházejí - jde o 1. stupeň ZŠ Josefská - 
nepatří městské části, ale jsme tam v pronájmu. Budovy patří kongregaci Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, které začátkem ledna upozornily městskou část, že v tomto roce bude končit nájemní smlouva k 
těmto budovám a obrátily se na městskou část s výzvou k jednání o prodloužení smlouvy nebo ukončení. 
 
                Koncem ledna t. r. vznikla petice rodičů dětí, které školu a mateřskou školu využívají, ve které rodiče 
vyzývají městskou část, aby zvážila prodloužení nájemní smlouvy. Cituji z petice: 
 
                Vyslovujeme zásadní nesouhlas s ukončením výuky v objektu Úvoz i s ukončením dalšího 
vyjednávání s vlastníkem objektu. Vyslovujeme zásadní nesouhlas s provizorním, překotným, nepraktickým a ze 
všech akceptovatelných hledisek nevhodným řešením na stálé a již dříve předvídatelné řešitelné situace cestou 
rozmístění dětí i učitelů do budov ZŠ Karmelitská a gymnázium plus ZŠ 2. stupeň Josefská a nesouhlasíme s 
předložením uvedené problematiky rodičům v době těsně před plánovaným zápisem do 1. tříd bez poskytnutí 
alternativních řešení. 
 
                Tuto petici podepsalo asi 200 petentů s tím, že nějaká jednání s kongregací byla vedena, nicméně s 
výsledkem, který máte také v příloze mého podkladu, a to je usnesení Rady MČ Praha 1 č. U03_0303 ze dne 28. 
dubna 2003. Z něho se dovídáme, co v příkrém protikladu s tím, co rodiče požadovali koncem ledna, městská 
část zastoupená radou, provádí. Sice prodlužuje nájemní smlouvu o jeden rok, ale zároveň doporučuje 



Zastupitelstvu MČ schválit sloučení ZŠ Josefská a ZŠ Karmelitská v jednu příspěvkovou organizaci a zrušit 
odloučené pracoviště Na Úvoze.  
 
                Za druhé ruší jídelnu na Úvoze, za třetí ruší pracoviště mateřské školy na Úvoze a přesouvá děti z 
mateřské školy do mateřské školy Hellichova a Letenská. 
 
                Ocituji několik slov z důvodové zprávy. 
 
                K poslednímu červnu nebo červenci - nejsem si jist, jak smlouva městské částí s kongregací zní, 
protože ji nemám před sebou - končí naší městské části pronájem budov sloužících mateřské škole a 1. stupni ZŠ 
Josefská na Úvoze. Od začátku r. 2003 se snaží představitel kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského dosáhnout dohody  
s městskou částí o podmínkách dalšího pronájmu těchto budov. Smyslem vyjednávání bylo ze strany kongregace 
dosáhnout jak lepších podmínek pronájmu, tak zajištění nutných investic do budov tak, aby se nadále 
nezhoršoval jejich stavebně technický stav. 
 
                Prioritou kongregace je provoz Nemocnice pod Petřínem, která slouží ke spokojenosti především 
obyvatelům Malé Strany a Hradčan, a na investice do budov na Úvoze využívaných městskou částí jí dostatek 
finančních prostředků nezbývá. Objekty na Úvoze by mohla kongregace bez problémů jistě velmi výhodně 
komerčně pronajmout, přesto dosud žádnou smlouvu s jiným subjektem neuzavřela a je i nadále otevřena jednání 
s městskou částí.  
 
                Toto pokládám za velmi důležité, protože víte, co Úvoz znamená. Je to velmi lukrativní destinace a 
kongregace, jestliže je její prioritou provozování Nemocnice pod Petřínem, mohla by během měsíce uzavřít 
smlouvu s kýmkoli jiným než je městská část a z jedné budovy, kde naše škola funguje, by mohly dostat 
několikanásobně větší nájem než dostávají s tím, že bychom ztratili školu a vznikl by tam hotel, penzion nebo 
cokoli jiného. Kongregace čeká na městskou část a je otevřena vyjednávání. 
 
                Objekty kongregace na Úvoze byly počátkem 20. století stavěny jako školní. Je otázka, zda je v zájmu 
obce, aby byly přestavěny např. na penzion. Osobně jsem se několikrát sešel jak s představiteli kongregace, tak s 
rodiči. Jejich zájmem bylo vyvolat společné jednání zúčastněných stran s představiteli městské části.  
 
                Osobně jsem se tři týdny pokoušel vyjednat schůzku s paní místostarostkou Příhodovou. Je mi líto, ale 
marně, schůzky jsem nedosáhl. 
 
                Velmi mě mrzí, že veřejné stanovisko obce prezentované paní místostarostkou v Listech Prahy 1 
konstatovalo, že jednání s kongregací pokračují i přes negativní stanoviska vlastníků dané nemovitosti. Musím 
říci, že to není pravda, jak jsem s nimi jednal, kongregace je naopak otevřená, jen šlo o to vyjednat podmínky. 
 
                Rada městské části po 4 měsících od první výzvy kongregace k jednání přijala usnesení tak, jak jsem 
říkal na začátku, kde odloučené pracoviště na Úvoze ruší. 
 
                To je k předkladu vše. Jistě jste pochopili, že se domnívám, že zrušení školičky na Úvoze by bylo 
velkou chybou, nejen proto, že se vylidňuje Malá Strana a Hradčany a zrušení této školy by dále prohloubilo 
snižující se komfort, který zde obyvatelé mají a který je čím dál tím nižší, ale že si myslím, že je škoda rušit 
něco, co má velmi dobrou úroveň a kde jsou děti, rodiče i učitelé velmi spokojeni. Děkuji vám za pozornost. 
 
                Vím, pane starosto, že by rádi vystoupili zástupci rodičů a učitelé. Prosím, aby jim bylo dáno slovo. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Až se přihlásí, tak určitě. Rozdaný materiál je nepodepsaný. Je to váš materiál? 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Dostal jsem ho teď do ruky jako vy a myslím si, že je to text učitelů. Omlouvám se za ně.  



 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Přihlášena je paní dr. Příhodová. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                K tomu, co přednesl pan Mgr. Mejstřík, myslím, že je to nadbytečné usnesení, protože z toho, co se 
projednalo v radě a přijalo jako usnesení, budu předkládat na příštím zastupitelstvu k rozhodnutí, co dál. 
Zastupitelstvo může rozhodnout jakkoli. Bude tady ucelený materiál, kde budou počty dětí, o nichž budu mluvit.  
 
                V ZŠ Josefská na 1. stupni na Úvoze máme celkem 102 žáků. Z nich je 33 žáků mimo Prahu 1. V 
každém ročníku máme po jedné třídě, z níž zhruba třetina žáků je mimo Prahu 1. Průměr žáků na třídu je 20. 
 
                Další 1. stupeň je ZŠ Karmelitská. Tam je 203 žáků, z nichž 110 je mimo Prahu 1.  
 
                Není pravda, že jsem se zástupci kongregace nejednala, jednala jsem s nimi od ledna několikrát. 
Dohadovali jsme se, aby obecně dala kongregace připomínky a podmínky, za jakých pokračovat ve škole na 
Úvoze. Podmínky byly řečeny a jakmile jsem je obdržela, šly do rady k rozhodnutí a budou předloženy i 
zastupitelstvu. 
 
                Komise pro výchovu a vzdělávání byla průběžně informována, členové rady byli na poradách 
informováni také. Komise pro výchovu a vzdělávání se touto otázkou zabývala. Po projednání odborníci 
doporučili sloučení těchto škol, že zůstane oddělen 1. stupeň základní školy. Bylo to zejména z důvodu obavy 
rodičů, aby nedocházelo k šikanování ze strany starších žáků. Byl to asi nejvážnější argument. Z toho důvodu 
bylo považováno za nejrozumnější spojení se ZŠ Karmelitská. Tato základní škola by nám zabezpečila potřeby 
Malé Strany s ohledem na počty žáků. 
 
                Obecně na Praze 1 došlo od r. 1997 k úbytku o necelých 1000 dětí a počet škol zůstává. Byla bych 
ráda, abychom se obecně zamysleli nad tímto problémem a uvědomili si, že na Malé Straně máme dva první 
stupně, z nichž více než 50 % dětí, které tam docházejí, nejsou s trvalým bydlištěm na Praze 1. 
 
  
 
P.  K a z d a : 
 
                Zastupujeme obec, která v oblasti školství se chová jako subjekt netržní a musí se tak chovat, na 
druhou stranu sestry, které provozují nemocnici, se musí chovat tržně jak mohou, aby mohly dostát svým 
sociálním úkolům. Myslím si, že není úkolem sester, aby podporovaly jednu z budov X základních škol v Praze 
1, kterou z hlediska počtu žáků a tím méně z hlediska počtu žáků z Prahy 1 potřebujeme. 
 
                Myslím si, že rada rozhodla přinejmenším tak, jak je z hlediska zájmu Prahy 1 a dětí bydlících na 
Praze 1 možné, a to je sestrám umožnit, aby budovu pronajaly za tržních podmínek a ne apelovat na jejich 
sociální cítění z hlediska obyvatel části Malé Strany, protože dolní část Malé Strany je více než saturovaná 2 
základními školami, které jsou v dolní části Malé Strany, a aby budovu na Úvoze přenechala k využití tržním 
účelům a ne k účelům městské části, které městská část s výjimkou necelých 70 dětí z Prahy 1 potřebuje.  
 
                Slovo komfort bude možná patřit pro děti z Pohořelce a ze strahovského nádvoří, a nikoli pro děti z 
dolní části Nerudovy ulice, které musí šlapat nahoru. Myslím si, že citové argumenty tady nemají místo.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Hlásí se zástupce rodičů. 
 



  
 
Tereza  B r o d s k á : 
 
                Jsem tady zástupcem za rodiče a děti. Možná mě někdo nebude rád vidět, protože má řeč bude citová. 
Omlouvám se, že pro vás tady nemám místo, ale zkusím to. 
 
                Když budu přemýšlet naprosto racionálně a pragmaticky, chápu, že v této kauze jsou prioritou čísla, 
procenta a samozřejmě stránka ekonomická. Myslím si, jestli bychom se neměli zamyslet nad tím, jestli všechny 
finance nepřeváží hodnoty morální a pedagogické, kterými aspoň podle mne tato škola na Úvoze disponuje. 
Jestli není větší prioritou, aby se dětem nenarušila kontinuita výuky, jejich sociální vazby, aby se násilně 
nemusely vytrhnout z prostředí, na které jsou zvyklé, aby se neoddělovaly od svých kamarádů a pedagogů. 
Myslím, že tím by se velmi narušila křehká psychika dětí. 
 
                Podle mne tato škola má několik velkých kladů, které jsou dnes ve školách vzácné. Vím, o čem 
mluvím, protože na této škole vedu kroužek a podrobně znám poměry na Úvoze a velmi dobře znám děti. Stále 
se tady mluví o procentech a o malém počtu. Procenta ne zcela seděla. Nemyslím si, že počet je tak malý. Možná 
ve srovnání s ostatními je malý, ale právě v menším počtu vidím dva velké klady. Jedním z nich je, že menší 
počet pomáhá rozvíjet individualitu dětí mnohem efektivněji než ve třídách s vyšším počtem. 
 
                Druhá věc, která také není zanedbatelná, že čím menší počet dětí ve třídě, tím se výrazně projevuje 
práce učitelů s dětmi. 
 
                Další bod, který je důležitý v souvislosti se školou na Úvoze je ten, že do této školy děti nemají 
problém s cupitáním ze zdola a přes Petřín, děti, které přišly z jiných škol, kde se setkaly se šikanou nebo měly 
problém se zapojením se do kolektivu. Právě tato škola jim díky domácímu prostředí dává pocit bezpečí a klidu a 
umožňuje jim tak v pohodě se rozvíjet a vzdělávat. Jsou to důležité věci. 
 
                Nezazněl zde problém drog, který je také aktuální. Víme, že pubertální děti drogové dealery přitahují. 
Riziko je větší tam, kde se puberťáci spojí s malými dětmi, což je na Úvoze vyloučeno. Úvoz není anonymní 
kolos se stovkami dětí, ale všichni se tam znají a o sobě všechno vědí. 
 
                Další důležitá věc je, že školu navštěvují děti, které jsou alergiky nebo astmatiky. Jim umístění budovy 
velmi pomáhá s jejich zdravotními problémy. Vím o případech, že děti docházejí pěšky ze Smíchova nebo je 
dovážejí z Václavského nám.  
 
                Připadá mi směšné se dohadovat, jestli počet odpovídá nebo neodpovídá normám nebo tabulkám, které 
máte, jestli je tam dětí 120 nebo 150. Myslím si, že gró, k čemu bychom měli přihlédnout je, že když tato škola 
vychovává eticky čisté děti, všem by zachování této školy mělo stát za to.  
 
                Když dnes vidíme, jak se často hazarduje s financemi a jak často se investuje do zcela nesmyslných 
věcí, myslím si, že je pravý čas tady být vůči dětem aspoň trochu velkorysí. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Dalším přihlášeným je pan Koželuh, potom pan Votoček, Mejstřík, Burgr, Kazda. 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Tady padly ze strany paní místostarostky Příhodové a od pana zastupitele Kazdy velmi zásadní věty o 
tom, jak je velmi neracionální, aby škola zůstávala v tomto prostoru a jak je to z finančního hlediska velmi 
nevýhodné pro městskou část a že do budoucna ušetříme velké prostředky. 
 
                Osobně se domnívám, že po tom, jak jsme tady hlasovali dnes, vyhodili jsme podle mého názoru 124 
mil. Kč, toto je minimální investice ve srovnání s tím, že škola tam může 20 let i déle velmi dobře fungovat.  
 



                Budu se trochu handicapovat tím, co teď řeknu. Chodil jsme do této školy a mám s ní zkušenosti. 
Škola měla velmi pozitivní vliv na celý region horní Malé Strany a Hradčan, působila jako pojítko všech občanů, 
kteří tam žijí. To považuji za velmi důležité. 
 
                V současné době se nacházíme v období, kdy MČ provádí privatizaci svého bytového fondu. Provádí 
se výstavba, abychom přitáhli větší množství lidí v oblasti půd atd. Z tohoto důvodu se domnívám, že vůbec 
nejsme schopni predikovat, jakým způsobem se utvoří občanská společnost a struktura za pět let. Nejsme to 
schopni předpovědět. Osobně se domnívám, že na základě kroků, které zatím dělá zastupitelstvo, se do regionu 
MČ Praha 1 budou stěhovat především mladí lidé. Domnívám se, že mladí lidé přivedou s sebou i své děti. 
Domnívám se, že to budou mladí lidé z toho důvodu, že to budou ti z mála výdělečných, kteří budou mít na to, 
aby zde bydleli. Jinými slovy - odhadovat, jak se vytvoří struktura, je problematické. 
 
                Je velmi rozumné, a proto podporuji návrh pana Mejstříka, aby všichni pro tento návrh hlasovali. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Dámy a pánové, zaznělo tady tolik argumentů, že jsem z toho zmaten. Příliš jsem je nepochopil, např. 
tvrzení pana Mgr. Kazdy, že zachování školy na Úvoze bude sice určitou výhodou pro děti z Pohořelce, ale 
nevýhodou pro děti z Nerudovy ulice. Myslím si, že je to naopak, protože děti z Pohořelce půjdou do školy z 
kopce a po celodenní výuce budou muset jít do kopce, zatímco u dětí z Nerudovy ulice to bude právě naopak, ty 
si budou moci po namáhavé výuce odpočinout cestou domů. 
 
                Rovněž tak mi není jasné tvrzení paní Příhodové o tom, jak souvisí šikanování děti s jejich 
přestěhováním do Josefské ulice. Šikanování se vztahuje k učitelům, k poměrům na škole a stěhování s tím nemá 
nic společného. 
 
                Paní starostka slibuje na příští zasedání komplexní materiál. Doufám, že bude skutečně komplexní, že 
navrhne zrušení třetiny škol na Praze 1, protože poměr účasti domorodců a přespolních se netýká jen školy na 
Újezdě a v Karmelitské, ale celé Prahy. 
 
                Paní Brodská tady hrála na city. Vím, že na city nedáte, že tomu nerozumíte, proto se pokusím vrátit 
vás na strohou ekonomickou základnu. 
 
                V tomto zastupitelstvu jsem od r. 1990, pan starosta Vihan od r. 1992 a jistě má slova potvrdí, že v 
době, kdy se začalo s privatizací, kdy se uložila sociální břemena, která umožnila po dobu let zachovat zdravotní, 
sociální a jiné obci prospěšné nebytové prostory v restituovaných domech, tehdy byla stanovena zastupitelstvem 
sociální sazba nájemného pro nebytové prostory tohoto ranku na 200 Kč měsíčně. Nyní jsme byli materiálem, 
který rada schválila 28. dubna, postaveni před situaci, že komerčně zdatné boromejky se dožadují nesmírných 
peněz, které není schopna městská část zaplatit. Z částky, která se objevila v tomto usnesení, nakonec vyplývá, 
že chtějí za roční používání školy milion Kč. 
 
                Pro mne tato informace je zcela irelevantní, dokud nevím, za co je milion korun, jaké jsou dosavadní 
sazby nájemného a jaké bylo zvýšení. Teprve z materiálu, který jsme schvalovali ráno, jsem zjistil, že nájemné 
za školu je 650 tis. Zvýšení nájemného představuje zhruba 350 tis. za rok. Důležité je, za jakou je to plochu. 
Teprve teď jsme dostal odpověď. Jestliže dosud jsme platili nájemné ve výši 66 Kč/ m2 a jestliže milion, který je 
od nás nehorázně požadován, znamená zvýšení na 74 Kč/ m2, tak vzhledem k tomu, že všude jinde platíme 200 
Kč/m2 a  200 Kč/ m2 také vybíráme, připadá mi tento požadavek logicky oprávněný a stydím se za to, že jsme 
kongregaci Milosrdných sester po celých deset let vydírali tím, že jsme jim platili 60 Kč/ m2. Stydím se za to, že 
tato otázka byla vůbec položena v potaz, zvláště když jsem se dozvěděl, že otázka 1 mil. je přílišná, proto se 
smlouva uzavírá jen na jeden rok a za rok to vyklidíme. Současně, abychom tento problém vyřešili, se do 
Finančního výboru nebo do Investiční komise - nevím přesně, kdo mě o tom informoval - předkládá materiál o 
tom, aby se  
v podkroví školy v Josefské vystavěly nákladem 20 mil. další dvě nebo tři učebny.  
 
                Podepsáním dlouhodobé smlouvy byť za 1 mil. Kč s kongregací považuji vyřešen problém, vyřešenu 
nutnost stavět půdní třídy, pokud jsme se někomu za provizi nezavázali, že jim tam půdní třídy postavíme. 
 
                Na závěr: stydím se za to, že se účastníme takového ekonomického handlu. 



 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Není to 66 Kč/ m2/rok, pohybuje se to kolem 500 Kč. 
 
                Na dlouhodobý pronájem to bylo milion Kč. Omlouvám se, bylo to milion Kč nájemné plus milion Kč 
investice do budovy každým rokem. Na dlouhodobý pronájem to bylo milion plus milion za tu část budovy, kde 
máme základní školu a mateřskou.  
 
                Nehovořila jsem o tom, že bychom děti stěhovali do budovy v Josefské, ale hovořila jsem o tom, že by 
zůstalo odloučené pracoviště 1. stupně, aby zůstala zachována kontinuita výuky a všeho, v Karmelitské ulici, 
kam se nám dvě třídy od každého ročníku vejdou. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Děkuji panu dr. Votočkovi, došel k číslu 74 Kč/ m2, já jsem došel k podobnému číslu. Naše mýlky 
možná vycházejí z toho, že do této doby se mi nepodařilo dostat současnou platnou smlouvu s boromejkami do 
ruky, kde by jistě plochy měly být. Mám zde čísla, která jsem dostal neoficiálně - 1000 m2 v budovách a 1500 
m2 na zahradě. Bylo by vhodné, kdyby paní místostarostka příště přinesla přesná čísla. 
 
                Co máte před sebou, není irelevantní předklad, jak uvedla paní místostarostka na začátku. Nechci nic 
jiného, než aby městská část obnovila jednání s představitelkami kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. Nenutím radu městské části, aby uzavírala smlouvy na 30 let, ale chci, aby se obnovila jednání s 
kongregací a abychom byli o výsledcích informováni.  
 
                Rada doporučuje podepsat smlouvu s boromejkami na rok, aby děti mohly dochodit a aby se připravily 
i třídy jako provizorní řešení po zrušení odloučeného pracoviště. Získali jsme rok na to, abychom jednali. 
Nevím, jak dlouho chtějí jednat milosrdné sestry, asi také nebudou čekat do nekonečna, ale získali jsme čas.  
 
                Znovu opakuji - nechci nic jiného a myslím si, že přijmeme-li usnesení tak, jak ho doporučuji, budete 
mít více než měsíc na to, abyste získali přesně požadavky kongregace na to, jak si pronájem představuje.  
 
                Z mého osobního jednání vím, že chtějí 1 mil. Kč ročně a aby nový nájemce zainvestoval nutné opravy 
v budově tak, aby se vnitřně nezadlužovala. Prošel jsme si to, je tam minimálně potřeba udělat střecha, 
vymalovat, opravit podlahy a další věci. Jde o to, aby tam městská část poslala technika, který to projde a se 
zástupci sester se dohodne, co je nutné hned a co později. Dohodne se s nimi předběžně na investici, co by 
znamenala pro městskou část a kolik let bychom si investici odbydlovali. Sestry jsou ochotny přistoupit na 10 - 
15 let podle výše investice. 
 
                Nechci teď rozhodnout, že městská část musí podepsat smlouvu na 15 let s řádem, ale chci to vrátit 
zpět k jednání, abychom na příštím zastupitelstvu byli informováni, jak jednání dopadají.  
 
                Upozornil bych rád pana starostu, že se hlásili zástupci učitelů.  
 
                Jsou zde i zástupci řádu Milosrdných sester, jsou připraveni odpovědět na otázky. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Dámy a pánové, pan Mejstřík řekl, že jsme získali čas jednoho roku prodloužením pronájmu. Usnesení 
rady tak špatné není. Nevnímám to jako emotivní vystoupení, kdyby se jednalo o mé dítě, také bych tak 
vystupoval, je to naprosto legitimní, ale je potřeba dát nám všem signál, že jsme připraveni i na situaci, že se 
nedohodneme. Toto je usnesení o tom, že jsme připraveni řešit situaci. 
 



                Druhá věc je líbivý návrh 1 mil. nájemného a 1 mil. do budovy. To je pro smluvního partnera v této 
kombinaci smrtící. Po uplynutí nájmu naši nástupci využijí § 667 občanského zákoníku a budou moci chtít 
navrácení zhodnocení nemovitosti. Tento stav se musí promyslet.  
 
                Na rozdíl od vás si myslím, že pokud by došlo ke smluvnímu vztahu, nemůže být krátkodobý, protože 
se jedná o pětiletý cyklus. Je oprávněné, aby rodiče, když jdou do první třídy k zápisu s dětmi, měli jistotu, že 
dítě tam bude chodit celých pět let. Diskuse menší než o deseti nebo patnácti letech pronájmu nepřichází v 
úvahu. 
 
                Mělo by být zájmem zastupitelstva, aby školy zřízené městskou částí byly v budovách, které jsou v 
majetku městské části. Pamětníci z minulých zastupitelstev vědí, že nás toto řešení čekalo, protože se to vyvíjelo 
smluvním vztahem od 90. let.  
 
                Na jednu stranu je materiál pana Mejstříka nadbytečný, na druhou stranu je dobře, že jsme prošli 
diskusí. Zásadní rozhodnutí nás čeká po zprávě kol. Příhodové na červencovém zastupitelstvu. 
 
  
 
  
 
P.  K a z d a : 
 
                Chtěl jsem se zeptat na něco, co mi bylo zodpovězeno. Chtěl jsem se spíše zeptat řečnicky, protože 
jsem to věděl předem, a to jsou argumenty ohledně kontinuity výuky, oddělení od pedagogů, sociálních vazeb a 
zapojení do kolektivu. To jsou argumenty, které v této diskusi nemohou být použity, protože jak nám bylo 
potvrzeno, přecházeli by jak pedagogové, tak děti. Děti ve třetích třídách přecházely do jazykových škol a rodiče 
jim tyto vazby přetrhávali, a k tomu v případě školy na Úvoze a Karmelitské nedochází.  
 
                Stejně tak, že oddělení prvního stupně od stupně druhého zamezuje problému drog a potížím se 
staršími a mladšími dětmi v jedné budově. 
 
                Nevím, proč by se milosrdné sestry měly chovat jinak než k jakémukoli jinému partnerovi v tržních 
vztazích. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Nechci opakovat argumenty Koželuha, Votočka a Mejstříka, chtěl jsem je říci také. Vzpomínám si, že 
když  jsme v prosinci jednali o sloučení mateřské školy v Úvoze, největší expert ODS kol. Gregor řekl: pokud se 
bude jednat o naše děti, ať to stojí třeba miliardu.  
 
                Mně v této situaci připadá kuriózní, když podporujeme soukromé firmy půjčkami, tady se jedná o děti, 
a my ekonomicky spekulujeme, zda je to pro nás výhodnější tak nebo tak. V tomto státě dětí ubývá. Aby měly 
dobré výchovné prostředí, je to zájmem nás všech. Lituji, že Praha 1 je tak chudá, že se o to musí takto 
handrkovat. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Vidím matku představenou, chtěla bych ji pozdravit. Byla několikrát u mne na jednání. Od ledna jsem 
získala jediný podklad, který byl relevantní předložit radě, to znamená nájemné, pokud to bude roční nájemné na 
přechodnou dobu, tak 1 mil. Jejich daňový poradce mě informoval o tom, že v případě dlouhodobého pronájmu 
to bude milion plus milion.  
 
                Co se týká ostatních škol, chtěla bych upozornit na to, že se na každém kroku hovoří o tom, že Praha 1 
je bohatá, může si to dovolit, může to zaplatit. Chtěla bych upozornit na to, že máme stejný problém v budově 
Mikulandské, kde nás tentokrát vystěhovává Ministerstvo školství, které svěřilo tuto budovu vzdělávacímu 
institutu. Ten po nás bude chtít nájemné také. V materiálech sice máme, že budeme žádat Ministerstvo školství o 



svěření budovy, nicméně stát se může, že nám to nebude svěřeno. Pak jednám s ministerstvem o výpůjčce. 
Domnívám se, že je nesmysl platit nájemné organizaci zřízené ministerstvem. Pokud začneme platit nájemné na 
Úvoze, pak není důvod neplatit nájemné v jiné budově. Tady je budova daleko větší a nájemné bude citelnější. 
 
                Byla bych ráda, abychom si všichni uvědomili veškeré kroky, které budou navazovat na jakékoli naše 
rozhodnutí. 
 
  
 
P.  H o r a l : 
 
                Začnu také citově. Když jsem byl malý žáček, strašně mě frustrovalo, když jsem proudil do školy se 
stovkami jiných dětí do této továrny. Kdo měl tento zážitek, potom píše písničky jako bylo ..(anglický 
název)..we didn´t education, needn´t a control - frustrace pak vytváří až pocit asociálnosti. Myslím si, že malé 
školy mají své místo, je to velké plus. 
 
                Dotaz k zástupcům rodičů a k zástupkyni sester. Uvažovalo se a je možné z toho vytvořit církevní 
školu, čímž bychom se možná zbavili tohoto dilematu.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                O slovo se přihlásila paní učitelka Nováková. 
 
  
 
Pí  N o v á k o v á : 
 
                Ve škole na Úvoze jsem vychovala málem jednu generaci a také doufám vyučila, čímž zdravím 
bývalého žáka Káju Koželuha. Není jediný, kdo vzpomíná v dobrém. Opakovala bych se. Jsem tady proto, 
abyste viděli, že i my, kantoři, máme zájem na tom se dobře s vámi dohodnout.  
 
                Když dáme na jednu stranu velkou školu v rušné ulici, kde jezdí auta a kde jsou stovky dětí, a na 
druhou stranu školu, která je obklopena zelení, kde se děti uzdravují - mohu dokázat, že mezi 1. a 5. třídou se 
vyléčily z alergií, což není jen zásluha školy, ale jistě to k tomu přispělo, že jsou ve zdravém prostředí - moc 
bych poděkovala všem, kteří se budou snažit tuto školu zachovat. 
 
  
 
Pí  S v a t o ň o v á : 
 
                Řeknu něco, co zde nebylo vzpomenuto a co by mohlo být považováno za zcela archaické. Vzdělávala 
jsem se i v krytech a nemám pocit, že bych byla méně vzdělaná než dnešní děti.  
 
                Každopádně mě překvapuje fakt, že 143 dětí není z Prahy 1, a vy, kteří jste debatovali o rozpočtu tak, 
že jsme tady byli do půlnoci, najednou tento fakt přecházíte, je vám jedno, že jiné městské části na to ani 
nepřispívají. Řád boromejek, který je vydrancovaný, potřebuje se vzpamatovat - že byste za něj bojovali a řekli, 
že mu pomůžeme, nechť si tam z toho udělají něco výnosného, co by mohly věnovat své nemocnici. Překvapuje 
mě to. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Dalším přihlášeným je pan ing. Fanc, zástupce kongregace. 
 
  
 
P.  F a n c : 



 
                Vážené dámy a pánové, řekl bych stručně několik slov o diskusi, která se tady rozohnila okolo 
záležitosti školy v Úvoze.  
 
                Byly tady určité zmínky o propočtu nájemného. V našich materiálech jsme propočítávali nájemné 
měsíční, kdežto paní místostarostka počítala roční sazbu. Stanovená sazba je na podstatně menší plochy než je 
skutečně využíváno. Škola samotná má zhruba 50070 m2 (?) ve smlouvě a je tam tělocvična, kterou kongregace 
dostavěla a pozemek 1000 m2, který škola využívá také. 
 
                Pak je tam vlastní investicí Kongregace zhotovena bytová jednotka, kterou městská část využívá 
zdarma. To není zahrnuto v rámci nájmu. Dále prostory, které sice škola nevyužívá, ale kongregace je nemůže 
využít, protože je tam určitý subjekt. Je to větší plocha než je ve smlouvě. 
 
                Kongregace po ukončení nájmu, který by měl být ukončen v srpnu letošního roku, vyčkávala od ledna 
na vyzvání městské části, jaký způsob strategie zvolí ve vztahu k využití těchto prostor. Nevstoupila do této doby 
v jednání se žádným subjektem, nevytvářela kolem této záležitosti žádnou iniciativu. Naopak tím, že se 
záležitost zveřejnila v tisku, začali se určití investoři, kteří by do objektu investovali, ozývat. 
 
                Vycházíme z toho, že kongregace má zájem využít budovy tak, aby to neodporovalo duchu a zájmu 
jejich poslání. Spravuje řadu organizací, nemocnici a jako zřizovatel má další organizace, které pracují v oblasti 
sociální péče, v oblasti ošetřovatelství. Kongregace má prostředků nedostatek a jejich zájmem je svůj lukrativní 
majetek využít. Přesto nejde do tohoto vztahu z ryze komerčních pravidel, protože si uvědomuje celou situaci 
kolem toho.  
 
                Pro první jednání stanovila určitý rozsah pronájmu na 1 mil. Kč, a to z toho důvodu, že městská část 
přistoupila k tomu, že chtěla prodloužit smlouvu dlouhodobě pouze za původní platby, to znamená na úrovni 450 
tis. Kč za školu plus 200 tis. za tělocvičnu.  
 
                Tento přístup znamenal, že jsme nemohli jít do dlouhodobého koncepčního vyjednávání, protože 
budova potřebuje velké investice a k majetku je třeba přistupovat perspektivně. Znamená to zainvestovat plus 
průběžný nájem.  
 
                Otevřená cesta je vždy. Když městská část nepředloží dlouhodobý projekt, nějakou strategii, která by 
na příslušné úrovni řešila jak vztah investování do budovy plus rozumný nájem, budeme nuceni vyzvat jiné 
investory a pokusit se budovu zhodnotit jinak. Počítali jsme, že městská část k tomu zaujme trochu jiné 
stanovisko, že se pokusí vytvořit určitý dlouhodobý projekt. 
 
                Na druhou stranu chápu, že musí velice vážit finanční otázky. Pasivně vyčkáváme na stanovisko 
městské části, ale doba končí dobou platnosti smlouvy.  
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Někteří mí vážení kolegové prohlašují, že jsem největší expert z ODS. Pravda, pan předseda Klaus je 
prezidentem, ale opravdu nejsem největší expert z ODS. 
 
                Chtěl bych některé vážené kolegy požádat, aby necitovali mne, ale jim pravděpodobně bližší, jako je 
Marx, Engels, Lenin nebo Dzeržinský. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Moc jsem tomuto příspěvku nerozuměl. Dalším přihlášeným je pan Votoček. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Také jsem mu neporozuměl, ale porozuměl jsem tomu, co bylo řečeno předtím. Velice blahopřeji paní 
Svatoňové k její železné konstituci, kterou neohrozila ani výuka v krytu s břidličnou tabulkou a s hubkou. 
 
                Na druhé straně bych vás všechny chtěl upozornit na to, co zde bylo řečeno. Až budete hlasovat o 
osudu školy na Úvoze, vemte prosím v úvahu frustraci, kterou prošel malý Honzík Horalů, podívejte se na něj 
dnes, jaké to mělo důsledky a zvažte, jestli si toto vezmete na svědomí. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím, važme si více svého času a jednejme racionálněji. 
 
                Pan Mejstřík. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Chtěl bych poprosit o jednu věc. Trochu nechápu, proč to málo, co po vás v návrhu usnesení chci, se 
zpečeťujete přijmout, když pominu to, na co upozornil řádový ekonom, že městská část dostala k dispozici 
bezplatně byt pro školníka, ona ho školníkovi pronajímá a inkasuje od něj peníze. Když pominu tyto drobnosti, 
na které upozornil pan dr. Votoček, že jsou z pozice městské části nemravné - byl bych rád, kdybychom je časem 
dali do pořádku, tak po vás chci jen to, aby městská část pokračovala v jednání s kongregací. Chci, aby zvážila 
možnost dlouhodobého pronájmu objektu na Úvoze včetně otázky spolupodílení se městské části na investicích, 
případně o podmínkách odkoupení předmětných objektů. Myslím, že to není reálné, ale proč o tom nevyjednávat 
a nepokusit se o to, jestli by šance byla. 
 
                Dále chci, abyste přistoupil na to, že na základě jednání s představiteli kongregace rada zpracuje 
alternativní variantu k usnesení rady městské části z dubna ve smyslu dlouhodobého zachování výuky 1. stupně 
v budově na Úvoze. 
 
                Do doby, kdy paní místostarostka chce stejně předkládat komplexní materiál, připravit alternativní 
řešení, které by vzešlo z jednání s boromejkami. 
 
                Na tom nevidím nic neprůchodného, drasticky nepřijatelného pro vás, kolegyně a kolegové z druhé 
strany tohoto sálu. Jde mi o to, abychom měli na stole 2 varianty: jedna znamená zrušit, rozpustit, vyřešit třídami 
v Karmelitské, druhá varianta zachovat a platit tolik a tolik. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Překvapuje mě, kde berete vědomí, že někdo nechce něco schválit, pokud se o tom nezačalo hlasovat. 
Diskutuje většinou víc strana vpravo než vlevo, tak nevím, kde berete onu jistotu. Předjímáte jakési hlasování. 
Všechny žádám - važme si času, teď jste přečetl usnesení, které mají všichni v materiálu. Prosím, jednejme k 
bodu, abychom se dostali dál. 
 
                Přihlášena je paní Zora Freiová z Radnických schodů.  
 
  
 
Pí  F r e i o v á : 
 
                Dámy a pánové, jsem zde za rodiče, v MŠ Úvoz mám mladšího syna, na základní škole mám staršího 
syna. Měla bych několik připomínek. 
 
                Hodně se hovořilo o číslech, o tom, že podíl dětí z Prahy 1 je v případě Úvozu a Karmelitské vysoký. 
Není pravda, že dětí v Úvoze je více než 50 % mimo Prahu 1. Bylo řečeno, že je 102 dětí a z nich je 33 mimo 
Prahu 1, což je necelá třetina. 



 
                Pokud je tomu v Karmelitské tak, že je tam 203 dětí a z toho 110 mimo Prahu 1, to znamená více než 
polovina, je to problém školy Karmelitská, nikoli školy Úvoz. Prosím, abychom si to uvědomili. Nevím, proč by 
na to měla doplácet škola Úvoz. 
 
                Pokud se budeme domnívat, že problém Úvozu a Karmelitské se vyřeší tím, že se tyto dvě malé školy 
sloučí, nevznikne nová malá škola zajišťující kontinuitu, ale velká škola. Tato škola nutně začne postrádat 
pozitiva, pro která všichni Úvoz chceme zachovat. Nemůžeme mluvit o kontinuitě. Jakmile dáme děti na jiné 
místo, pro některé z nich je to otázka značného přesunu. 
 
                Zatím se mnoho nemluvilo o tom, že na Úvoze funguje i mateřská škola, která má stejná pozitiva jako 
škola základní. Je to jednotřídka, která splňuje kvóty tak, jak splňuje počtově Základní škola Úvoz. Každý, kdo 
má děti, si jistě umí představit, jak rozdílná situace je pokud dáváte své starší a mladší dítě do jednoho objektu a 
jak zcela jinak se bude váš pracovní den a domácí pohoda utvářet, pokud budete každé dítě vodit jinam. Není 
pravda, že Karmelitská a Hellichova by byla tak vedle sebe, že je to jedno.  
 
                V Listech Prahy 1 i jinde se velmi často hovoří o tom, že trend k vylidňování Prahy 1 je jistě něčím, co 
si nepřejete vy jako zastupitelé, ani my jako obyvatelé, i když se tyto dvě kategorie kryjí, a nikdo si nemyslíme, 
že je dobře, že se z Prahy 1 tvoří turistický skanzen.  
 
                Proto si nemyslím, že je šťastné tuto situaci řešit tak, že řekneme, že tento trend je podkladem pro to, 
abychom školu zrušili, protože tady máme stejně jen turisty a butiky. 
 
                Bylo tady řečeno, co je prioritou městské části a co je prioritou kongregace. Prioritou rodičů je v 
každém případě kvalitní výuka jejich dětí, která je formuje nejen pro stránce vzdělaností, ale i po stránce etické, 
Každý si v dnešní době jistě umí uvědomit, co to znamená. Jsem přesvědčena, že 90 % z rodičů řekne - když 
jsme byli v lednu přítomni na schůzce, kde bylo nastíněno, co nás čeká, pro nás to byl šok - že všemi deseti stojí 
za zachování školy Úvoz, i kdyby měli uvažovat i o finanční spoluúčasti formou nějakého školného.  
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Jsem principiálně pro to, aby školy, které fungují, fungovaly dále. Snažil jsem se dobře poslouchat 
zástupce kongregace. Slyšel jsem pouze o milionu jako nájemném, neslyšel jsem o investicích. Slyšel jsem 
špatně, nebo jste o tom nemluvil? Nebyla řečena částka. Je to potom problematické, těžko může člověk něco 
počítat. Předtím jsme platili 650000, teď bychom měli platit milion, není to strašidelný nárůst, ale investici 
neznáme. Peníze jsou dost podstatné, protože potom můžeme zjistit vklad na jednoho žáka. To je moment, který 
mě zajímá. Doufám, že by stálo za to do žáka investovat. Paní místostarostko, byla investice nějak naznačena? Je 
to podstatné. Navíc by se to muselo stejně formulovat jinak, aby to obec mohla hradit.  
 
  
 
P.  F  a n c : 
 
                Teď nemůžeme mluvit o konkrétní částce, protože to ovlivňuje řada jiných faktorů, např. jak dlouho 
školu by městská část mohla provozovat a v jakém standardu. Vstupem do EU bude větší nárok na vybavenost 
budov. Investice je závislá i na tom, jaký standard by budova měla mít a jak dlouho by ji příslušný investor 
užíval. Nelze to odtrhnout od časového využití a od standardu objektu. 
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Tomu rozumím, ale jestliže paní místostarostka má připravit materiál, informaci by měla vědět. 
Předpokládám, že dojde k jednání, kde jasně řeknete, co to investice znamená. Potřebujeme vědět číslo, z toho 
paní místostarostka může vycházet.  
 
  
 



P.  F a n c : 
 
                Vycházeli jsme z toho, že každý investor navrhne svou představu o využití objektu, na jak dlouho to 
chce využít, jaký vklad do toho chce dát a jaký nájem platit. Je to otázka ujasnění celého systému, jak chci do 
investice vstoupit. Je to normální přístup. Když město bude chtít, má dost potenciálu a odborníků, aby projekt 
zpracovalo. Když mu to ekonomicky nevyjde tak, do toho nepůjde. Je tam více faktorů. 
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Očekáváte, že obec přijde s milionem za nájem a zároveň tam pošle technika, aby řekl, kolik je třeba 
do školy investovat, aby tam mohla několik dalších let fungovat. 
 
  
 
P.  F a n c : 
 
                Berte to tak, že je to obecný přístup ke každému investorovi, který o objekt má zájem. Očekávali jsme, 
že takto předstoupí i město a dá svou nějakou koncepci. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím, neveďte tuto diskusi, jsem rád, že to vyznělo tak, že městská část by měla být investorem jako 
každý jiný, což určitě není, protože zajišťuje jiné požadavky obyvatel a určitě ne investorství, jak je zde chápáno. 
 
  
 
P.  V e j t a s a : 
 
                Dotaz pana Cabana je dán usnesením, které máme schválit. Musí se dále jednat. To je vše, co máme 
teď rozhodnout. 
 
                Navrhl bych ukončení diskuse, protože si snad každý obrázek udělal. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo je pro ukončení diskuse po vystoupení pana Koželuha? 16. 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Co řekl zástupce řádu, je naprosto pochopitelné. Každý, v tomto případě MČ Praha 1, pokud má svou 
představu o tom, jak a jak dlouho by se škola měla rozvíjet, musí mít představu především o tom, v jakém stavu 
je tato budova. Paní místostarostka mi potvrdí, že se tam prováděly inspekce atd. a že jsme tam během té doby 
prováděli nějaké opravy. Překvapuje mě to, že v případě, jestliže mi paní místostarostka říká, že neví, v tom 
případě městská část neměla žádnou koncepci rozvoje této školy do budoucna. Trochu mě to překvapuje a vadí, 
protože předjímala budoucí jednání. Jestliže tomu tak je, divím se tomu. Asi je zde nějaká absence práce našeho 
odboru školství, možná malá komunikace s odborem investic. Každopádně se domnívám, že je to chyba. Za 
měsíc by se mělo podařit vytvořit názor městské části, co s touto školou v případě, že ji budeme chtít provozovat 
příštích 20 let. Jestliže tento názor městská část nebude schopna formulovat, pak nejsme ani schopni vyjednávat 
s druhou protistranou a nejsme schopni uzavřít nějakou dohodu. To chápu. Myslím si, že měsíc je dostatečná 
doba na zjištění, jaké by byly potřeby v případě, kdybychom chtěli školu provozovat řekněme dalších 20 let. 
 
  



 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Možná majitel objektu jednání s městskou částí komplikuje. Domnívám se, že chyba byla ta - prosím 
paní dr. Příhodovou o odpověď, proč jsme se nemohli sejít tak, jak jsem to navrhoval s řádovými sestrami a se 
zástupci rodičů. Na schůzce byste si vyslechla to, co chci nyní říci. 
 
                Investice do této budovy, bude-li nadále sloužit jako škola, budou nižší než když investor přijde s tím, 
že z toho udělá hotel. Budova byla stavěna jako škola a je dobře, že tak dosud slouží. Investice může být 
stomilionová nebo pětimilionová.  
 
                Vidím velmi pozitivní to, že řád čeká na městskou část. Prosím, abychom si nezavírali dveře a 
odhlasovali usnesení. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                S řádem sester jsem se sešla několikrát, několikrát byla u mne matka představená včetně pana ing. 
Civína, který ji doprovázel, a myslím sestry Vincenty Kořínkové. Několikrát u mne byli. Když od nich konečně 
vzešla představa nájemného a představa investic - to byla představa, o které jsem hovořila - pokud to bude 
nájemné na 20 let, investice 20 milionů a milion ročně nájemné. Toto vyšlo z úst pana ing. Civína, když ode mne 
odcházel. S tím jsem přišla do rady a odtud vzešel materiál. 
 
                Rada mi uložila připravit na příští jednání zastupitelstva k rozhodnutí zastupitelstvu, zda se rozhodne 
dát do budovy 30 mil. na investicích plus nájemné třeba 2 miliony a zachovat tam školu, nebo něco jiného. Bude 
to jednání, které bude nad materiály, které připravuje odbor správy škol, abyste měli v dokladech čísla a popsána 
všechna jednání, která proběhla. Může k tomu být případně přizván technik, který si tuto školu prohlédne, nebo 
soudní znalec, který řekne, že do budovy je nutno zainvestovat takové a takové peníze. Minimálně potřebujeme 
zainvestovat peníze do školní jídelny, budou to investice, které tam bude potřeba dát ve vztahu k hygienikům, a 
pak to budou investice do budovy jako takové. Může být k tomu ještě soudně znalecký posudek. Je to ale 
materiál, který se připravuje. Proto mi rada uložila připravit materiál na červenec. Je to náročné dát všechny 
informace dohromady. Nemyslím si, že s nimi bude pan dr. Votoček spokojen, jak ho znám, určitě najde nějaké 
věci, které mu tam budou chybět. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Předložené usnesení je vidět před námi na plátně, žádné pozměňovací návrhy nebyly vzneseny.  
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 15. Kdo je proti? 2. Zdržel se hlasování? 12. Usnesení 
nebylo přijato. 
 
                Tím se nemění nic na tom, že na příští zastupitelstvo bude předložen materiál tak, jak ukládá usnesení 
rady paní dr. Příhodové. 
 
  
 
                Dalším bodem je č. 37 – „Zápis o ukončené kontrole“. Předkládá pan dr. Hruška. 
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Vážené kolegyně a kolegové, z předkládaného materiálu osobně jsem autorem pouze návrhu usnesení 
a košilky. Tyto dvě části materiálu jsem navíc zpracoval v takové podobě, že jsem dnes musel předložit opravu 
písemných chyb. Vezměte si k ruce správnou košilku, která byla dnes rozdána, a přidejte si ji k původní 
kontrolní zprávě, kterou zpracovával pan Mgr. Homola.  
 



                Prosím pana starostu, zda může další proslov přednést za mne zpracovatel materiálu pan Mgr. Homola. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Určité, předklad přednese pan Mgr. Homola, potom se do diskuse hlásí paní Mgr. Šwarzová. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Promiňte, pane starosto, pan předkladatel mi to zapomněl říci, že se na to mám připravit. Musím to 
nalistovat. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Je to „Zápis o provedené kontrole KV 034 (dílčí) ve věci mandátních smluv uzavřených s organizátory 
prodeje bytů“. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Dostal jsem od Kontrolního výboru úkol zpracovat kontrolní zprávu ve věci mandátních smluv 
uzavřených s realizátory privatizace bytů. Zabýval jsem se doklady, které jsou specifikované v zápise z 
provedené kontroly pod body a), b) a c), což jsou mandátní smlouvy, a na ně navazující dodatky. V kontrolní 
zprávě pro přehlednost jsem u každého jednotlivého dodatku, protože u jednotlivých organizátorů to může být 
odlišné s ohledem na data uzavření dodatků nebo čísla dodatků, uvedl, čeho se konkrétní dodatek týká. 
 
                Dále jsem si vyžádal usnesení rady týkající se jednotlivých smluv, resp. dodatků. Jsou specifikovány v 
bodu d) zprávy.  
 
                Co zajímalo Kontrolní výbor bylo, zda uzavřením smluv, resp. dodatků jsou plněna usnesení rady a 
zda jsou dodržovány právní předpisy Úřadem MČ Praha 1, zejména pak zákon č. 199/94 o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
                Podstatné je v části kontrolní zprávy, která se nazývá zjištění, kde jsou formulována jednotlivá zjištění 
v souvislosti se zkoumáním jednotlivých uzavřených smluv. 
 
                Co je podstatné, bych odkázal na uzavírání dodatků. Nebylo předmětem zkoumání samotné výběrové 
řízení, v tomto směru žádné pochybnosti vzneseny nebyly. Prvotní výběrové řízení a uzavření mandátních smluv 
nebylo předmětem zjišťování, ale zda následně uzavíráním dodatků nedošlo k porušení právních předpisů. Na to 
se kontrolní výbor zaměřil. Bylo zjištěno, že v době od 31. 10. 2000 do 27. 6. 2002 byly s organizátory uzavřeny 
dodatky, jejichž obsah je zřejmě v rozporu s podmínkami původní veřejné soutěže a jejího vyhodnocení s tím, že 
těmito dodatky došlo ke změně původních podmínek, pro které byli vyhodnoceni tito organizátoři jako vítězové 
obchodní veřejné soutěže na privatizaci bytů. 
 
                Současně bych chtěl poukázat na jednu skutečnost, a to, že mandátní smlouva je vlastně smlouva o 
plné moci. Na základě smlouvy o plné moci dodatky, které se vztahují k půdním vestavbám, byly do původních 
mandátních smluv vtěleny zcela jiné smluvní vztahy, které s oním mandátem nemají nic společného.  
 
                Následně Kontrolní výbor jednak schválil tuto zprávu, jednak přijal návrh opatření, jak jsou uvedena 
pod body 1 - 3 této kontrolní zprávy. 
 
  
 
P.  V i h a n : 



 
                Přílohou materiálu je mé vyjádření pro Kontrolní výbor s tím, že nesouhlasím s postupem kontrolního 
výboru, protože překročil své pravomoci podáním a iniciací podání Úřadu pro hospodářskou soutěž, aniž by to 
dopředu předložil zastupitelstvu, protože Kontrolní výbor je odpovědný zastupitelstvu.  
 
                To, že s opatřeními 1 - 3 nesouhlasím, je přílohou tohoto usnesení. 
 
                Prosím paní Mgr. Šwarzovou. 
 
  
 
Pí Š w a r z o v á : 
 
                Poznámku k návrhu předkládaného usnesení. Jeho ukládací část je pod bodem 2.2, která hovoří o tom, 
že je uloženo panu starostovi zajistit zpřístupnění podkladů vyžádaných Kontrolním výborem k provedení 
kontroly.  
 
                Když jsme zajišťovali podklady pro zajištění stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k 
žádosti jsme přiložili příslušné přílohy, jak jsme to zkonzultovali s advokátní kanceláří. Na základě dvojí výzvy 
jsme předali úřadu originály dokladů. V jednom případě jsme si ponechali ověřené fotokopie, protože jsme to 
stihli připravit - lhůty jsou třídenní a materiály jsou velmi obsáhlé. Když se dožadovaly další podklady týkající 
se vlastního výběrového řízení, předávali jsme originály bez pořízení kopií, protože to bylo technicky velmi 
náročné a v zadaném termínu nestíhatelné. 
 
                Protože tam není přesně řečeno, jaké podklady si kontrolní výbor hodlá vyžádat, upozorňuji, že některé 
podklady nemáme k dispozici, protože byly předány Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Chtěl bych poprosit tandem předkladatelů, jestli by nezvážil přerušení tohoto tisku. Když se zamyslíte 
nad dikcí, tak si myslím, že již vývojem předchozích bodů tohoto zastupitelstva jednoznačně zastupitelstvo dalo 
na vědomí veřejnosti, že v ukládací část v části 1 jednoznačně nikdo nečiní nic, co by směřovalo k realizaci 
něčeho špatného. Na to máme usnesení staré asi hodinu, z čehož je jasné, jakým směrem se vývoj ubírá. 
 
                K ukládací části: nezlobte se, členové Kontrolního výboru, objektivněji a nezávisleji to učiní Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, když se probere všemi materiály. Doufám, že příště tady budeme mít výsledek 
šetření. Aspoň si kontrolní výbor neuběhá nohy a nemusí si lámat hlavu tím, co se děje, a pak uvidíme, co 
dostaneme od tohoto nezávislého úřadu za výsledek.  
 
                Myslím si, že je nepraktické, aby hlídka ve složení Votoček, Homola, Moravcová, Hruška, Nekovařík, 
Vihan, Dvořák, Burgr dále realizovala půdní byty. Myslím si, že bychom mohli být obviněni z toho, že 
zasahujeme do činnosti bez patřičných živnostenských oprávnění. 
 
                Navrhuji, aby i od této diskuse bylo upuštěno do doby, než dostaneme nějaký výsledek od Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Když jsme tímto směrem vykročili, měli bychom na něm vytrvat a 
nezpochybňovat, že budeme provádět stejné šetření na naší úrovni. Myslím si, že je to nesmyslné. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Jsem zaskočen. Nevěřil jsem tomu, že by pan dr. Hruška ať už o své vůli nebo z podnětu části 
Kontrolního výboru takto flagrantním způsobem mohl porušit zákon a obrátit se jako předseda Kontrolního 
výboru zastupitelstva, to je jako poradního orgánu zastupitelstva, dopisem na Úřad pro hospodářskou soutěž. Pan 
Hruška není kompetentní jako předseda Kontrolního výboru obracet se na orgány státní správy. Pokud by to 
udělal pan dr. Vladimír Hruška jako člen zastupitelstva, je to O.K. Jestli je to pravda, je mi líto, ale navrhnu vaše 
odvolání z funkce předsedy Kontrolního výboru, protože pro takovéto excesy jsem pro vás nehlasoval. 
 



  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Zareaguji na připomínku, která rozvinula připomínku pana starosty. 
 
                Jak došlo k tomu, že bylo dáno podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže? Situace se vyvinula 
tak, že Kontrolní výbor chtěl zkontrolovat podklady, na základě kterých byly provedeny kalkulace o cenách půd. 
Ze strany vedení bylo odmítnuto zpřístupnit tyto podklady. 
 
                Další náš pokus byl, že jsme se pokoušeli, aby si zastupitelstvo rozhodování v této záležitosti 
vyhradilo. Ani v tomto jsme nebyli úspěšní. Obraceli jsme se na Ministerstvo vnitra, jaké je jeho stanovisko, zda 
na podklady máme nebo nemáme nárok a co máme dělat, abychom si je zajistili. Bylo nám řečeno, že na 
podklady jednoznačně nárok máme, že nám nejsou schopni poradit žádný postup, jak svůj požadavek úspěšně 
uplatnit a že jediné, co je napadá je, abychom dali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že když se 
tím budou zabývat, záležitost se nějak vyšetří. 
 
                Byla to jediná možnost, jak v této situaci postupovat. 
 
                Pokud jsem osobně napadán, musím realizovat usnesení kontrolního výboru. Totéž se týká případného 
stažení dnešního materiálu. Ani kdybychom se s kol. Homolou domluvili, nemám pravomoc materiál stáhnout. 
Musel bych požádat o přerušení jednání zastupitelstva, svolat Kontrolní výbor a jestli mi Kontrolní výbor uloží, 
abych materiál stáhl, tak to udělám.  
 
  
 
P.  D v o ř á k - technická: 
 
                Slovo bylo přerušit, ne stáhnout, což není v rozporu s tím, co jménem výboru činíte. Nikdo vás nenutil 
k tomu, abyste bod stahoval, čili navždycky zametl pod stůl, pouze aby se přerušil do doby výsledku, pak 
budeme mít jasněji. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Doporučil bych také tento bod přerušit. Už 3. část usnesení takto nemůže být dána. Mne se např. nikdo 
neptal, zda chci být ve zvláštním výboru.  
 
                Pokud bude zastupitelstvo zřizovat nový výbor, musí to mít dikci zřízení nového výboru, volba atd. Z 
tohoto důvodu se také kloním k přerušení tohoto bodu. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Zapomněl jsem doplnit v této věci jednu dost podstatnou okolnost. Na prvním zastupitelstvu, které 
bylo po jednání Kontrolního výboru, my-koalice jsme řekli ano, sami se dobrovolně "práskneme", požádáme 
Úřad pro hospodářskou soutěž sami o své vůli, zastupitelstvo reprezentované radou, aby to prověřilo. Nemohu 
přistoupit u právníka na argumentaci, že musí dělat něco, na čem se dohodl kontrolní výbor. Myslel jsem, že 
když v čele Kontrolního výboru bude právník, takové věci dělat nebude. 
 
                Realizovat usnesení Kontrolního výboru je totéž. Mimochodem - v tomto materiálu, který je nám 
předložen, chybí samotné usnesení Kontrolního výboru. Tady někdo něco předkládá, abych se vyjádřil slovy 
některých dramatiků z opozice - to jste si mohli vycucat z malíčku - ale kde je doklad, kde je usnesení 
Kontrolního výboru? V materiálu není. 
 
  
 
P.  H r u š k a : 



 
                Kdybych měl vyhovět tomuto požadavku, musel bych přiložit celý zápis z jednání Kontrolního výboru. 
Usnesení nejsou dělána graficky tak, jako usnesení zastupitelstva, je to třeba jen jedna řádka v zápise. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Nikdo se nehlásí, usnesení je nám předloženo. Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 4. Kdo je 
proti? 1. Zdržel se hlasování? 20. Usnesení nebylo přijato. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl jsem vás požádat, abyste nechal hlasovat po částech. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Myslím si, že nic nebrání tomu, že po doplnění, jak tady zaznělo, a po změně dikce se může předložit 
kdykoli znovu. Myslím, že to není o tom, že je to staženo navždycky.  
 
  
 
                Dostáváme se k bodu 5 – „Prominutí pohledávky za nájemným s placením nájemného za nebytové 
prostory - Hroznová 5“. Pan kol. Burgr. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Následuje soubor materiálů, které nás čekají. Těchto 9 materiálů má jednotný prvek. Jde o vyjádření k 
letitým sporům a jedná se o žádosti našich smluvních partnerů, které spadají do kompetence zastupitelstva.  
 
                Pokud budu upravovat usnesení, tak je třeba, aby usnesení bylo průchodné. Potřebuji váš názor 
vyjádřený hlasováním.  
 
                K tomuto usnesení vás žádám o vyjádření hlasováním o odepsání pohledávky na nájemném z 
pronájmu nebytových prostor po družstvu Keramo Praha, Hroznová 5. V důvodové zprávě máte vývoj této 
kauzy s tím, že v třetí odrážce od zdola je uvedeno, proč nebyla do konkurzního řízení podána celá pohledávka.  
 
                V další odrážce je uvedeno, v jaké výši se městská část domáhala při soudním vymáhání v konkurzní 
podstatě. 
 
                Tuto pohledávku ve výši 760727,46 Kč doporučuji odepsat z důvodu nedobytnosti. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Děkuji. Přihlášen je pan Votoček. 
 
  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Chtěl bych se zeptat na jednu věc: právě s odvoláním na to, co jste říkal ve fouse -3, kde lze přihlásit 
pouze pohledávky do doby konkurzu, a o dva fousy dál je řečeno, že výpověď skončila v dubnu 2000 a o 
vyklizení nebytových prostor se jednalo se správcem konkurzní podstaty a nebytové prostory byly MČ Praha 1 
protokolárně vráceny 23. 5. následujícího roku.  
 
                Nemůžeme sice přihlásit pohledávku po vyhlášení konkurzu, ale protože to trvalo rok, nedá se to 
vymáhat na správci konkurzní podstaty za to, že nekonal, jak by měl konat, ne tím, že je to podstatou konkurzu, 
ale že bez právního důvodu užíval prostory dál? 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Požádal bych naše právní zastoupení, zda by odpovědělo panu doktorovi. Je to právní dotaz. 
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                Nezabývám se natolik detailně konkurzy, abych věděla z hlavy odpověď. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Pohledávky, která měly být přihlášeny do konkurzu, jsou vypořádány v rámci standardního procesu 
přihlášení pohledávky, přezkoumání pohledávky a následně rozvrh.  
 
                Chci se  zeptat na jinou věc: jestli za dobu od prohlášení konkurzu do předání prostor byly uplatněny 
vůči konkurzní podstatě pohledávky za podstatou z titulu užívání, protože mohly být uhrazeny kdykoli v 
průběhu konkurzu. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Pozval jsem sem paní Peškovou, která má kontakt s právníky na odboru majetku, protože paní vedoucí 
odboru je v současné době nemocná. 
 
  
 
Pí  P e š k o v á : 
 
                Pohledávka nebyla přihlášena a nebyla uplatňována po správci konkurzní podstaty, protože nebylo v 
naší moci se dohodnout se správcem konkurzní podstaty jinak než ho nechat, aby nám prostory vyklidil 
dobrovolně. Kdybychom se domáhali vyklizení soudně, prostory bychom neměli možná do dneška. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Nejsem si jist touto odpovědí. Každopádně by konkurz nemohl skončit. Pravda je, že v dnešní době, 
když je vydané rozvrhové usnesení, je možné uplatňovat nároky, ale protože je schválena konečná zpráva a v ní 
jsou vypořádané všechny výdaje související s průběhem konkurzního řízení, na nás tam již nic nezbude. Tato 
odpověď není v souladu se zákonem. Za dobu od prohlášení konkurzu do vyklizení bylo možno požadovat za 
užívání nebo nájemné. 
 
  
 
P.  V i h a n : 



 
                V tuto chvíli to nic nemění na navrženém usnesení. Co nám řekl Mgr. Homola, je věc, která se mohla 
odehrát v minulosti. V tuto chvíli je naše účetnictví zatíženo pohledávkou a jen usnesením zastupitelstva lze tuto 
pohledávku odepsat. 
 
                Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením? 18. Kdo je proti? 2. Zdržel se hlasování? 2. Usnesení bylo 
přijato. 
 
  
 
                Dalším bodem je „Prominutí pohledávky - smluvní pokuty - Benediktská 6“.  
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Doporučuji upravit usnesení. Jedná se o Benediktskou 6, nájemce Jan Vydra, o suterén a přízemí 
uzenářství, řeznictví, potraviny, lahůdky apod. Když si přečtete důvodovou zprávu a celkový přístup nájemce k 
plnění splátkového kalendáře, navrhuji vyškrtnout slovo "prominout" a uložit mi předložit žádost o prominutí 
pohledávky až po zaplacení dlužného nájemného.  
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Musí být termín - kol. Vlach navrhuje 8. prosince. 
 
                Je návrh, až bude zaplaceno dlužné nájemné, aby zastupitelstvo jednalo o prominutí smluvní pokuty.  
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Rozumím-li tomu správně, znamená to, že dlužník stále v prostoru podniká, normálně užívá dále 
nebytové prostory, kde dluží tuto sumu. 
 
P.  V i h a n : 
 
                Pan Vydra splácí nájemné v rámci splátkového kalendáře, který byl schválen. Kol. Burgr to chce 
předložit zastupitelstvu, až to bude splaceno. Do té doby je to jakási hrozba.  
 
                Hlásí se pan dr. Uxa. 
 
  
 
P.  U x a : 
 
                Mám technickou poznámku, v usnesení chybí adresy. 
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Souhlasím s návrhem, aby smluvní pokuta byla řešena potom, co se dořeší vlastní dlužné nájemné. 
 
                Koncepčně bych měl návrh pro předkladatele, aby se smluvní pokuta nepromíjela úplně, protože pak je 
dlužníkovi úplně jedno, jestli platí řádně v termínech, nebo to zaplatí, až když mu začneme hrozit exekucí nebo 
když to dojde do vyhrocených situací. Řekl bych mu, že když nám to teď zaplatí všechno, promineme mu třeba 
polovinu nebo tři čtvrtiny ze smluvní pokuty, ale všechno bych mu nepromíjel. 
 



  
 
P.  V i h a n : 
 
                Je to na rozhodnutí zastupitelstva. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl jsem se zeptat: v důvodové zprávě je řečeno - při kontrole plnění splátkového kalendáře bylo 
zjištěno, že tento není plněn a není placeno ani nájemné, zatímco ústně bylo řečeno, že plněn je. Co je pravda? 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Prohlásil jsem, že je placeno nájemné? 
 
  
 
P. V i h a n : 
 
                Řekl jsem to já, nepřečetl jsem správně důvodovou zprávu, mluvil jsem o splátkovém kalendáři. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Předkládám to sem proto, že se nájemce obrátil na zastupitelstvo. Navrhuji negativní rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí bude řešeno, až splní své závazky. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Chtěl jsem dát návrh, aby v bodu II. na závěr bylo "až po zaplacení dlužného nájemného ze všech 
pronajatých prostor" - pro úplnost. 
 
  
 
P. V i h a n : 
 
                Předkladatel se ztotožnil. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Znamená to, že pan Vydra, který má nájemní smlouvu na oba nebytové prostory a dluží, byl několikrát 
upomínán, dokonce vidím, že ani neplní splátkový kalendář, přesto bude vesele užívat obecní majetek k tomu, 
aby možná zaplatil. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                O tom není tento materiál. Pan Vydra požádal, dělají se kroky, abychom získali prostředky, které nám 
dluží. Krajní možnost je dát výpověď z nájemního prostoru. Nikdo nenavrhl, aby se o toto rozšířilo usnesení. 
 



  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Rozšiřuji návrh usnesení o návrh dát výpověď z nebytového prostoru. 
 
  
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Návrh, který je sem teď předkládán, je předkládán z mého přesvědčení, že toto je nejoptimálnější 
možnost dostat zpátky prostředky, které dluží. Samozřejmě se to nemusí podařit, v tom se s vámi ztotožňuji. V 
jiném materiálu, který budeme za chvíli projednávat, je to totéž. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Návrh usnesení je, aby se mu neprominula pohledávka do té doby, dokud nezaplatí svůj dluh. Není tam 
řešení situace, pokud nebude platit svůj dluh. Pokud nebude platit stále, má tady splátkový kalendář, a ten neplní. 
Na Komisi obecního majetku jsme několikrát říkali, že se s ním sepíše splátkový kalendář. V okamžiku, kdy 
nebude splátkový kalendář dodržovat, je splatná dlužná částka okamžitě s veškerými sankcemi, to znamená, že 
bude dána i výpověď na nebytové prostory. Neznám toto řeznictví, nevím, jaké tam jsou ceny, nevím, do jaké 
míry je potřebné, aby zastupitelstvo drželo při životě řeznictví, které je vzdálené 50 m od Kotvy, kde lze 
nakoupit zřejmě týž sortiment a pravděpodobně levněji. Nevím, jaký je důvod k tomu a jaké jsou záruky. Podle 
mého názoru byly splněny všechny podmínky, které jsme v minulosti přijali v obdobných systémových situacích 
k tomu, aby pan Vydra dostal za to, že neplatí nájemné, výpověď.  
 
                Navrhl to pan Macháček, proto změnu usnesení v tomto smyslu navrhovat nebudu, ale konstatuji, že 
všechny důvody pro výpověď jsou splněny. 
 
  
 
P.  S k á l a : 
 
                Když pominu smluvní pokutu, zmenšuje se nebo zvětšuje se v tuto chvíli dluh pana Vydry? 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Pokud neplní své závazky, naskakuje mu i smluvní pokuta. 
 
  
 
P.  S k á l a : 
 
                Zvětšuje se dluh, nebo zmenšuje, když pominu smluvní pokutu? 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Dluh se zvětšuje. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 



 
                Zeptal bych se pana místostarosty Burgra, zda by nám 2 - 3 větami neuvedl důvody. Ve své žádosti 
píše: důvody, které mě dostaly do této složité situace, jsem se vám snažil vysvětlit při našem jednání. Věřím, že 
jsem uvedl důvody". Ne že by to cokoli měnilo, ale zajímalo by mě, z jakého lidského nebo obecného hlediska 
uvedl jako důvody. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Pan Vydra zdůvodňoval celou situaci tím, že musel pod tlakem měnících se podmínek EU 
rekonstruovat vybavení provozovny, rušit vodovodní baterie, které tam dal před 2 lety atd. Dušoval se, že 
závazky uhradí. Doporučil jsem mu, že další musí rozhodnout zastupitelstvo. 
 
                Zdůvodňoval to vynucenými investicemi do vybavení provozovny. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Prosím Návrhový výbor o návrh na rozšíření usnesení. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Neexistuje návrh na rozšíření usnesení, existuje pouze protinávrh, který zní: 
 
                Zastupitelstvo MČ Praha 1 doporučuje radě MČ Praha 1 ukončit nájemní smlouvu s nájemcem na 
adrese Benediktská atd. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Kdo je pro doporučení radě ukončit nájemní vztah pana Vydry k těmto prostorům? 16. Kdo je proti? 
Zdržel se hlasování? 9. Protinávrh nebyl přijat. 
 
                Máme před sebou původní usnesení. Technická - pan Mejstřík. 
 
  
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Pane starosto, nevšiml jsem si, že byste ukončil debatu. 
 
  
 
P.  V i h a n : 
 
                Když se nikdo nehlásí, dávám hlasovat o usnesení.  
 
                Kdo souhlasí s navrženým usnesením tak, jak je předloženo - neprominout pohledávku a předložit 
zastupitelstvu? 24. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 2. Toto usnesení bylo přijato. 
 
                 
 
Dalším bodem je „Prominutí pohledávky za nájemným z nebytových prostor Radnické schody 7“.  



 
Omlouvám se, že musím opustit toto zastupitelstvo.  
 
Řízení předávám paní dr. Příhodové. Pokračování zastupitelstva bude dál podle jednacího řádu. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Prosím pana Burgra o předložení bodu. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Jedná se o letitý problémový nebytový prostor Radnické schody 7. Členové minulých zastupitelstev si 
pamatují problémy, které byly v tomto prostoru s vyřešením hlučnosti prostoru, s půjčkou, s vymáháním 
pohledávek atd.  
 
                V tuto chvíli byl tento prostor, jak máte v důvodové zprávě, na základě výběrového řízení přidělen 
firmě, kterou vlastní pan Jonáš. Je to stejný nájemce, který provozuje bufet v průchodu ve Vodičkově ul. 
 
                Poměrně složitým způsobem došlo k narovnání technického stavu této provozovny v tuto chvíli, když 
došlo k tomu, že nemohl plně využívat prostor do té doby, než došlo k vydání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí vzduchotechnického zařízení. Vzhledem k tomu, že mu chodil předpis nájemného na tuto dobu, 
protože měl na tuto dobu podepsanou nájemní smlouvu, obrátil se na zastupitelstvo s návrhem, aby mohl dále 
provozovat provozovnu, odpustit mu nájemné za tento nebytový prostor za období do r. 2002 - 27. 11. až 7. 5. 
2002 ve výši 125716 Kč.  
 
                Pokud by k tomu nedošlo, ukončil by nájemní vztah a argumentoval by, že by uplatnil § 667 
občanského zákoníku. Źádal by o uhrazení zhodnocení nemovitosti majetku pronajímatele.  
 
                Pan Jonáš to nedefinoval jako vyhrožování, říkám to jako informaci. 
 
                Nemám informace o tom, že by v tuto chvíli tam byl problém se soužitím s ostatními obyvateli 
choulostivé lokality, kterou je mezipatro Radničních schodů, kde je to zvukově velice problémové. 
 
                Je zajímavé, že v tuto chvíli musel omezit provoz této provozovny co se týká počtu míst a polovinu 
provozovny provozuje s předstihem, co nás všechny čeká, jako nekuřácký prostor. 
 
                Předkládám vám návrh prominout dlužné nájemné ve výši 125726 Kč za užívání nebytového prostoru 
- to je varianta a). Další varianta je neprominout, a pak bychom pokračovali v jednání dál. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Čekání na kolaudační rozhodnutí o vzduchotechnickém zařízení se kryje s datem, které tam je? Jestliže 
se s tím kryje, není žádný důvod, pamatujeme si problematickou situaci v této lokalitě. Budu pro. 
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Abych se mohl kvalifikovaně rozhodnout, rád bych slyšel kromě zprávy předkladatele ještě vyjádření 
pana ing. Dubna, který není přítomen. Z toho důvodu doporučuji přerušení do příště. 
 
  
 
P.  S m r ž :  



 
                Dámy a pánové, když se dívám na důvodovou zprávu, nalézám tam jednu velkou závadu. Domnívám 
se, že kdyby městská část měla platit vzduchotechniku takové kvality, která za hodinu vymění tisíc cm3 
vzduchu, nemuseli bychom mít obavy, že to bude příliš drahé. Zřejmě je tam chyba o několik řádů. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Je škoda, že tady není ing. Duben. Prostor byl složitý z památkového i z technického hlediska. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                1000 cm3 je litr. Chtěl bych se také zeptat pana ing. Dubna, jak je vůbec možné, že tam byla dělaná 
vzduchotechnika, která byla takovým způsobem poddimenzovaná. Nemyslím tím poddimenzovaná na 1 litr, ale 
na základě toho, že vzduchotechniku nedělal nájemce, ale my, a nájemce vyhrál výběrové řízení s tím, kde má 
plánovaných asi 40 osob, a vzduchotechnika, kterou nechal ing. Duben, je pro 12 osob, tak otázka je, proč byla 
tam projekčně dělána vzduchotechnika, která na to nikdy nemohla stačit? Věci, které jsou z toho vyvolány 
následně, to je nekuřácké pracoviště a omezení osob, je zásah do podnikatelského záměru, který byl schválen a 
který měl být respektován při dávání projektu na vzduchotechniku. Tady bych chtěl vysvětlení.  
 
                Protože je to vina městské části a ne nájemce, budu pro to, aby se mu to výjimečně prominulo. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Prosím pana ing. Dubna o odpovědi. Slovo má pan Gregor. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Tento prostor je mimořádně nešťastný a mimořádně nevhodný na projekt, který tam vznikl. Kdo ví, jak 
vznikl a kdo byl jeho tvůrce a kdo o tom rozhodoval? Jsou tam od počátku dvě věci. 
 
                První věc je, že dodatkem D2 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. odpuštěno nájemné za období 27. 11. 
2001 - 17. 5. 2002 z důvodu pozdního vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vzduchotechnického 
zařízení. Už bylo odpuštěno, ne že nebylo. 
 
                Za druhé. Zajímalo by mě, kdo schválil, že někdo v takovém malém prostoru udělá investici skoro za 
700000 Kč, zvláště když jsem slyšel, že vzduchotechniku jsme dělali na vlastní náklad. 
 
                Za třetí - aby mi někdo řekl, a bude mi stačit, když pan místostarosta Burgr řekne, že když mu to 
odpustíme, bude dále schopen plnit to, co se smluvně zavázal. Mám obavy, že tento prostor je zaklet, byla chyba 
dát ho znovu na restauraci.  
 
                Zajímá mě, když mu to odpustíme, jestli bude schopen dál plnit povinnosti? Čím vznikla jeho 
neschopnost placení? 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Prosím, zda pan ing. Duben umí odpovědět na otázku chybně projektované vzduchotechniky do tohoto 
prostoru. 
 
  



 
P.  D u b e n : 
 
                Vzduchotechnika nebyla chybně naprojektovaná. Když tam provozoval literární kavárnu váš bývalý 
kolega, dělala se tenkrát úprava dvorku a položily se tam roury, které měly v budoucnu sloužit jako odvětrání. 
Protože nebyla existence kavárny, vzduchotechnika se tam nedotáhla.  
 
                Než se to pronajalo Jonášovi, vzduchotechnika byla dotažena. Roury se mezitím na jednom místě 
propadly, musely se vykopat a obnovit, a bylo tam instalováno zařízení, které zabezpečovalo výměnu vzduchu 
pro 20 lidí, pro normální hospodský provoz, to znamená kouření, konzumace piva apod.  
 
                Rekonstrukce, kterou dělal pan Jonáš, dopadla tak, že tam měl 40 hostů. Vzduchotechnika byla 
poddimenzovaná. Bylo to způsobeno tím, že zařízení muselo pracovat na menší výkon, aby nedělalo hluk v 
domě. Dělaly se tam potom další úpravy, aby zařízení vyhovovalo. Proto tam investice byla navýšena. Ventilátor 
se musel vyměnit za dražší, který mohl mít vyšší otáčky, aniž by to vibrovalo s barákem. Toto si pamatuji, 
písemně bych to mohl dát přesně. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Na otázku, zda bude zaručeno, že nájemce bude bezproblémový a plnit své závazky - při jednání s ním 
tomu tak bylo, deklarace z jeho strany je. Měli jsme si ho sem pozvat. Jak bude plnit svůj podnikatelský záměr 
do budoucna, nemohu za něj mluvit. Je to ale potřeba nějakým způsobem řešit. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Čím zdůvodnil, že dluží 131000 Kč? 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Už u řezníka jsem se domníval, a zde znovu na to narážíme, že tito lidé chtějí odpouštět nemalé částky, 
které vznikly v různých situacích různými způsoby. Přimlouval bych se za to, aby byli pozváni k jednání o této 
věci, která se jich bytostně dotýká. Odmázli jsme řezníka, protože nedostal slovo, a tady mám podobný pocit. 
Bylo by dobré je sem zvát. 
 
  
 
  
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Problém s tím nemám. Je to v poslední odrážce, kde žádá o prominutí nájemného za r. 2002 ve výši 
125 tisíc, to je doba, kdy měl omezené užívání předmětu nájmu. Je to část nájemného, protože květen až červen 
uhradil z nájemného z r. 2001, kdy měl předplacené nájemné z výběrového řízení.  
 
                Proč je tam restaurace nebo pivnice, to bylo dáno podmínkami výběrového řízení, které vyhrál.  
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Do diskuse se již nikdo nehlásí. Předkladatel navrhuje variantu a). 
 



  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Prosím předkladatele - mám pochybnost, že ani náš nájemce se neumí správně podepisovat v rámci 
písemného styku s pronajímatelem. Je podepsán Milan Jonáš, Anglická 25, Praha 2. Myslím si, že by měl být 
aspoň živnostníkem, jednatelem s. r. o. apod., aby se mohl s námi podnikatelsky bavit. Na rozdíl od 
předcházejícího Vydry, kde jsme dohledali fragment dohody, kde bylo IČO a kde bylo jasné, že je to 
živnostenský podnikatel, tady se mi to nepodařilo dohledat a usnesení neobsahuje všechny informace. Milan 
Jonáš rozhodně nájemcem není. Nájemcem bude Jonáš, které má IČO. Prosím příslušného úředníka, který tisk 
připravoval, aby nám sdělil, kdo je nájemcem nebytového prostoru. Odmítám, že je to občan. 
 
                Prosím o dodání IČO, abychom měli pana Jonáše identifikovaného jako živnostníka.  
 
  
 
Pracovnice Úřadu (pí Pešková): 
 
                Omlouvám se, materiál připravovala kolegyně. Je to Milan Jonáš podnikající pod IČO 16581016 na 
adrese se sídlem Anglická 25, Praha 2.  
 
  
 
Pí   P ř í h o d o v á : 
 
                Kdo je pro variantu A - prominout pohledávku? 21. Kdo je proti? 1. Zdržel se hlasování? Usnesení je 
přijato. 
 
  
 
                Další bod je „Prominutí pohledávky - smluvní pokuty z prodlení s placením nájemného za nebytový 
prostor - Vlašská 10“. Prosím pana Burgra. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Jedná se o prominutí pohledávky za prodejnou potravin v objektu Vlašská 10. Konkurz vyhrála v r. 
1993 Martina Dotlačilová, která tento prostor užívala. Užívala ho tak, že došlo k neplnění smluvních závazků.  
 
                Máte také uvedeno doporučení právního zastoupení MČ Praha 1 paní dr. Weigandové, která na 
základě dopisu, který napsala, doporučuje ze sociálních důvodu variantu A, to znamená prominout pohledávku - 
odpuštění příslušenství pravomocně přiznané pohledávky ve výši 26 % úroků, což dělá částku 223473 Kč k 30. 
4. 2003.  
 
                Znamená to, že bychom rozhodli buď odsunout to až do doby, než zaplatí dlužné nájemné - platí 500 
Kč měsíčně, nebo z důvodu sociální nevydobytelnosti od této bývalé nájemkyně přistoupit k tomu, že bychom 
navrhli odpuštění smluvní pokuty.  
 
                26 % úroků byla asi záležitost zakomponování do smlouvy. Odpovídá to zhruba 0,5 % úroku za každý 
započatý týden z prodlení. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Jsem z materiálu dost rozpačitý. Není mi jasné, jestli paní Dotlačilová tam podniká nebo nepodniká. V 
materiálu to začíná 1. konkurz, 2. konkurz, což není konkurz podle konkurzního zákona, ale je tím myšleno, že 
vyhrála ve výběrovém řízení na nebytové prostory. 
 



                Pak je tady v r. 1998 podána výpověď k 1. 6. z důvodu dluhu. Pak následuje rozsudek Okresního 
soudu v Táboře.  
 
                Není mi vůbec jasné, proč to řešil soud v Táboře, když my jsme na Praze 1. Vlašská je na Praze 1 a 
paní bydlí také na Praze 1. To je první otázka. 
 
                Druhá otázka je, že jsou tady nějaké kroky, které podniká paní dr. Weigandová jako právní zástupce 
městské části. S ohledem na sociální situaci paní Dotlačilové navrhuje odpuštění další části dluhu atd. Není mi 
jasné, zda paní doktorka má právo dělat jménem městské části takové kroky.  
 
                Třetí otázka je, proč materiály, které byly adresovány zastupitelstvu městské části, nebyly 
zastupitelstvu předloženy. Je to jednak rukou psaný text paní Dotlačilové, který je datován 30. 2. 2002, tedy před 
rokem. Protože v textu píše, že musela omezit sortiment a že místo 70 druhů sýra prodává tři druhy a z 20 druhů 
jogurtů jen dva druhy, mám podezření, že v nebytovém prostoru dále působí. 
 
                Čtvrtá otázka: je tady dopis k rukám ing. Karla Louckého, určeno ZMČ Praha 1, opět od paní dr. Ivany 
Weigandové, datovaný 29. 4. 2002. Proč tento materiál nebyl předložen zastupitelstvu? Adresa paní Dotlačilové 
je Míšeňská 2, Praha 1. Proč Tábor? Bydlí na Praze 1. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Proč to bylo řešeno v Táboře, nevím.  
 
                Také si nevzpomínám, jestli jsme tento dopis dostali jako členové zastupitelstva a bylo uloženo to sem 
předat, předkládám to až já po roce. V tuto chvíli to nejsem schopen odpovědět. Podle mých informací v tomto 
prostoru nepodniká, je tam nový nájemce.  
 
                Prosím vysvětlit, jak je to se soudem v Táboře, jestli je to vnitřní záležitostí Ministerstva spravedlnosti. 
 
Pí P e š k o v á : 
 
                Paní Dotlačilová se zdržovala na mateřské dovolené u rodičů v okrese Tábor. Proto se celá záležitost 
projednávala u soudu v Táboře. Kdyby se záležitost měla projednávat u soudu v Praze, určitě by soud v Táboře 
namítl místní nepříslušnost. Paní Dotlačilová nebyla schopna v té době dojíždět do Prahy k soudu. 
 
                Pokud jde o nebytový prostor, je užíván jiným nájemcem.  
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Za předpokladu, že všechny skutečnosti uváděné v žádosti jsou pravdivé, pro prominutí bych byl. 
Potřeboval bych to více prověřit. Domnívám se, že v podobných záležitostech by se tyto záležitosti měly 
předávat napřed sociální komisi, aby se k tomu vyjádřila, případně provedla nějaké šetření, a teprve potom 
abychom o tom rozhodovali my. 
 
                I v tomto případě navrhuji jednání přerušit a předat to Sociální komisi. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Jestliže Jan Votoček byl rozpačitý, jsem z toho na větvi. Nejdříve prosba směřující k Petru Burgrovi, 
zda by nebylo možné v následujících materiálech vždycky upozornit poznámkou, zda dlužník ještě příslušný 
nebytový prostor obývá, zda v něm podniká. To tam nikde není. 
 
                K samotné kauze paní Dotlačilové. Chápu, nejsme nelidové, leč jsem pravicový politik. Myslím si, že 
v takovémto místě nebytový prostor o této metráži s prodejem se sortimentem tabák a potraviny, ale hlavně si 



všímám nájemné, které bylo paní Dotlačilové určeno - v prvním případě je to 700, ve druhém 2124 Kč, což v 
obou případech není v těchto místech až tak drastické. 
 
                Přesto to chápu vzhledem k ručně psané výpovědi, která apeluje na naši lidskost, a navrhoval bych 
odpustit 26 % zatížení. 
 
  
 
P.  Č e r n í k : 
 
                Na paní Dotlačilovou si vzpomínám, když tam začínala v r. 1993. Měla velké plány a dobře je 
rozjížděla, včetně donášky. Faktem je, že sortiment byl na malý prostor široký a že se změnou sociálního složení 
obyvatel docházelo k tomu, že si začala stěžovat na to, že nevydělává a dostávala se do problémů. Postupně 
sortiment snižovala. Objektivní důvody tam zřejmě byly. Prostor není tak lukrativní. Myslím, že skončila v r. 
1998 a od té doby se tam vystřídali minimálně další dva nájemci. 
 
                Pokud vím, sortiment je tam velmi chudý, jsou tam i potraviny a tabák v jednom prostoru. Lidé z toho 
nejsou odvázaní, moc tam nechodí, protože ceny jsou vysoké a lidé jdou raději do Mostecké. Nebylo to tak 
lukrativní, v r. 1993 měla spousta lidí velké oči, jak to tam bude chodit. Přimlouval bych se jí to odpustit. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Upozornil bych na historii lokality. Končí tam stavební činnost, docházelo tam v 90. letech k poměrně 
rozsáhlé regeneraci. Kupní síla obyvatelstva, které tam chodilo k nemocnici, nebyla optimální. Navíc tato 
lokalita je ustřižena stále trvající kontrolou vozidel u Tržiště. Objektivně říkám, že to není ideální umístění 
provozovny, nájemné tomu odpovídalo. Vývoj se teprve očekává, až se tam zklidní lokalita, až se dokončí 
stavební práce, začne se to snad rozvíjet. 
 
  
 
P.  H o r á k (Dvořák??): 
 
                V r. 1993 měl leckdo velké oči, a nezvládl to.  
 
                Zajímalo by mě, čí advokátkou je paní Weigandová? Z materiálu mi připadá, že je advokátkou spíše 
protistrany. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Je právní zástupkyní MČ Praha 1. Jestliže si vyžádáme právní hledisko, má ho říci komplexně. Řekne 
svůj názor, který je definován tímto způsobem. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Nikdo není přihlášen. Návrh předkladatele je prominout pohledávku. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Prosíme o doplnění jako v minulém bodě.  
 
  
 



Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Prosím o IČO. 
 
  
 
Pí  P e š k o v á : 
 
                Paní Dotlačilová pravděpodobně již nepodniká, i v rozsudku vystupuje pod datem narození. IČO by 
nebylo vhodné, spíše datum narození. 
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Navrhl jsem přerušení za účelem svěření Sociální komisi. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Sociální komisi nechci bránit výjezdu do Tábora, ale je potřeba, abychom si to řekli. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Nechám nejdříve hlasovat o přerušení. Kdo je pro? 5 Neprošlo. 
 
                K usnesení. Rodné číslo nebo IČO zpětně ze živnostenského listu by se asi dohledalo a mělo by se 
dodat do usnesení. Paní ing. Matějová dodá IČO podle živnostenského listu. 
 
                Budeme hlasovat o usnesení ve variantě A - prominout pohledávku. Kdo je pro? 20. Kdo je proti? 
Nikdo. Zdržel se hlasování? 5. Usnesení je přijato. 
 
  
 
                „Návrh na odpis pohledávky Opletalova 9“ - pan místostarosta Burgr. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Dámy a pánové, budeme mít dva materiály, kde jsou nejen nedobytné pohledávky, ale dokonce nejsme 
schopni v rámci právního řádu ČR zajistit právnickou osobu, která užívala náš nebytový prostor. Jedná se i firmu 
Wings International s. r. o. zastoupenou Josefem Muzikářem. 
 
                Bylo navrženo u Okresního soudu v Příbrami, aby panu Josefu Muzikářovi byl ustanoven opatrovník 
jako osobě neznámého původu. V odst. 5 je výčet jeho jednotlivých firem. V poslední větě je, že ani správkyně 
konkurzní podstaty společnosti Agropol Pelhřimov, Mgr. Petra Hložková, neví, kde se pan Muzikář nachází. 
Zřejmě je mimo území České republiky.  
 
                Dle finančního odboru činil dluh na nájemném ve výši 699000 Kč. Tento prostor již je využíván 
městskou částí.  
 
                Žádám o účetní vyčištění v tom smyslu, abychom odepsali dlužné nájemné za nájemcem Wings 
International, s. r. o., kterého zastupoval Josef Muzikář, ve výši 699073 Kč z důvodu nedobytnosti. 
 
  
 



P.  M a c h á č e k : 
 
                S účetním vyčištěním souhlasím, protože nezbývá nic jiného. Otázka zní, zda prostor je již užíván 
jiným, nebo je připraven k užívání? Je užíván, děkuji.  
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Pan Macháček říká - účetní vyčištění. Co to znamená? V návrhu usnesení je odpis dlužné nájemní 
částky. Jak je vidět, pan Muzikář je jiný střelec než předchozí případ paní Dotlačilové. Domnívám se, že v 
takových případech bychom neměli hodit "pouhých 700000 Kč" za hlavu, protože máme další firmy, v nichž 
fungoval a za nimiž jsou také nedobytné pohledávky. Chtěl bych, aby městská část podala trestní oznámení a 
nechala ho stíhat jako uprchlého. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Chtělo by to odpověď právníka. Zdá se mi, že by to chtělo dokázat, že Josef Muzikář úmyslně jednal 
podvodným způsobem. Neuplatňujeme pohledávku proti panu Josefu Muzikářovi, ale proti s. r. o. Wings 
International, která ručí svým majetkem plus vkladem 100000 Kč. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Myslím si, že je to jedno, protože tato firma má jediného jednatele, pana Muzikáře. Vyjde to nastejno. 
 
                Na rozdíl od pana Mejstříka si nemyslím, že je pan Muzikář jiný střelec než byla minulá paní, naopak 
si myslím, že pan Muzikář je bílý kůň, který teď spokojeně tráví výdobytky své činností na dně Orlické přehrady 
nebo v jiných podobných prostorách.  
 
                Pro mne je podstatný rozdíl mezi odepsat služné nájemné a prominout dlužné nájemné. Odepsat 
znamená, že to vyčistíme z účetnictví. Tím, že jsme to neprominuli, když se náhodou ten bílý kůň někde objeví, 
můžeme po něm peníze dle mého názoru dále vymáhat.  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Myslím si, že toto je diskuse vyšší úrovně. Také by mě to zajímalo, protože několikrát jsem takovou 
diskusi vedl s právními poradci hl. m. Prahy. Myslím si, že základním zavádějícím údajem, který diskusi 
podněcuje, je podle mého názoru naprosto chybné uvádění ve všech materiálech, které jsem kdy četl v rámci MČ 
Praha 1, kde se napíše jméno společnosti a za to "zást." a jméno člověka. Mezi tím je adresa firmy a IČO, což 
jsou věci složitě měnné. Jednatel je věc změnitelná velmi jednoduše a kdo je "zást.", je sekundární. Myslím si, že 
primárně je to tak, jak říkal pan místostarosta, že společnost nezmizela, je to s. r. o. Je to na prokázání jednání a 
uvádění firmy - jednání za firmu tak, aby byl poškozen druhý subjekt, kterým je městská část. V tuto chvíli si 
myslím, že na to moc patrony nemáme, aby "zást." mohl být obviněn. Snad je panu Muzikářovi v rekreačním 
zařízení Orlická přehrada dobře. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                V materiálu jsem nenašel informaci o tom, že bychom proti oné společnosti podali žalobu a že bychom 
měli zachovanou lhůtu, aby nemohla protistrana vznést námitky promlčení. Nárok je promlčen. Diskutujeme o 
ničem. 
 
  



 
P.  B u r g r : 
 
                Je to historické, když si paní Polákova zlidšťovala společnosti tím, že uváděla jména. Je pravda, že by 
v usnesení měla být společnost a IČO. 
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Do diskuse není nikdo přihlášen, budeme hlasovat o usnesení odepsat dlužné nájemné. Kdo je pro 
navržené usnesení? 25. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Usnesení je přijato. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Myslím si, že jak je nazvána košilka dokumentu - návrh na odpis pohledávky z titulu dlužného 
nájemného - je právně správnější než odpis dlužného nájemného. Zastupitelstvu přísluší odpis pohledávky, nikoli 
nájemného. Opravit na odpis pohledávky - dlužného nájemného za užívání. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Je to formální doplnění, o kterém nemusíme hlasovat.  
 
  
 
                Prosím zastupitelstvo o předsunutí bodu 17, který by měl předložit pan starosta. Předložím to za něj já 
společně s paní Mgr. Šwarzovou. Je to „Záměr koupě ideálního podílu 6/18 č. p. 402 se stav. parc. č. 356, k. ú. 
Malá Strana, Újezd 33“. Je to z toho důvodu, že v pátek se koná aukce.  
 
                O navržené změně budeme hlasovat. Kdo je pro předřazení tohoto bodu č. 17? 17. Prosím paní Mgr. 
Šwarzovou, zda by mohla za pana starostu bod předložit. 
 
  
 
Pí  Š w a r z o v á : 
 
                Prosila bych paní dr. Maršálkovou, která převzala právní zastoupení a tuto záležitost v celém rozsahu 
vyřizuje. 
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                Mám podrobnou důvodovou zprávu, kde je popisována celá historie věci, kterou jste se jako 
zastupitelstvo zabývali asi před 3 měsíci, kdy rozhodnutí zastupitelstva o využití předkupního práva vyústilo v 
to, že do toho vběhla exekuce a v pátek se koná dražba. Pokud městská část nechce přijít o možnost koupit 
spoluvlastnický podíl, musí se dražby zúčastnit. Potřebuji vědět, do jaké výše se městská část rozhodne stanovit 
kupní cenu, za kterou by bylo možno vydražit.  
 
                Pokud jsou dotazy k důvodové zprávě a k postupu, ptejte se. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Kdo tam bude hlasovat? 
 
Pí  M a r š á l k o v á : 



 
                Mám plnou moc na zastupování městské části ve věci podílu na nemovitosti. Exekutor má pocit, že by 
mi měla stačit. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Z důvodové zprávy mě nejvíce uspokojil řádek, kde se praví: na základě tohoto zjištění bylo na pana 
Neuberta podáno trestní oznámení pro trestný čin podvodu. Předpokládám, že jste to podávala Vy. 
 
  
 
(P. Maršálková: Ano.) 
 
  
 
                Děkuji, je to velice slibné. Podstatné je to, že jsme měli předkupní právo, a teď mi tento materiál 
chybí. Nevím, za kolik to bylo nabízeno. Už jsem to našel - jestli čtvrt milionu výš než je odhad je dostatečný 
prostor na to, abychom se v dražbě uplatnili. Neměli bychom navrhnout paní doktorce vyšší hranici? 
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Jaký je podíl městské části? 
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                Má tam polovinu s tím, že jsou tam další tři spoluvlastníci kromě pana Neuberta. Na dva jsme podali 
žalobu, také nám dali možnost využití předkupního práva, ti mají 1/18 a nepředpokládám, že by projevili zájem. 
Poslední spoluvlastník zemřel a v současné době je jeho podíl v dědickém řízení.  
 
  
 
P.  K o ž e l u h : 
 
                Z obchodního hlediska se nabízí spekulace, jestliže tam má MČ polovinu, že o pozemek nebude příliš 
velký zájem. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chtěl bych se zeptat, jak v případě této aukce budou vypořádány zástavy ve výši myslím  
5 mil., které tam na podílu pana Neuberta byly.  
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                Pokud se nemýlím, bylo tam 5 mil. a 1 mil. Věřitel pana Neuberta, kterému dlužil pan Neubert 5 mil., 
nařídil tuto aukci. Dražba je v jeho zájmu. Z výtěžku bude uspokojena pohledávka - jestliže se dosáhne 5 mil., 
tak ve výši 5 mil. Kč, pokud se nedosáhne, tím pohledávka končí, protože ji měl zajištěnu zástavním právem. 
Jestliže ji tzv. zastavil na vyšší částku, je to smůla věřitele.  
 
  
 



P.  D v o ř á k : 
 
                Souhlasím s panem Koželuhem v jeho názoru, že tato věc není šik pro další účastníky. Zároveň si 
dovedu představit, jak by mohl být nadšen správce konkurzní podstaty, kdyby našel naše usnesení, kdybychom 
ho za chvíli přijali. Kdybych byl správcem konkurzní podstaty, pošlu tam kavku, která to zastaví na 3,9, my si 
naběhneme na 4, a bude to mít doma. 
 
                Proto z tohoto důvodu navrhuji, aby se v usnesení změnila částka 4 na částku 2016749, což je výše 
nižšího podání. Myslím si, že je to spravedlivá cena, za kterou bychom měli tuto věc získat. 
 
  
 
  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Dal bych paní doktorce mnohem větší prostor. Navrhoval bych tam 5 mil., ale jsem si vědom rizika, 
které zmiňoval Filip. Může zastupitelstvo přijmout usnesení s tajnou doložkou? 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Všechna usnesení i jednání zastupitelstva jsou veřejná. Neumím si představit, že by byla tajná doložka 
usnesení. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Druhá otázka: musí být paní dr. Maršálková blokována cenou danou usnesením, na základě plné moci 
a právního zastoupení, které má, nemůže dostat tuto hranici ústním příkazem mimo usnesení? 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Na jednání zastupitelstva jsme schvalovali odkoupení podílu. Již tehdy jsme upozorňovali na to, že to 
kupujeme s tím, že tam zůstávají zástavní práva. Odkoupením by nezanikla. Šli jsme do rizika, že přestože 
zaplatíme kupní cenu za podíl, ještě budeme v dalším riziku, že budeme muset v budoucnu někomu uhradit další 
peníze. Přikláněl bych se k tomu, abychom mandát dali paní doktorce širší. Kdyby bylo možné to dát tajným 
dodatkem, také bych se k tomu přikláněl. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Dovoluji si dát ještě jeden protinávrh - v odst. I. vymazat text za slovem "dražby". 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Kdy jsou usnesení zveřejňována? 
 
  
 
P.  K a z d a : 



 
                Jestli to bude v usnesení nebo ne a řekneme si to tady před 65 lidmi, je to jedno.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Nikoli, pane magistře. Jsem pro to, abychom jí nedávali žádný limit, aby jí limit, o který budeme stát, 
dal ten, kterému skládá účty, kdo jí vystavil plnou moc, aby jí ho dal neveřejným způsobem. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Chci se zeptat představitele finančního odboru, kolik činí pro letošní rok rozpočtová položka v 
rozpočtu MČ Praha 1 nákup nemovitostí? 
 
                Pan ing. Stáňa zde není. Potom musím trvat na svém návrhu, protože to by nám mohlo dát malou 
odpověď. Musíme se řídit rozpočtem a ne voluntarismem.  
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                Když jsem žádala exekutora o číslo účtu, kam máme skládat jistinu, v rámci rozhovoru říkal, že má 
informace, že se sem někdo na zastupitelstvo přijde podívat, aby zjistil cenu, kterou zastupitelstvo určí. Od 
začátku se počítalo s tím, že se cenu doví. Přimlouvala bych se, aby částka byla minimální navýšení, aby dražba 
bezkonfliktně proběhla. Od začátku mi bylo jasné, že částka, která se tady objeví, bude kupní cenou a že si tam 
určitě někoho pošlou, kdo se bude snažit částku táhnout nahoru.  
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                V této situaci navrhuji hovořit o 10 mil. jako o poměrně reálné kupní ceně, nechat kavku, ať si to 
vytočí, a pak z toho cuknout. 
 
  
 
Pí  Š w a r z o v á : 
 
                Dovolím si poznamenat, že v případě schválení protinávrhu je třeba pozměnit ukládací část ve výši 
dražební jistoty. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Bude to podle toho, jaký návrh bude schválen. První protinávrh je pana dr. Votočka vypustit vše, co je 
za slovem dražba. Kdo je pro navržené usnesení? 18. Návrh je přijat.  
 
Pí  Š w a r z o v á : 
 
                Omlouvám se, že do schvalování usnesení zasahuji. Prosím o názor pana Mgr. Homolu. Dostávají se 
do střetu zákon o dražbě, kdy dochází k přechodu vlastnictví příklepem dražitele, a zákon o hl. m. Praze, kterým 
se  zase musíme řídit my. 
 
                Pokud schvaluje zastupitelstvo záměr koupě a zároveň odkoupení něčeho, musí to mít podstatné 
náležitosti kupní smlouvy, to znamená kdo, co a za kolik, když ne přesně za kolik, tak aspoň přesný způsob, jak 
kupní cenu určíme. Obávám se, že při nesplnění této podmínky, to znamená že ve formě naposled schváleného 



usnesení bychom mohli mít velké problémy jak s potvrzením správnosti Magistrátem, tak i s vkladem do 
katastru. Nejsem si jista, zda by takovéto schválené usnesení bylo platné ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Navrhoval bych v důsledku bodu I. ještě v bodu II.2. vypustit 0,5 mil: zajistit úhradu částky v příslušné 
ceně jako dražební jistoty.  
 
                Nevím, zda protinávrh, který jsem předložil, byl výlučný, že vylučoval ostatní protinávrhy, nebo ne.  
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Byl přijat 18 hlasy, o ostatních protinávrzích se nebude hlasovat. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Přijat byl, ale jestli ostatní protinávrhy nemluvily k něčemu jinému.  
 
  
 
P.  P ř í h o d o v á : 
 
                Ne, vše šlo k výši. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Aniž bych chtěl znehodnocovat 18 hlasů, jestli je vážná pochybnost o právní relevanci schváleného 
protinávrhu, je to složité. Můžeme se pobavit o výši. Jestliže by to byly 3 mil, bylo by to lepší, že tam bude 
určitá vůle a bude to odpovídat našemu původnímu záměru to koupit v této hodnotě. Měli bychom se k tomu 
vrátit, abychom to nezablokovali. 
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                S dr. Šwarzovou jsme řešili, pokud by měla být uznána cena, musela by být na dražbě účast minimálně 
18 členů zastupitelstva, aby odhlasovali, jestli se bude přihazovat nebo ne. Za této situace se to jinak nedá řešit.  
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                U veřejné dražby přechází vlastnictví příklepem, pokud vydražitel zaplatí. Domnívám se, že na 
zaplacení nabývací ceny je zákonem stanovena lhůta myslím 60 dnů. My budeme mít mezi tím zastupitelstvo, 
které může schválit konečnou výši vydražené částky. Myslím si, že nic nebrání tomu, aby se postupovalo tak, jak 
bylo schváleno, a příští jednání zastupitelstva by schválilo vydraženou částku. Jsme v jednom riziku - že 
přijdeme o dražební jistotu. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 



                Chtěl jsem říci totéž co kol. Homola. Znamenalo by to, že v bodu I. zůstane zájem koupě a nebudeme 
současně schvalovat odkoupení. Odkoupení podle vydražené ceny bychom schvalovali l7. 7. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                S takovým drobným problémem, že nám případně může propadnout dražební jistina ve výši 0,5 mil., a 
s tím za sebe nesouhlasím. Domnívám se, že bychom měli udělat nejnižší možný příhoz a podíl buď koupíme, 
nebo to nevyjde, a ať si to koupí kdo chce. V dražebním řádu není bohužel řečeno, jaký je nejmenší příhoz. 
Řekněme, jaký je náš nejmenší příhoz. Vím, co to je být spoluvlastníkem s obcí. Myslím, že tolik lidí se do toho 
cpát nebude. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Myslím, že nejmenší příhoz musí být předmětem dražební vyhlášky. Jinak se domnívám, že zákon o 
dražbách je zákonem speciálním a že vlastnictví přechází příklepem. Pro případ exekuce je to zákon speciální. V 
tomto případě nelze použít obecnou úpravu zákona o hl. m. Praze, ev. zákona o obcích. 
 
  
 
Pí P ř í h o d o v á : 
 
                Máme schválený protinávrh. Budeme hlasovat o usnesení, kde není stanovena cena. V případě, že 
nebude toto usnesení přijato, budeme hlasovat o původním usnesení. 
 
  
 
P.  G r e g o r - technická: 
 
                Navrhuji doplnit záměr koupě a zároveň odkoupení podílu atd. formou dražby do výše 1 mil. Kč. 
 
  
 
P.  P ř í h o d o v á : 
 
                To nejde, je již schválen protinávrh. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Myslím si, že se dá usnesení upravovat ve vynucených věcech. To je to, co jsem navrhoval - vypustit 
záměr odkoupení, nechat tam jen záměr, a případně vypustit cifru 0,5 mil. Kč. Pokud k tomu nepřikročíme, 
usnesení v podobě protinávrhu bylo schváleno.  
 
  
 
P.  P ř í h o d o v á : 
 
                Celé usnesení schváleno nebylo. 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Nehlasuje se o celém usnesení, pokud nebude projednávaná další změna. Pokud to zůstává v této 
podobě, jako celé usnesení to schváleno bylo. 



 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Byl schválen pouze protinávrh o výši, hlasovali jsme pouze o jednotlivých protinávrzích bodu I. O 
celém usnesení ještě nebylo hlasováno. Pokud máte ještě někdo změnu k bodu II. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Dávám návrh na revokaci a žádám o opětovné hlasování o bodu, který byl schválen 18 hlasy, protože 
to byla kravina.  
 
  
 
P.  C a b a n : 
 
                Nemůžeme v bodu 2.01 pověřit radu, aby stanovila cenu? 
 
                (P. Příhodová: Nemůžeme.) 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Ohrazuji se proti tvrzení pana Gregora, který nazval můj návrh schválený kvalifikovanou většinou 
zastupitelstva kravinou a žádám omluvu. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Pan Gregor zpochybnil hlasování a omlouvá se. Budeme hlasovat znovu o jednotlivých protinávrzích.  
 
                Hlasujeme  o protinávrhu pana dr. Votočka, který vidíte na tabuli. Kdo je pro? 14. Nebylo přijato. 
 
                Druhým protinávrhem pana ing. Dvořáka je částka 2016000 Kč. Kdo je pro tento protinávrh? 18. 
Návrh byl přijat. 
 
                Budeme hlasovat o celém usnesení. Prosím upravit bod II.02.02. - zajistit úhradu částky ve výši.. 
 
  
 
(P. Maršálková: Částka zůstává, je určena dražební vyhláškou.) 
 
  
 
                Termín do čtvrtka. 
 
                 
 
(P. Maršálková: Zítra to musí být uhrazeno, aby to do pátku došlo na účet exekutora.) 
 
  
 
                Kdo je pro navržené usnesení? 25. Kdo je proti? 2. Zdržel se? 1. Usnesení bylo přijato. 
 
  



 
Protože máme 8 minut do 19. hodiny, prosím o hlasování, zda je někdo pro prodloužení zastupitelstva do 20 
hodin. Kdo je pro? 14. Nebylo přijato.  
 
Zastupitelstvo budeme končit v 19 h. 
 
P.  B u r g r : 
 
                Měl bych předkládat materiál ve věci firmy, která se nachází v Arabských emirátech.  
 
                Odložili bychom to a začali bychom splátkovým kalendářem za dlužné nájemné v Tomášské 8. 
Nájemce nebytových prostor je přítomen.  
 
  
 
P.  D v o ř á k - technická: 
 
Navrhuji nechat hlasovat o návrhu pana místostarosty Burgra jako o návrhu na změnu programu. Návrh, o 
kterém se bude formálně hlasovat, by zněl:  
 
Zastupitelstvo rozhodlo prodloužit jednání po dobu projednání bodu č. 12. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Kdo je pro? 22. Kdo je proti? 1. Zdržel se hlasování? 2. Bylo přijato. 
 
                Pan Mejstřík měl dotaz. 
 
  
 
P.  M e j s t ř í k : 
 
                Nehlasovali jsme o variantě prodloužení. Nejsem pro prodloužení do 20 hodin, jednal bych dále. 
Požádal bych svého předsedu klubu, aby vyhlásil pauzu a mohli bychom se o tom poradit. Domnívám se, že 
máme na stole závažné věci, které se přesouvají z minulého zastupitelstva, a neznáme termín dalšího 
zastupitelstva. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Starosta svolá zastupitelstvo do 14 dnů. 
 
                Pokud předseda klubu požádá o přestávku na jednání, nechť tak učiní. Nežádá. 
 
                Pan Burgr předloží bod. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Tímto bodem nebudeme odepisovat ani odpouštět nájemné. Předkládám vám materiál z toho důvodu, 
že je zde „Žádost nájemce nebytového prostoru v Tomášské 8 pana ing. Jaromíra Sadílka, který žádá 
zastupitelstvo o splátkový kalendář přesahující 18 měsíců“. Plně to spadá do vaší kompetence. 
 
                Víte dobře, že tato kauza zde již na zasedání byla, kdy zastupitelstvo přistoupilo pozitivně k tomuto 
nájemci a odpustilo část dlužné částky, která mu nabyla za období od r. 1992 do dnešního dne.  
 



                V tuto chvíli tam zůstalo v hodnotě 2434172 Kč. Nájemce si udělal určitou analýzu, co je schopen 
platit. Z jeho žádosti vyplývá, že je schopen platit 20000 Kč měsíčně. Z toho se dá odvodit, že pokud bychom 
schválili splátkový kalendář, bylo by to na 10 let a 2 měsíce.  
 
                Proč předkládám tento materiál s doporučením? Když pominu nájemní vztahy s investory, kteří 
výrazně investují do svého majetku - máme nájemní vztahy na 20 - 40 let - nájemní vztah na 10 let odpovídá. 
Máme mnoho nájemních vztahů s provozovnami tohoto typu. Desetiletá smlouva nevybočuje z rámce smluvních 
vztahů, které má městská část s jinými nájemci jiných nebytových prostor. 
 
                Druhá věc je, že je to maximálně možný přístup městské části, aby se jí dostala v časovém horizontu, 
který je možná nepříjemný, zpět dlužná částka, kterou po nájemci požaduje. 
 
                Z toho důvodu vnímám materiál pozitivně. Pan ing. Sadílek je přítomen. Mohu vyhovět oprávněnému 
požadavku zastupitelů a pokud budou dotazy, bude muset své stanovisko obhájit. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, někteří i kamarádi, musím se přiznat, že když jsem se probral 
důvodovou zprávou a dostal jsem se na str. 2 přílohy, musím říci, že jsem se chopil slovníku a nenašel jsem tam 
nežalovatelné slovo. Bohužel.  
 
                Nemám pocit jako místostarosta Burgr, že by to nevybočovalo, naopak se domnívám, že je to něco pro 
mne osobně šokující, že člověk, který má obecní prostor, se dokáže chovat tak anarchisticky, že si dokonce sám 
určuje, kolik bude platit. Pokud jedete se mnou očima v důvodové zprávě, nebudu to ani komentovat, protože je 
to něco, co přesahuje i mou bujnou fantazii.  
 
                Dávám návrh návrhové komisi ve znění: 
 
                ZMČ Praha 1 doporučuje zrušit smluvní vztah na předmětný nebytový prostor Tomášská atd. - určeno 
radě městské části.  
 
                V bodu I. souhlasí - prosím o změnu souhlasí se splátkovým režimem na 40000 Kč měsíčně. 
 
  
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Omlouvám se, asi jsem byl nesrozumitelný. Citoval jsem, že tento splátkový kalendář předpokládá, že 
nájemce bude 10 let a 2 měsíce nájemcem tohoto nebytového prostoru, pokud bude plnit své závazky, a že 
smlouvy s desetiletou životností máme. Takto jsem to myslel. 
 
  
 
P.  H r u š k a : 
 
                Je to klasický příklad, když někomu podáte prst a on chce celou ruku. Když jsme mu minule dluh 
prominuli, myslel jsem, že je to vyřízeno, a okamžitě následují další požadavek. Připadá mi to z tohoto hlediska 
nemorální. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Požadavek není na odpuštění, je to návrh dohody o splátkovém kalendáři. Můžeme nebo nemusíme ho 
přijmout. Pokud ho nepřijmeme, dojde k ukončení nájemního vztahu, k uvolnění prostoru a nastanou právní 
kroky vůči nájemci. O tomto usnesení je. 



 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Hlásí se pan Sadílek. Kdo je pro jeho vystoupení? Většina. Poprosím ještě pana Macháčka. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Tím, že bude pan ing. Sadílek splácet podle jeho návrhu 20000 Kč měsíčně 10,5 roku, tím si sníží 
zisky, které tam vyčísluje na velmi nízkou úroveň. Tím zamezí možnost, aby v tomto nebytovém prostoru 
podnikal někdo jiný a aby za 10 let, které nám navrhuje současný nájemce, do kasy městské části přibylo trochu 
víc. 
 
  
 
P.  S a d í l e k : 
 
                Tento splátkový kalendář byl jako návrh, který mi byl dán jako úkol ze zastupitelstva. 
 
                Bylo by dobré, kdyby se pan poslanec podíval, jak to tam v současné době v této restauraci vypadá. Je 
to mimo hlavní trasu. Minule jste mě dost kritizoval za některé věci, které jsem tady řekl, ale bylo by dobré, 
kdybyste se tam přišel podívat. U domu je lešení.  
 
                Nemyslím si, že v současné době restaurace oplývají velikou ziskovostí.  
 
                Byl to návrh, kde jsem vycházel z reálných čísel. Bylo mi to dáno jako úkol, abych to předložil panu 
místostarostovi. 
 
  
 
P. V o t o č e k : 
 
                Bohužel tomu příliš nerozumím. Nerozumím po zásazích, které do toho Loucký udělal, kolik je 
skutečné nájemné. Vidím, že je tady rozpočet 790000 Kč ročně, dosažená tržba 4032000, náklady 3755000, 
ziskovost - to je tržba mínus náklady - 277000, což je 23 měsíčně. Jestliže z toho bude splátka 20000 Kč 
měsíčně, nevím, jestli 3000 stačí na to, aby se platilo řádné nájemné kromě dlužné splátky. Není mi jasné, zda 
3000 Kč, které vám zbudou, budou stačit na živobytí pro vás a vaši početnou rodinu. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                V řádku nájemné, Praha 1, 790 tis. - to je kalkulace? Jak vznikly 3000 Kč měsíčně na nájemné? 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Předpokládám, že tržba mínus náklady - že 790 tis. na prvním řádku je již odečteno.  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                O pana Sadílka starost nemám, to je jeho problém.  
 



                K panu Macháčkovi. Souhlasím s tím. Asi před 1,5 měsícem jsme se o tom na komisi bavili a panu 
místostarostovi jsem říkal, jak je to přesně s vybalancováním. Tvůj předpoklad platí v tom okamžiku, 
kdybychom našli nájemce, který by platil to co platí pan Sadílek a ještě dalších 20000 Kč, tím bychom ztráty v 
rámci stávajícího stavu neutrpěli. Je to jediná podnikatelská aktivita pana Sadílka. Předpoklad, jak si pomůžeme, 
když odtud pana Sadílka vysadíme a dosadíme tam někoho jiného - to jsou zákruty výhodnosti či nevýhodnosti 
rozhodování o tom, jak ve svízeli nájemce pokračovat. Také proto se říká, že dokud banky nepůjčí, je to problém 
toho, kdo žádá o úvěr. V okamžiku, kdy půjčí, je to problém banky, aby to splatil. V tuto chvíli máme asi 715 
těch, o kterých musíme uvažovat, jak jim se daří podnikání, abychom neměli zkrácené naše příjmy. Jedna věc je 
výše příjmů a další věc je, jaké jsou naše nároky, abychom příjmy vymohli.  
 
                Myslím si, že v tuto chvíli by bylo nejefektivnější z hlediska postupu udělat krok, který jsme udělali 
předminule s jiným nájemcem - při prvním nesplacení bude nastupovat to, co říkáš. Je to neuvěřitelná mašinérie 
se soudem a s dalšími věcmi.  
 
                Budu dávat návrh na doplnění usnesení, aby tam byl splátkový kalendář s tím, že jakmile se jedna 
splátka neuhradí, aby byly podniknuty kroky k vyklizení prostoru. 
 
                Tento přístup není ideální, ale život není ideální, ale v tuto chvíli je ještě přístupem, který nám umožní 
nevynaložit takové energetické nároky, které bychom nikdy nemuseli dostat zpátky, pokud nechceme vykonávat 
absolutní spravedlnost. Potom je to o něčem jiném než  o financích. 
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Poslouchal jsem pana nájemce, který říkal, že tam jsou nejnižší částky. Chtěl bych od vás slyšet, 
abyste řekl, co jste schopen splácet měsíčně. Doufám, že neřeknete částku pod 30000 Kč měsíčně. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Vzdám se svého slova ve prospěch pana ing. Sadílka. Pak budu třeba reagovat. 
 
  
 
P.  S a d í l e k : 
 
                Vycházel jsem ze současné situace. Mohu se pohybovat do 25000 Kč. Peníze se do kšeftu musí vrátit. 
V současné době tržíme denně 5 - 6000. Vycházím z čísel, která tam v současné době jsou a ještě nějakou dobu 
budou. Nevím, co se letos děje s cestovním ruchem, protože je to oblast, která je z místního obyvatelstva 
vylidněna. Jsme z 80 % závislí na cizineckém ruchu, a ten v současné době není. 
 
  
 
Pí  M o r a v c o v á : 
 
                Chtěla bych ještě jednou celou genesi. Když se podívám na tečku 3 v důvodové zprávě, vidím, že 
podnájem byl uzavřen bez souhlasu majitele. Znamená to, že pan Sadílek bez souhlasu majitele podnajímal 
provozovnu, za kterou platil nájem od 1. 9. 1993 do 19. 1. 1997 135000 Kč měsíčně. V okamžiku, kdy tuto 
nájemní smlouvu legalizoval, požádal o snížení nájemného. Z jakých důvodů? Připadá mi zvláštní, že vždycky, 
když dosáhne pan ing. Sadílek nějakého kroku, okamžitě žádá další úlevy. Část dlužného nájemného byla 
promlčena, penále jsme odpustili, a teď máme zvednout ruku pro to, aby se X let splácela ta část dluhu, která 
zůstala od minule.  
 
                Chtěla bych se pana ing. Sadílka zeptat, v jakém okamžiku dospěl k rozhodnutí, že nájem ve výši 
135000 Kč měsíčně, který mohl splácet 4 roky, najednou v době, kdy se legalizovala jeho nájemní smlouva, už 
splácet nemohl a požádal o snížení. 
 
 



  
 
P. M a c h á č e k : 
 
                Pane inženýre, jestliže mi tvrdíte, že dnes 26. května t. r. v provozovně tržíte 6000 Kč denně, říkáte 
nepravdu a mám pocit, že ji říkáte záměrně. Milý pane inženýre, musím vám říci, že asi budu trvat na 
přehodnocení toho, co jste nazval náklady - souhrn nákladů a příjmů, a jak jste došel k tomu, že vám zůstanou 
pro celou rodinu 3000 Kč měsíčně. Jestliže se však ukáže, že má pochybnost byla falešná a vy skutečně v tuto 
dobu tržíte 6000 Kč denně, pak nechápu, co v tomto oboru děláte. Jak se můžete v tomto oboru vůbec 
vyskytovat? Apeluji na všechny kolegy: jsme mimo jiné i strážci obecní pokladny. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Mám doplňující návrh k usnesení. Výši splátek a jejich počet nechávám na zastupitelstvu. Doplnil 
bych tam - místo tečky pokračovat: formou notářského zápisu pod ztrátou výhody splátek a se souhlasem k 
přímé vykonatelnosti notářského zápisu.  
 
  
 
P.  F i s c h e r : 
 
                Myslím, že za podmínek, které doplnil pan Mgr. Homola, můžeme směle vykročit k určení výše 
splátky, s níž bychom souhlasili. V případě neplnění nájemného můžeme okamžitě dát výpověď a v případě 
neplnění tohoto dluhu můžeme přistoupit okamžitě k exekuci.  
 
  
 
P.  S k á l a : 
 
                Nevím, k čemu se vyjádřím. Když mi někdo řekne, že je schopen platit 20000 Kč měsíčně a zároveň 
řekne, že má tržby 5 - 6000 Kč, pak musí mít banku, z které bude peníze tahat. Toto celé považuji za 
neprůhledné, za netransparentní a vymyšlené. 
 
  
 
P.  S a d í l e k : 
 
                Materiál jste neprostudovala asi celý. 130 - to byl návrh smlouvy, který jsem platil asi čtvrt roku firmě 
Panok, pak došlo ke snížení na částku 60000 Kč.  
 
                Co se týká tržeb, v současné době na domu je lešení, dům je v opravě. V materiálu žádosti o slevu na 
nájmu jsem to dokladoval fotkami. Také byste nešli do restaurace, kde je umístěno lešení. Je to tam prašné, 
pracují tam dělníci. V současné době tržíme tuto částku, protože dům je v opravě. 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Žádám 3 minuty na klub. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Vyhlašuji tříminutovou přestávku na jednání klubu. 
 
  
 



                                                               (Přestávka) 
 
  
 
                Máte potřebu vyjádřit názor klubu Evropských demokratů? 
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Kryje se s tím, co jsem vyjádřil - jak jsem podal návrh usnesení. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Ztotožňuji se s doplněním Mgr. Homoly, osvojuji si to, o jeho doplnění usnesení nemusíme hlasovat 
jako o pozměňovacím návrhu.  
 
  
 
Pí  M a r š á l k o v á : 
 
                Příští týden je nařízeno jednání. Přimlouvala bych se, jestli by pan dr. Homola souhlasil s tím, že by to 
bylo formou soudního smíru. Ten jsem schopna s panem Sadílkem okamžitě uzavřít. 
 
  
 
P.  H o m o l a : 
 
                Stačí doplnit: případně za stejných podmínek formou soudního smíru.  
 
  
 
P.  G r e g o r : 
 
                Pan Sadílek na můj dotaz řekl 25000 Kč.  
 
  
 
P.  P ř í h o d o v á : 
 
                Návrh usnesení je 20000 Kč. Pokud se pan Burgr neztotožní s 25000 Kč, může to být protinávrh.  
 
  
 
P.  M a c h á č e k : 
 
                Dal jsem pozměňovací návrh i v tomto duchu. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Pan ing. Dvořák bude dávat postupně pozměňovací návrhy. 
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 



                Pan Macháček dal zcela odlišný protinávrh od původního návrhu usnesení. Doporučil bych pozměnit 
text: Doporučuje radě MČ zrušit smluvní vztahy na předmětný nebytový prostor Tomášská 8, pivnice U tří 
zlatých trojek, a souhlasí se splátkovým režimem 40000 Kč měsíčně.  
 
                Zrušit je nejtragičtější.  
 
                Souhlasil byste s touto formulací: Doporučuje radě MČ ukončit smluvní vztahy na nebytový prostor 
Tomášská 8, pivnice U tří zlatých trojek. (P. Macháček souhlasí.) 
 
  
 
P.  V o t o č e k : 
 
                Chci se zeptat, zda to, co říkal kol. Gregor, to je smluvní částka 25000, byl protinávrh, nebo řečnické 
cvičení. 
 
  
 
  
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Pokud neprojde tento kategorický protinávrh, navrhnu hlasovat o protinávrhu pana Gregora - o výši 
25000 Kč. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Hlasujeme o návrhu ukončit smluvní vztahy s panem Sadílkem. Kdo je pro tento protinávrh? 16. 
Nebylo přijato. 
 
                 
 
P.  D v o ř á k : 
 
                Protinávrh pana Macháčka: souhlasí se splátkovým režimem, kdy se částka 20000 Kč nahradí částkou 
40000 Kč.  
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Kdo je pro tento protinávrh? 17. Protinávrh byl přijat. Částka 20000 Kč se mění na 40000 Kč. 
 
  
 
P.  B u r g r : 
 
                Je to 61 měsíčních splátek. 
 
  
 
Pí  P ř í h o d o v á : 
 
                Budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo souhlasí s usnesením, které vidíte na tabuli - to znamená 
splátkový kalendář 40000 Kč měsíčně, 5 let a 1 měsíc? 24. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 4. Návrh 
byl přijat. 
 
  



 
  
 
  
 
  
 
  
 
Přerušují jednání zastupitelstva. Starosta městské části svolá zastupitelstvo podle jednacího řádu během 14 dnů. 
 
  
 
Druhá část zasedání 9.6.2003 


