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růLow a t
Prvním bodem je bod číslo 24' kteriÍ se týká prodejny na Jungmannově nám. 7. Jsou

tady čtyři překladatelé. Ptám se, kdo z nich se ujme slova. Kateřina K]asnová má slovo'

P' Klasnová:
Za předkladatele bych uvedla tento bod. Navrhujeme ,,Zpětvz€tí Yýpovědi z nájmu

neb"Ýtové jednotky v ulici 28. října 14, Jungmannovo nám.7..' Jedná se o plodejnu
železářství. elektromateriálu, svítidel, domácích potřeb, drogerie, parÍr-rmerie, ban'yJaky atd.

Dne 18' zríří se rozhodla nda udělit výpověď z nájmu, a to na základě doporučení
komjse obecního majetku' Provozovna na tomto místě je přes 70 ]et. Nájemce pan ing'
František Šruc provozuje tuto provozovnu kolem 25 let' Byť nájem íení holentní' vzhledgm
k tomu, že jde o plovozovnu občanské obslužnosti' tak si myslím' že částka je dostateěná.
Nájemce platí bez prodlení, nemá Žádný dluh na nájmu a nikdy ho ani neměi'

Tato plovozovna přeŽi1a řádění v minulém volebním období. kdy pan místostaťosta
Valenta dával výpovědi jako na běžícím pásu - přesto tato plovozovna výpověď nedostala.
Domnívám se, že to bylo ploto' že všichni víínlali' Že tam chodí nakupovat občané z Prahy 1.

Je to iedna z mála plovozoven podobného q.pu' která v centu zůstala zachována. Domnívám
se' Že slib ke zvyšování služeb občanské obslužíosti, ke kterému se radnice Prahy 1, zayázala,
stále platí' Myslím si' Že provozoven, které jsou zaměřeny na tu sty, je na území městské
části velké množství'

Také bych ráda zdůrazni1a podle toho. cojsen se dozvěděla z rnédií, ale nebylajsem
to schopna dohledat na webových shánkách Plahy 1 - že bylo \Tpsáno Úběrové řízení, byl
r'ybrán nový nájemce, který nabídl podstatně lyšší nájemné. Bude se pravděpodobně jednat o
nějakou komerční provozo\'nu' která tam bude prodávat nějaké oblečení. Jedna véc je nájem.

a drúá věc je mít na zřeteli' pokud by se neměla Praha 1 vy1idňovat, tak aby tady zůstaly
nějaké provozovny pro občany Prahy 1'

Ráda bych upozomila na situaci' kterou tady budeme také řešit. je tady soufun
splátkoqÍch kalendraů za l'llčité období, kteťé předkládá Íinanční \'ýboť. Je celá řada
plovozoven netýká se to jen b}tů, ale i neb}tových prostol, kde se nájemce zavázal platit
dost rrysoké nájemné, a vzdor tomu. Žejim v různých fázích by1o nájemné z části odpouštěno'
přesto se dostali do situace. kdy dnes dluŽí Praze L nájenlné ve výši milionů korun. Zdání
nor'ého solventního nájemce nemusí blt nakonec pro MČ Praha l výhrou. Případů' kdy
nájemci Plaze 1 dluží, je celá řada a řešíme to dnes a denně na zastupitelstvu Prahy 1.

Bod zní jednoznačíě chceme zpětvzetí výpovědi' Chtěla bych vědět, zjakého
důvodu byla dána výpověď? Zvláštní bylo. že už 29' 11' provozní tecluik paní Jana Amadová
z MČ Praha l se dotazovala sdružení vlastníků jednotek v tomto domě' zda by dali souhlas
s rekolaudací předmětného neb).tového prostoru na kavámu. Z médií jsem se pak dozvědě1a'
že nakonec výběrové řízení vyhrála jakási společnost MoYA s' I' o, která tam má plodá\'at
oblečení'

Myslím, že není ťeba více dodávat, více si řekneme v diskusi. Děkuji za pozomost.
(Potlesk)

P. Hodek:
Mám tři přihlášky z řad občanů. Prvním přihlášeným je paní simona LukáčoYá.

P. Lukáčová:
Také jsem dosta1a qipověď' Jsem oběanem Prahy 1 a byla jsem v nebýovém prostoťu

na Václavském nám' 14 po dobu l8 let' Provozovalajsem tam cukámu, zn,trzlinu' měli jsme

vlastní výrobnu' Z čístého nebe jsem dostala \'ýpověď' Místo nme je tam dnes nějaká thajská
prodejna' prodávají tam buchtičky, pastelky a becherovku. Nabíd1i roční nájem 2 mil', ale

chtěla bych vidět, z čeho to budou platit. To asi nikoho z obvodního úřadu vůbec nezajímá'
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Můj dotM je' zda také kontrolujete' odkud peníze pocházejí? Rozhodně to nemůže bý
z toho' co tam teď mají.

Prosím o fotogťďie. Vidíte nápis Cukáma Simona. kásná vánoční Ladovská výzdoba
a vedie toho vidíte prodávríní buchtiček ve vý1oze a pastelek' Pane stalosto, co nryslíte, co je
lepší mít m václavském náměsti? Cuklámu' kteú je tam od 50. let' nebo Thajce? Kde se

budou čeští občané schltet? Kam budou chodit ob!'vatelé Plahy 1? Děkuji. (Potlesk)

P. Hodek:
Dalším piihlášeným je pan sruc' Jeho vystoupeni musi bý schváleno, neboť není

občanem Prahy l' Plosím o technické lúasoviiní o tom, zda souhlasíme, aby pan František
Šruc vystoupil k tomuto bodu. Pro 23' Bylo schvá1eno, pan Sruc má slovo. (Potlesk)

P. sťuc:
Vážené dámy a p.ino\'é' jsem nájemce, který je r' uvedené drogerii více než 20 let.

Před 20 lety jsem tuto drogerii získal v oficiální aukci, za kterou jsem zap1atil pŤes 4 mil. Kč'
Drogerie by1a v dezolátním stavu. Bylo tam ještě podloubí, kde chodili bezdomo\'ci. ale
piesto drogedeje tam strašně dloúo' uŽ před vá1kou'

Rozhodl jsem se' že budu svých zbýlajících 20 let před odchodem do důchodu
věnovat tomuto obchodu' přestože v minu1osti jsem dělal jinou práci. Můj otec byl obchodník,
obchod mu komunisté sebrali, a já jsem se rozhodl, že budu pokračovat v práci, kterou můj
otec dělal. Bohužel se nové doby už nedočkal' Chtěl jsem to věnovat otci s tim' ab] Šruc
pokračoval vtéto činnosti, která dříve byla. Věnoval jsem tomu obrovské úsilí. Do
rekonstrukce jsem dal ó .7 mil.' Vzpomeňte si' jak vypadalo podloubí' běŽte se tam podívat,
jaký je tam s1rop' s památkovým úřadem jsem dojednal, aby se zachoval uvedený strop' aby
se to dostalo do původního stavu' Portáy. ktelé tamjsou, sám jsem navrhl podle plánů' které
jsem našel v archivech. Dal jsem si práci' abych celý objekt dostal do stavu' ve kterém b.vl
ještě pied válkou' Povedlo se rrri to, chodí tam tisíce 1icií, dokonce se siíždí z širokého okolí,
plotože dostávají od prodavaček, kteťé taln jsou stejně dlouho jako já. ty nejlepší rady.
V}.tvořily se tam přátelské vztahy' mezi lidmi je komunikace' chodí tam i řemeslnici a radí se,

co ajak udě1at, plostě prodavačky pomáha.jí občanůrn Prahy 1. Jsou skutečně pomoci.
Ten' kdo toto udělal, je buď šílenec. nebo vůbec neví, o co se jedná, vůbec se tam

nepřišel podívat' Pro mne je to záhadou, proč to kdo uděia], aniž o tom se n,]'1ou diskutoval,
aniž mě pozvali na jednálí a řekli, že s tím chtějí něco udě]at, třeba aby dostali více peněz'
Neumím si to vysvětlit' Nevim, jestli to pan starosta a pan Mašek potvrdí' na jednání s nimi
jsem se dostavi1' a oni mi vpálili do očí, že jsem měl uvedený prostor' kter]i ťekonstťuuji 20
let, nabízet za 4 n,ril. přes iealitní kanceliíi Remax' Byl jsem šokován. Mohu viím. pane
starosto Ťíci: kdybych to měl já nabíZet' tak si uvědomte' že tento obchod je celý napěchovaný
zbožím. Zboží má k dnešnímu dni účetní hodnotu 20 milionů, je tam za dalších 5 mil'
obchodního zařízení. pokladny atd' To bych asi muselbýt šílenec' abych toto udělal.

Ptám se: kdo si toto \,Tmyslel? Kdo takto likviduje obchodníky? Ten, kdo to udělal,
měl by se přiznat. Já užjsem penzista,já to přeŽiji' aleje ni 1íto lidí, kteří tam chodili, chodí a
kteří mají tento obchod ládi'

Naložím to do kamionu a odvezu vám to na radnici. vejde se ván to tam a můžete
pokaěovat v tom' co jsern dělal: obsluhovat lidi. nabízet jim šroubky, ban'y' laky atd' Uděláte
aspoň něco dobrého pro Prahu 1' (Potlesk)

P. Hodekl
Děkuji panu srucovi' Mám tady poslední přihlášku z řad občanů, dotyčný nenapsal

svéjméno. pouze se podepsal. adresaje Poříčí 44. Prosím o sděleníjména'
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Milena Wertheimová:
Jmenuji se Milena Wertheimová a bydlím 50 1et na Praze 1. Zajínalo by mě' když

vypovídáte neb}tové prostory. co tím sledujete? Tvrdíte při našem jednání' Že vám jde o
peníze' Pfoč si nájemce nepozvete a nem]uvite s nimi, neŽádáte, zda mohou p]atit víc? Dcera
na Václavském nám. v cukovinkách dostala r'ýpověď ke svým padesátinám. poté se Zhroutila
a dodnes ieště není v poiádku. Je to hŤoa1é' když lodina má svůj obchod, vnuk se v1rrčil
cukŤiíiem. 18 1et tam pracují, měli spoustu dobrozdání od zrikazníků' od Cechů. kteří bydlí
v zafuaničí a kteří sem piijedou, jdou na Václavák pro buřta a do cukovinek pro naše zboží'
KdyŽ se to dozvěděli, všiclmi nám psali' Že to tam chtějí mít. To tolik pohrdáte našimi
Živnostníky a občany Prahy 1' j eště k tomu kdyŽ tady bydlíme? Nebylo s vámi žádné jednání,
nezájem a pan stalosta tomu ani nelozuněl' Jeho odpověd. by1a' že tam prodáváme
předražené bonboniéry. Pane stalosto, víte' že bonboniéra má určitou gramáž a že je to třeba
desetideková krabice? Jiná má třeba půl kila. v tom j e rozdíl. všechno má své opodstatnění.
Jedině se dalo mluvit s panem místostaÍostou Hodkem, lidsk-Y chápal, že to neníjednoduché'

vaše jednaní se nám nelíbí, zásadně likvidujete české živnostníky. Zjakého důvodu?
To chcete mít všude hadry, ban}y a všeclmo to' co ob)'vatelé tady nepotřebují a plo všechno
rnusíme do supermarketů? Když jdu na procházku. koupím si čokoládovou t'včinku, na
28' října si koupím žfuovku, mýdlo nebo cokoli .jiného' Uvažujte trochu.jako my' normální
1idé' (Pot1esk)

P. IJodek:
DěkLtji' Dalšín přihlášenýmje pan stalosta'

P. Lomecký:
Dámy a pánové' bylo tad.v řeěeno hodně na mou adlesu' bylo to vyostieno dokonce do

néjakého ného boje proti českým Živnostníkům. v žádném případě to tak není' Protože tady
projednáváme kauzu Jungmannova nám. 7. Íesp' kauzu tzv' šroubků' budu se věnovat tomuto
tématu a nikoli tématu s cukriímou. které skončilo'

5' 9. 2012 byla standaldní n,tajetková komise, iejíž nejsem č]enem. Je složena ze všech
osob, které jsou jmenovány politickými stťanami' ktelé zde sedí' Je jich tad}' asi 15, jsou ze
všech politických stran' Komise na svém zasedání pod boden 13/7 projednávala kauzu
Jungmannova nám'' 28' iíjDa 14 a koístatova]a, že se tady platí neobvykle nízké nájemné.
PlotoŽe je tatn smlouva na dobu neurčitou, doporučila radě udělat klok, kteťý rada udělat
n'rusi, což je povinnost nakládat s majetkem spéčí iádného hospodáře, to Znamená tento
nájem přesoutěžit' Důvody jsou číse]né, nájemné je tam stanoveno částkou 2287 Kč/m2,
přičenrŽ vedle v sousedním objektu je to 7552 Kč, napťoti 10981 Kč atd. Není to věc nová a
neobvyklá.

Samozřejmě rada řeší otázku služeb, to je zabezpečení základních služeb na Praze 1.

většinou to dělá záměrem' protoŽe občanská vybavenost a sluŽby mají nájemné niŽší než tzv'

'.r]''nosné.. 
jako butik"v' zlatDictví apod. To má logiku. Posuzovalo se to v konisi, u toho jsem

nebyl' Hlasování dopadlo 11 : 1. Kdo by chtěl říci' že s tín] přišel staÍosta' který se plocházel
po městě a zjistil. že tady by bylo dobré někoho ryhodit, tak takto to není. Prochází to
standardní cestou. Na ťadějsme se tím zabývali asi o měsíc později.

By1a udělena výpověď s tíln, že stávající nájemce má právo zúčastnit se nové soutěže,
která byla vyhlášena radou, a má ještě tLr výhodu, Že má 15plocentní výhodu pokud někdo
nedá o 15 % víc' zůstává tam původní nájemce. To má logiku V tom' aby se tam zbytečně
někdo nenabourď a nepřeÚšil to o něko1ik korun' K tomu došlo a došlo i k tolnu' Že se pan
Šruc nepřihlásil do soutěže. vysoutěžené nájemné bylo téměř dvojnásobné, roČnl zvl Šení
proti původnímu nájemci je o l % mi1' To je realita. Neb}tový prostor si neodneseme, nedáme
ho jinam, budou tam jini zaměstnanci' kteří budou prodávat něcojiného'
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K zástěrce šroubků. Nebyly tam jen šroubky, bylo tam kadeřnictví, cestovní kancelář'
ho]ičství. kosmetický salon, manikúra, pedikúra, provozováni Železářstvi' elektromateriálu'
svítidia' drogelie' parfumerie, ]aky' To všechno bylo na 535 m2' Rada se tím odpovědně
zabj.vala a lozhod]a se. Že plo občanskou vyba\'enost tohoto typu v Linhaťtské jsou ještě
šroubky - 'nabídla řešení' že rThlásila záněr do Skořepky, kde by se asi na 60 metrech
nabízelo železrťství a dlogerje' Jiná o1áZka by byla' kdyby se pan Šruc do výběroÝého řízení
přihlásil a cerru by zliišil. Neučinil tak a trval na sl'ém' Věděljste o tom' protože l'ám byla
výpověď doručena a tepr\'e potom, co vám byla doručena výpověď, bylo vyhlášeno r'ýběrové
řízení. které viselo na úřední desce' My jsme povinni se podle zákona o h1' m' Praze chovat
tímto způsoben' Není to Žádný neobv!'klý způsob' piesoutěžených nájmů byla celá řada' Ze
stejných řad' z ktelých jsme dnes kitizoviíni za to, že jsme toto udělali' jsme zase kritizovráni
opaěnými důvodu, že někde udržujeme nízké nájemné atd. Jedinou odpovědí na toto je
vyh]ásit novoll soutěŽ. SoutěŽ l-whlášena byla a v rámci této soutěže bylo dosaženo térněř
zdvojnásobení ceny. Postupuje se způsobem obecně známým' Je púvda' že jsou podnikatelé.
kteří tento nájem isou schopni platit' Ruku na sldce roh václavského nánr. a 28' října je
krorně Pařížskéjedno z nejbonitnějších míst na Pmze 1. Jsme povinni se chovat podle zákona'
Cena se or'ěřuje veřejnou soutěží' Nebylo to tím, že bych to iniciovď osobně jako starosta, ale
h]asoval jsem pťo to a plně to podporuji, protože je to standaIdní způsob řešer,rí.

P. Hodekl
Da|Š| piihláŠenou je kol' Klasnovd'

P. K]asnová:
Nebyl by asi takový problém' kd)''byste se takto chovali u kaŽdého neb)'tového

proston]' ale to vam mohu demonstrovat na některých případech' že tomu ták není'
omlouvám se' že se vrátím ke svému evergreenu, kte|i způsobil ve1ké veselí i v bulvárních
médiich' Je to pro\'ozovna na Národní 35' Gay-sauna Babylonie. ie to kousek od této
p|ovozovny! má 481 nr2' Měsíčně tady platili 36 tisic Kč. Poté, když jsem kolem toho dě1ala
biigr, nájemné se zv'ýšiio na 49 tis. Kč měsíčně. Neni to rozhodně plovozovna občanské
obsluŽnosti' nevírn, zjakého'důvodu tyto prostoru nejsou přesoutěŽeny. Je to zhruba stejný
počet m2. Tady nikomu z Mc Praha 1 Íevadí současný nájemce' Navíc je to i v rozporu s tim.
jak má Praha 1 hospodařit se svými nebytovými prostorami. Tato plovozovna je na všech
seNelech' je otevřena asi do 4 hodin do nína' jsou tam videokabjnky atd. Je to \'elmi zvláštní
případ,je to několik metrů od této provozovn)''

Dalo by se to také demonstovat na věci, kterou jsem si chtě]a nechat. aŽ se budeme
bavit o splátkových kalendářích' Je to r'ěc z r. 2009, je to zajímavý případ' Vsadím se' Žejich
je na UiadLr MC Praha 1 \ice někde zabordelených. V březnu 2009 jsme řešili problematiku
provozovny restaulace Šatlava v Saské ulici 2' Nájemce se dostal do takové situace, že dluŽi1
zhruba milion korul, asi 890 tisíc" s penlílem mu to nakonec dosfilo 3650 tis' Kč' Zde na
p]énu zastupitelstva se k tomu nájemce piiznal. Nakonec jsme bod pŤerušili s tím' že panovaly
nejasnosti ohledně výše nájemného' Tehdy byla snaha odpustit penále a chtít po nájemci, aby
zaplatil pouhých milion korun, které dluži] s tím, že to bude zastupitelstvu před1oženo'

Nestalo se nic.
(P. Hodek: Prosím k předkladu.)
To s tím velmi souvisí. Pokud se odvolává městská část na to, že se musí chovat s péěí

řádného hospodáře, tak říkám na některých příkladech. že tak nečiní. Souvisí to
s projednávanou věcí' Takových případů bycl'i měla celou řadu.

Jak se tady pan starosta odvolával na komisi obecního majetku' ano' nějakým
způsobem rozhodla, a1e má pouze doporučující charakter. Znamená to, že lada můŽe a nemusi
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ýzít na zŤete| to' co komise nebo výbor doportrčuje. To má pouze doporučující charakter.
Nemuse1a rozhodnout o výpovědi z nájmu' (Potlesk)

P. Hodek:
Teclmická Zdeněkskála.

P' Zdeněk Skála:
Kateřině Klasnové bych chtěl říci, že do Bab'v1orru je vchod za kostelem v Mafiinské -

chodím často kolem, a do obchodního prcstoru jc vchod 15 metrů od Václavského nám.
z h1avní třídy'

P. Hodek:
Kolegyně Pďízková'

P. Pařízková:
Musím řeagovat na alibistický výstup pana starosty. Nejprve bych ráda uvedla na

plavou míru' jakým způsobem funguje kooperace mezi radou ajednotiivými komisemi.
Konise jsou poťadním orgánem rady ajsou jmeno\'l'ny radou. Znamená to, že koalice

si samozřeinrě postaví konisi tak, aby l'komisi měla většinu' kopíruje koalici. To je pn'ní
věc'

Druhá věc je, že program komise inicíuje příslušný radní, piípadně starosta. Znamená
to, že se komise nesešla a najednou taln někdo objevil toto téma, někdo z vedení radnice tam
toto téma přinesl' a pťoto se o něm rozhodovalo. Aby se občané nebalamutili. že někdo zčista
jasna v komisi začal rozebírat toto téma a ubohé radě nezby1o nic jiného než tento názor
respektovat.

Dále bych se lyjádřila k tomu' že rada byla povinna toto udělat, neboť má povinnost

.jednat spéčí řádného hospodáře' Kdyby se chova]a Ytéto logice' tak na PÍaze 1 nemůže
existovat ani jedna pekríma, ani jedna masna, protože pekáma se svými maťžemi nemůŽe
konkulovat bohatým finnán' Kd'vb'v se v této 1ogice Praha 1 chovala' budeme tady mit jen
t}Ío obchody. Praha 1 nemá povinnost chovat se jen spéčí iádného hospodáře, ale
hamonizovat tuto svou po\'innost také s povinností zajiŠťovat občanskou r,ybavenost.
(Potlesk)

P. Hodek:
Koleea VeselÝ má tecbnickou'

P' Veselýl
Chtěl bych reagovat na kol. Pďízkovou. kd'vž n,]luvi1a o tom, Že si rada skládá komise

podle svého hlasování bylo i 1:l '

P. Hodek:
Kol. valentová je další přihlášenou.

P. Valentová:
Chtěla jsem se zeptat, jestli jste s panem Šrucem jednďi o zqlšení nájmu? Uvedli jste

na pravou míru inzerát Renax' který to podle vás q.l'olal? odpovídájednání rady průzkumu
potřeb veřejnosti? vím' že pan radní Hodek se 1rodně snaŽí o pok}tí občanské vybavenosti'
sleduje obchody' Víte, že není kam jít než do zb}.tkového Rotta'
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Dotazy; Jaký je v současné době nájem? Jednali jste s nájemcem o zvýšení nájmu? Jak
je to s Remaxem, jste ochotni to ul'ést na pravou míru, Že buď jste b-vli r1 uvedeni v omyl,
nebo se omluvit náiemci? Jakýje výstup z plůzkumu obchodů?

P. Hodekl
Přihlášený je koi. Macháček'

P. Macháček:
Paní dr' Klasnová, jsem rád, že jste se nevrátila ve svém příspěvku ke kauze, kterou

jsme tady řešili, a1e to nemyslíte přece viíá1ě' kdyŽ srovnáváte tyto dva prostory _ sklepní
prostor s vchodem z Martinské, kde neprojde jediný tu sta' a u1ici 28' října navaz.Úící na
nejdražší u]ici v repub1ice. coŽjsou Příkopy? To myslíte váŽně' kdyŽ sro\'ná\'áte tato dvě
mista? Jediné podobnéje jejich roz]oha 500 metrťl'

Paní valentová se pozastavovala nad tíln' jestli jsme jednali nebo nejednali o nalýšení
nájmu. Soutěž je o tom, že se pán Sruc může přihlásit a obhájit svou pozici' To je
nejfanspalentnější způsob, jak zachovat současného nájemce s vyššírrr nájmem. I tak musíme
vyhlásit zá:něr obce, nemůžeme si sami iíci' že teď bude platjt o 10 tisíc víc nebo nléně.
v nínci výběIového řízení má současný nájemce možnost uplatnit l5procentní zÚhodnění'

Zazněl dotaz, kolik bude platit vítěz výběrového řízení' Je to 2520 tis. Kč. Nalezneme
to v usnesení lady z minulého jednání'

zazněIa otž\zka, co se týká komise, že koalice tam má větŠinu' Jak kolega veselý
upozornil, 1 asování bylo 11|1' Nevim, jak hlasovala vaše zástupk}ně vtéto komisi'
NomiÍovali jste tam osobu, kteťá tam je. To. že ona jako ostatní utekli k jiným stranám' nebo
sc vzda]j členství ve Věcech veře,jných, neznamená, že se jich teď můŽete Zříkávat'

P. Hodek:
Piil^lá.ťna je l'oIeg).e Valentovj'

P' va]entová|
Nedostalajsem odpovědi' ktelé se týkají inzerálu Rema,xu a průzkumu obchodů'
Dálejsem chtěla podotknout' že rada můŽe vypsat výběrové řízení na specifické určení

obchodu' Jednali jste s nájemcem, že mu nabíclnete jiné prostory v centru Plahy tieba hůř
piíslupné? Chtěla jsem podotknout' Že nájemce má také sklepní prostory a předpokládám. Že

z nich platí nájem' Jednali,jste se současným nájemcen, pominulijste možnost' aby výběIové
řízení bylo se specifickým určením ajakéjsou nabídky řešení této situace? Bude v1pořádáno
zhodnocení prostor, které provedl náiemce?

P. Hodek:
Ko1egyně Pďízková'

P' P ařízková:
Snažíte se vzbudit dojem' žejste byli nuceni toto udě1at' že neexistovala j iná vaÍianta a

Že jste museli v,vpsat výběrové řízení. abyste ověii1i. zda necxistuje jiný Íájemce, který by
platil víc' To se automaticky u všech nedělá. Kdybychom přistoupili na logiku' že jediné

hledisko městské části je maximalizovat zisk, coŽ není' potom nechápu, jak můžete ignorovat
názor 3 tisíc lidí, kteří podepsali petici, ale i kdybychom se shodli na tom' žeje to vaše logika,
vaše politika, že budete maxinalizovat zisk. tak byste měli stejně činit u všech nájmů a
v periodách jednou za pět let nebo za dva roky automaticky vypsat výběrové řízení' To se ale
neděje' Pět měsíců jsem byla člentou rady a vím, Že se tam Iozhodovalo s tou logikou' že ten
je dobrý nájemce' tam je tato služba potřeba, platí iádně nájen, je to sluŽba' která je v lokalitě
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poptávaná' prodlužme mu nájem o dalšich pět let' Nic automatizovaného se neděje. PÍoto mě
zaúží a zŤejmě i řadu občanů, jakým aťogantnín způsobem jste dali výpověď nájemci
člověku, který tam |.mguje 25 let a dotvair ko]oÍit Mc Praha I' Kd)Žjedu do ciziny' nechci si
zajít k Mc.Donaldovi na oběd. nechci si jít nakoupit do supermarketu. ale chci jít kupovat
někam, kde to má nějakou historii a qtváří to atmosféru daného místa' (Pot]esk)

P. Hodek:
Kolega Lomecký.

P. Lomecký:
odpovím na oba dotazy paní zastupitelce Pďízkové. NemůŽe se tak dít u všech a

najednou' to bychom nedělali nic jiného. než soutěžili. Děje se to v případech. které jsou
flagmntně rozdilné. Nezlobte se na mne, paní zastupite]ko, 1 'l mil. rozdílu je právě ten
flagmntní rozdíl, ke kterému se došlo.

co se týká otázky zastupitelky valentové. lrovořilo se o tom v ínzerátu Remaxu. Tento
ilEerát nebyl důvodem k výpo\'ědi, nikde tanr inzerát uveden není. Někde se objevil, neni
pravda, že jsme o tom nebyli inforrnoviini, že taková věc na internetu běhá. ale nebyl
důvodem, moh1 q\'o]at určité poch).bnosti o tom. jestli stanovená Úše nájemného je
objektirní nebo neni. Jedinou odpovědí na objektivituje veřejná soutěž, ke které došIo' Tento
inzelát' kteď koiova1' v žádném případě důvodem k výpovědi nebyl. Byla to nadbytečná
infomace, se kteťou si každý naložiljak ulěl. Smlouvaje na dobu neulčitou'

(Pokřik v sále)
Důležitéje to, co si přečtete na papiru, kterýjsem podepsal'

P. Hodek:
Prosím o k1id. Také jsem se přihlásil do diskuse. abych zareagoval na to, co se

dotuovala paní ko]egyně \ralentová. Jedna \'ěc se týkala inzerátu' (Výkňky v sále.) Plosím.
abyste nenarušova]i řádný chod zastupitelstva, jinak bychom to museli řešitjiíým Způsobem.

vyiádřím se k nešťastnému inzerátu' At, existoval nebo neexistoval. v Žádném piípadě
nenohl bjt žádnýrn faktorem k rozhodování. Dovedu si představit, Že jakákoli nekalá
konkurence by mohla podat jakýkoli inzerát na kohokoli jiného' pod inzefátem není nikdo
podepsán' Žádný inzerát.jsen,] v tomto smyslu nepodával' ale umím si představit' že bych dal
inzeťát na nějaký obchod a uvést někoho v om1'l' Myslín si' Že otázka inzerátu je velmi
přeceňována.

Na otiízku paní Zastupitelky valentové, která se ptala, zda byl učiněn nějaký pruzkum,
co se týká nabízeného softimentu' B)']o konstatováDo, že sor1iment Železářství,
elektromateriáu a balvyJaky v této ob]asti zastoupen není' ostatni segmenty' které tam byly
uvedeny, jsou v této lokalitě zastoupené dostatečně. Proto byl vypsrín záměr obce na doplněni
tohoto sortimentu' Pokud ziíměI obce v těchto prostorách nevyjde, bude hledán další tak, aby
tento soňiment bylv budoucnu v dané lokalítě zachoviín.

Do diskuse není nikdo při1rlášen' diskusi končím' Prosín o závčrečné s]ovo'

P' Klasnová:
Kanceláři Remax jsem volala, celou věc jsem pÍověřovala. Nepodařilo se mi potvrdi|

že by tam někdy takový inzerát byl. naopak pracovníci Remaxu toto vyvťátili' To jen na okaj'
není to podstatné. Provozovna měla provoz na dobu neu.čitou. rada moh]a dát výpověď.
Snaha piedkladu je, abychom se nad tím jako zastupitelé zamysleli' Prosím, abychom
revokovali toto usnesení a dosáhli zpětvzetí výpovědi' Jsem přes\'ědčena o tom, že není
v zájmu občarrů Prahy l. aby se takovéto plovozovny ruši1y. Je to obrovská škoda jak kvůli
občanům. tak i kvůli těmto s1ušným živnostníkům' které Praha l z Pťahy 1 vyhání a místo
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toho sem přicházejí různí prapodivní obchodníci aje tady celá řada provozoven' ve kterých se
perou peníze' Prosím a apeluji na zastupitele - podpořte tento materiá]. Děkujj vám. (Potlesk).

P. Hodek:
Děkuji. Ptám se návrhové konise, zda byl před1ožen nějaký protinávrh nebo

doplňující návrh? Není tomu |ak. ploto budeme hlasovat o původním náWhu paní zastupite]ky
Klasnové.

om]ouvám se za Zmatečné hlasování' bylo poŽádáno o dvouninutovou piestávku na
klub.

(Přestávka)

Budeme hlasovat o původnín usncscní. Přo 5, proti 14, zdrželo se 11. Návrh nebyl
přijat.

Dalším bodem je bod' který b'vl stanoven na 12. hodinu. a to je bod čís1o 6 - ,,Záměr
přodeje pozemku na Malé Straně, Nerudova 30..' Předkladatel ko1ega Macháček má slovo'

P. MacháčekI
Máme tu žádost o odkoupení zal]1ady palc' č. 495' k' ú' Malá Strana' Je to žádost

vlastníka bÍové jednotky v domě Nerudova 30, PESENTA s' r. o. Zároveň tu mánle žádost
SVJ Nerudova 30, které v prvé řadě žádá o prodloužení bezplatné {ýpůjčky pozeÍ*u,
případně o odprodej pozemku jednotlivým členům' Navrhují částku Kč 2035280, která
vychází ze znaleckého posudku, kteď si nechalo zpracovat SvJ.

Trochu informací k celénu příběhu. Máme posudek ing. Beneše' který zadávala
městská část a kter:Í a í na částku 5,4 míl' Kč. K pozentku neni volný přistup, přístup je pouze
z chodby domu Nerudova 30, z ďtůé stlany jsou Kajetánské lerasy, pod kterými je Salla
Terena, ted,v menší kamenné podzemí, které budeme muset ./ budoucnu zlekonstruovat' Je to
vlastnictví městské části. I kdybychom pozemek prodali. bude to ve vlastnictví městské části.

Váleden ke znalosti ceny pozemku a vzhledem k budoucím nezb}tným opmvám
sal]a Tereny doporučuji nesouhlasit, to je valiantu B s tín' že rada to bude řešit setrvliním
výpůjčky SVJ'

P. Hodekl
otevírám diskusi k tomuto bodu. Přihlášenje kol. Valenta.

P. Valenta:
V materiálu mi nesedí dvě in1bImace. Jedna se týká znaleckého posudku, kte1í je

opatřen ku]atým razítkem soudniho zna]ce a cena pozemkuje stánovena na 2035280 Kč' Je to
znalecký posudek' který přikládá SvJ' za kteď je ochotno tento dvrir koupit.

Pak tady máme naprosto rozdilnou částku' což je znalecký posudek pana ing. Beneše
na částku 5400 tis. Kč. Delší dobu sleduji. že neustále soudní zna1ci nejsou schopni najít
stejná čísla. Jakje možné, Že dochlií k tak velkým rozdílťurr?

P. Hodek:
Kolega Pospíšil'

P. PospíšiJ;
chtěl bych se zeptat pana předkladatele, jestli jeho úmyslem v dalším postupu' pokud

projdejeho varianta' je prodloužení smlouvy o výpůjčce pro nájemníky.
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