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P.  L o m e c k ý : 
 Dámy a pánové, nově zvolení zastupitelé MČ Praha 1, dovoluji si vás přivítat na  
1. ustavujícím zasedání ZMČ Praha 1, které bylo řádně svoláno na dnešní den 25. listopadu 
od 11 hodin.  
 Pro jednání dnešního zastupitelstva platí platný jednací řád ZMČ Praha 1, samozřejmě 
uplatněný přiměřeně tomu, že se jedná o ustavující zastupitelstvo. Návrh programu dnešního 
jednání jste všichni dostali. Samozřejmě platí všechny zákony, zejména zákon 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, zákon o obcích a všechny ostatní vyšší zákony. 
 Prvním, čím bych vás po svém uvítání do funkcí rád provedl -  řada z vás je tady 
nových, je vyzkoušení fungování hlasovacího zařízení a prezence.  
 Prosím technickou obsluhu o obrazovku prezence a provedl bych malou instruktáž. 
Před každým hlasováním je potřeba provést prezentaci. Provádí se stisknutím červeného 
tlačítka a tlačítkem „plus“. Po tomto stisknutí na obrazovce vidíte, že se vaše jméno 
zaprezentovalo.  
 Pro potřebu dnešního prvního jednání potřebuji, aby proběhlo první prezentační 
hlasování, to je, abychom se přesvědčili o tom, že hlasovací zařízení funguje a je v pořádku.  
 Prosím zbývající zastupitele, aby se postupně přihlásili. Pokud zařízení nefunguje, 
prosím o krátkou instruktáž někoho z techniků. Tiskne se červená a potom „plus“. Prosím 
vyzkoušet. V průběhu hlasování máte právo změnit názor v průběhu deseti sekund, než se 
hlasování uzavře. To si také vyzkoušíme. Pak vyzkoušíme hlasování tajné, abychom věděli, 
že je všechno v pořádku a že můžeme této technice důvěřovat. Čtyři měsíce stálo, takže je asi 
potřeba dráty znovu profouknout. Prosím vyměnit hlasovací zařízení pana zastupitele Hejmy 
a budeme pak pokračovat dál.  
 Dostal jsem do ruky podepsanou prezenční listinu, kde jako předsedající tohoto 
jednání mohu prohlásit, že zastupitelstvo je usnášení schopné v plném počtu 25 zvolených 
zastupitelů.  
 Abychom šetřili čas, tento bod přeskočíme, a protože součástí dnešního jednání je 
představení vedoucích odborů, oddělení, ředitelů Městské policie, Policie ČR a Střediska 
sociálních služeb, prosím pana tajemníka, aby před vás vystoupil, představil se a představil 
vám všechny zaměstnance jednotlivých odborů, abyste se mohli obracet přímo na ně 
v případě, že budete mít potřebu řešit odbornou záležitost. 
 Pane tajemníku, prosím, předstupte a máte slovo. 
 
Tajemník   D v o ř á k : 
 Dámy a pánové, zůstanu trochu stranou, protože ty, kteří se budou představovat, byste 
neviděli.  
 Krátce o Úřadu. V čele Úřadu stojí starosta. Starosta má pro potřeby vnitřního chodu 
Úřadu k ruce tajemníka, což jsem já, František Dvořák. 
 Úřad se dělí na odbory, kterých máme na Úřadu Prahy 1 třináct. Než představím 
vedoucí jednotlivých odborů, představím vám svého zástupce. Je jím pan Ing. Zdeněk 
Kovářík. Je to zástupce pro věci ekonomické, pro správu majetku a věci, které se týkají 
financování. 
 Dále vás seznámím s odbory samotnými. Dva z nich se nazývají ne odbor, ale útvar, 
protože jeden útvar řídí přímo starosta a druhý řídí tajemník. Máme tedy útvar starosty a útvar 
tajemníka. Začnu tím svým. 
 Vedoucím oddělení právního, kontroly a stížností útvaru tajemníka je pan dr. Petr 
Dětský, vedoucí oddělení personálního je paní Ing. Milada Bálková. Tu si dobře pamatujte, 
protože jí budete muset předat nějaké osobní údaje kvůli vyplácení odměn. Vedoucí oddělení 
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hospodářské správy je Ing. Jaroslav Pospíšil. Je to pán, který bude mít na starosti vaše 
ubytování na Úřadu, různé služby spojené s potřebou od skříní přes počítače, vymalování 
apod. 
 Dále je na řadě odbor občansko-správních agend, vedoucí odboru je Bc. Pavel Ručka. 
Je to odbor, který má na starosti občanské průkazy, cestovní doklady, evidenci obyvatel, 
volby, také přestupky a pokuty politiků. Z tohoto odboru jsem nechal pozvat pouze paní  
Ing. Rolincovou, což je vedoucí oddělení služeb a informací. Má na starosti informační 
kancelář. Paní inženýrka se nemohla dostavit, takže ji zastupuje paní Mgr. Monika 
Raimanová.  
 Velmi důležitý je odbor finanční. Velice dobře zastupující vedoucí odboru je paní 
Hana Niedobová. 
 Zapomněl jsem říci, že každý větší odbor se člení na oddělení. Z vedoucích oddělení 
pro vás zvlášť významných je paní Jolana Braunová, která vede oddělení rozpočtu.  
 Dále je na řadě odbor technické a majetkové správy. Je to odbor, který vykonává jen 
samosprávu. Vedoucí odboru je paní Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí oddělení bytů a 
nebytových prostor je paní Jana Drdová a vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace 
je paní Mgr. Kateřina Dubská.  
 Odbor živnostenský vykonává jak záležitosti státní správy – záležitosti pro stát a 
někdy i věci samosprávy – vede paní Mgr. Tatiana Kunštátová. Vedoucí oddělení jsem 
nezval, protože ti jsou pro vás sice také důležití, ale ne tolik. 
 Odbor životního prostředí vede paní dr. Hana Váňová, odbor dopravy má na starosti 
pan Bc. Ludvík Czital, odbor informatiky je v současné době stejně jako odbor finanční bez 
vedoucího, takže zastupujícím vedoucím je pan Mgr. Miroslav Ulrich, odbor Stavební úřad 
vede pan Ing. Oldřich Dajbych, odbor matrik vede paní Ing. Lenka Jelínková. Tento odbor 
bude pro vás důležitý, pokud se uvolíte a budete nám pomáhat s oddáváním. Svateb máme na 
Praze 1 opravdu hodně.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Mohu vstoupit, pane tajemníku? Měl jsem to v programu. Jen prosím, aby si 
zastupitelé rozmysleli a po skončení dnešního zastupitelstva se přihlásili u oddělení volených 
orgánů paní Valíčkové a projevili svůj zájem oddávat. Je to právo ze zákona. Každý zastupitel 
má právo oddávat, o tom se nehlasuje. Jen se přihlásí a dostane pověření k oddávání. Prosím, 
aby vás bylo co nejvíce, protože Praha 1 je pověstná tím, že se zde chtějí oddávat nejen páry, 
které tady bydlí, ale i další. Kapacita naší matriky je sice dostatečná, ale kapacita oddávajících 
je potřeba doplnit. Aby se nezastavil život a abychom neměli nesezdané páry, prosím vás, 
abyste se v maximální míře přihlásili a oddávali. Děkuji za vsuvku. 
 Pane tajemníku, prosím, pokračujte. 
 
Tajemník   D v o ř á k : 
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vede paní Ing. Renata Banzetová. 
 Dále je zde útvar starosty, odbor, který nemá svého šéfa, který si řídí přímo starosta. 
Tento odbor se dělí na několik oddělení. Vedoucí oddělení vnějších vztahů a zároveň tiskovou 
mluvčí MČ Praha 1 je paní MgA. Veronika Blažková.  
 Vedoucí oddělení územního rozvoje je Mgr. Jan Brabec, vedoucí oddělení investic je 
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí oddělení interního auditu je paní Ing. Ilona Honsová. 
 Nakonec je odbor kancelář starosty – neplést si s útvarem starosty. Odbor kancelář 
starosty má svého šéfa a je jím pan Bc. Karel John. 
 Vedoucí oddělení sportu, rozvoje a občanské společnosti je Mgr. Martina Pechová, 
vedoucí oddělení volených orgánů – ta je pro vás mimořádně důležitá – je Bc. Vladimíra 
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Valíčková, vedoucí oddělení kultury je paní Linda Klečková, vedoucí oddělení školství  
Ing. Zora Sládková 
 I když to nejsou mí podřízení, chtěl bych tady také přivítat ředitelku Střediska 
sociálních služeb paní Helenu Čelišovou, ředitele Nemocnice Na Františku pana dr. Roberta 
Zelenáka, ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 pana Bc. Miroslava 
Stejskala a ředitele Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 1 plk. Mgr. Bc. Karla Prommera.  
 Jsou nějaké dotazy? 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Děkuji, pane tajemníku. Jen bych doplnil, že Středisko sociálních služeb a Nemocnice 
Na Františku jsou organizace městskou částí zřizované. Jsou to organizace, které mají své 
ředitele a nejsou přímo podřízené panu tajemníkovi, ale jsou to organizace, které na základě 
zřizovacích listin můžeme jako zastupitelé významně ovlivňovat. Také k tomuto účelu 
budeme volit správní radu Nemocnice Na Františku, která bude předmětem dalšího jednání. 
Středisko sociálních služeb bude samozřejmě v gesci sociální komise. To jen na doplnění. 
 Pane tajemníku, děkuji vám. 
 Nyní prosím předsedy jednotlivých klubů, aby se sami představili a potom představili 
jednotlivé zastupitele. Vezmu to od koalice. Prosím pana zastupitele Martina Skálu, aby 
představil svůj klub.  
 
P.  Martin  S k á l a : 
 Dobré dopoledne, mé jméno je Martin Skála, členové klubu ODS jsou paní Mgr. Eva 
Špačková a vzadu sedící Richard Bureš.  
 
P. L o m e c k ý : 
 Prosím předsedu klubu sociální demokracie pana dr. Solila. 
 
P.  S o l i l : 
 Mé jméno je Ivan Solil. Dovoluji si vám představit kolegyni Mgr. Šárku Táborskou 
Chládkovou a Daniela Hodka. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Prosím pana zastupitele Filipa Kračmana, aby představil klub TOP 09. 
 
P.  K r a č m a n : 
 Představím vám náš klub. Pan Ing. Oldřich Lomecký, Tomáš Macháček, pan dr. Jan 
Votoček, Jan Krejčí, Zdeněk Barták, Igor Kocmánek a mé jméno je Filip Kračman.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Začnu od pana zastupitele Jonáše, který se byl u mne představit jako vedoucí klubu. 
Pane zastupiteli, máte slovo.  
 
P.  J o n á š : 
 Dovolte mi představit náš klub. Po mé pravici paní Miroslava Vlašánková, Pavel Král 
a po mé levici Jiří Janoušek. 
  
P.  L o m e c k ý : 
 Druhý návrh, který mi přišel do ruky, je klub, který poslal předseda klubu pan Hejma. 
Pane zastupiteli, prosím. 
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P.  H e j m a : 
 Krásný den všem. Dovolte, abych vám představil klub Trojkoalice, která se skládá 
z Hnutí starostové a nezávislí, KDU-ČSL a Iniciativa občanů. Představuji vám Mgr. Alenu 
Ježkovou, Ing. Michala Cabana a pana Petra Burgra. Těšíme se na spolupráci.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Dále jsem dostal od pana zastupitele Čepa dopis o vytvoření klubu, který se jmenuje 
Praha 1 rodina. Pane zastupiteli, máte slovo. 
 
P.  Č e p : 
 Představil bych náš klub Praha 1 rodina, což je sdružení politických stran liberálně 
ekologické strany Les, České pirátské strany a Nezávislých kandidátů. Představil bych Mgr. 
Svatopluka Karáska a mé jméno je Jan Václav Čep.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Vidím, že si bere do ruky mikrofon pan zastupitel Pospíšil. Má slovo. 
 
P.  P o s p í š i l : 
 Jmenuji se Filip Pospíšil. Náš klub Zelená pro jedničku tvoří kolegyně Kateřina 
Klasnová a já jako jeho předseda.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Vrátíme se k nácviku hlasovacího zařízení. Prosím o promítnutí tabule, a abyste se 
znovu přihlásili červeným tlačítkem a „plus“. První hlasování se povedlo, tím jsme všichni 
přihlášeni. 
 Po tomto přihlášení je aktivováno hlasovací zařízení. Zkusíme, jak to funguje. Prosím, 
zmáčkněte všichni tlačítko mínus, že jste všichni proti. Jde o kontrolu zařízení.  
 Poslední tlačítko, které si musíme otestovat, je tlačítku „zdržel se“. Prosím, abyste si 
všichni otestovali tlačítko „zdržel se“. Děkuji. 
 Teď si vezmeme něco složitějšího, jelikož každý má právo v průběhu 10 sekund 
změnit svůj názor. Ve chvíli, kdy zmáčknete, se rozsvítí červená, zelená nebo žlutá, ale během 
10 sekund máte právo svůj názor změnit. Budeme hlasovat všichni pro, rozsvítí se zelená, pak 
si názor můžete změnit a dát si tam mínus nebo zdržel se. Záleží to na vás, aby to nebylo 
připravené a viděli jste, že to funguje. Zkusme si zahlasovat „pro“ s tím, že během 10 vteřin 
tento názor změníme. Neřekl jsem vám, že musí být ještě tlačítko „zruš“. Omlouvám se, 
pochopili to jen ti, kteří to znají.  
 Dole máte tlačítko „zruš“. Ve chvíli, kdy tam dáte „zruš“, dáte cokoli jiného. Prosím 
opakovat. Upozorňuji, že čas se vždycky počítá po zaznění gongu. Do té doby než zazní gong, 
nemá smysl, abyste hlasovali.  
 Teď bychom si mohli zkusit hlasování tajné. Nechci nic predikovat, udělejme pokus. 
Jako předsedající budu hlasovat proti, všichni budete hlasovat pro nebo nějaké jiné číslo, 
abychom z toho pochopili, že zařízení funguje, abychom si to mohli zkontrolovat. Dopředu 
říkám, že budu hlasovat proti, ostatní hlasujte pro. Vyjde nám tam číselný výsledek i počet 
hlasujících. Prosím gong. Dva se zdrželi, byl jsem jako jeden proti, což jsou 4 %, pro 22, 
zdrželi se 2, nehlasoval 0. Myslím, že jsme se přesvědčili o funkčnosti tohoto zařízení. 
 Zeptám se všech přítomných, zda jsou s tímto srozuměni a zda považují toto hlasování 
za jim přijatelné a zda nemají proti němu výhrady. Byli jsme připraveni i na variantu, že by 
někdo vznesl protest proti hlasovacímu zařízení a v tomto případě by se v tajné volbě 
jednotlivých radních, místostarostů nebo starosty hlasovalo do uren klasickými lístečky. 
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Myslím si, že bychom se vrátili o generaci zpátky. Nicméně i na toto jsme připraveni. Volba 
ustavujícího orgánu rady a starosty je volba závažná, ale byli jsme připraveni i na toto.  
 Pokud se nikdo nepřihlásí a nevznese námitku proti způsobu hlasování, tak budeme 
hlasovat podle jednacího řádu, který říká, že běžné hlasování je veřejné, to je u každého 
jména se rozsvěcuje červená, zelená nebo žlutá, a u hlasování personálních se hlasuje 
způsobem, který jsme teď viděli. Je to hlasování slepé, kdy se nevidí, jak který zastupitel 
hlasoval, ale výsledky jsou dole na tabuli.  
 Dávám prostor pro nějaký protest. Nikdo se nepřihlásil, tím máme tento bod odbytý a 
bude se standardně hlasovat hlasovacím zařízením.  
 Přistoupíme k bodu číslo 1 – složení slibu. Řeknu vám, jak to bude probíhat. Půjdu ke 
stolku, přečtu slib, který všichni budeme skládat a postupně budu vyzývat od paní 
zastupitelky Chládkové až na konec a od paní zastupitelky Ježkové až na konec, aby 
posledním, kdo bude skládat, byl pan zastupitel Karásek. Do jeho rukou budu skládat slib já.  
 Upozornil bych na drobnost. Odmítnutím slibu nebo jeho výhrady znamenají podle 
zákona zánik mandátu. To je citace zákona.  
 Prosím, abychom povstali. Teď se skládá slib do rukou předsedajícího jednání, nikoli 
do rukou starosty. 
 Dovoluji si přečíst slib člena ZMČ: 
 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 1 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České 
republiky. 
 Prosím postupně od paní zastupitelky Chládkové, aby slovem „slibuji“, podpisem a 
podáním ruky tento slib stvrdila.  
 
 (Postupně skládají slib zastupitelé: Chládková, Solil, Kocmánek, Skála, Špačková, 
Barták, Kračman, Krejčí, Votoček, Macháček, Bureš, Hodek, Ježková, Hejma, Caban, Burgr, 
Pospíšil, Klasnová, Janoušek, Jonáš, Vlašánková, Král, Čep, Karásek.) 
 
 Prosím pana Karáska, aby zůstal na místě. Je zvyklostí, aby i ten, který slib přijímá, 
aby ho složil do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, dovolím si to i já. Slibuji.  
 
 (P. Lomecký skládá slib do rukou pana Karáska.) 
  
 Prosím, posaďte se. 
 V tuto chvíli před dalším bodem bych si dovolil ještě jednu strašně důležitou věc, 
představil bych vám paní Kopečkovou, stenografku, kterou tady máme. Prosím naše 
zastupitele, aby zatleskali. Ti, co tady sloužili dříve, tak vědí, že paní Kopečková patří k ZMČ 
Prahy 1 skoro stejně jako Žofín. Myslím tím ve smyslu tradice, to jsem nemyslel věk, paní 
Kopečková je ještě velmi mladá, ale její práce jako stenografky je neocenitelná. Řada z vás 
tady seděla v minulých a předminulých volebních obdobích, kdy se to protahovalo dlouho 
přes půlnoc a kdy ona zaznamenávala všechny věcné i nevěcné argumenty a prohlášení. Paní 
Kopečková, děkujeme za odvedenou práci za ty roky a těšíme se, že za tyto čtyři roky vám 
nebudeme přidělávat zbytečnou práci. 
 Půjdeme dále podle programu. Dalším bodem programu je určení ověřovatelů 
dnešního zápisu. Dovolili jsme si pro vás připravit dva návrhy. Návrh na prvního ověřovatele 
je paní zastupitelka Špačková (přijímá) a na druhého zastupitele pan zastupitel Burgr 
(přijímá). Je z pléna doplňující návrh nebo případně protest proti těmto ověřovatelům? Není 
tomu tak. Pokud nejsou protinávrhy, nehlasuje se o tom.  
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 Pro zápis prosím: ověřovatelé dnešního zápisu jsou paní zastupitelka Špačková a pan 
zastupitel Burgr. Děkuji. 
 Přejdeme ke schválení dnešního programu. 
 Program má 10 bodů. Má někdo k tomuto programu výhrady nebo návrh na jeho 
změnu? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám. Program s body 1 – 10, který máte 
před sebou, budeme teď en bloc odhlasovávat. Prosím, po zaznění gongu budeme hlasovat 
pro schválení dnešního programu.  
 Hlasování o programu dopadlo tak, že byl přijat. Pro bylo 25 zastupitelů, proti 0, 
zdržel 0, nehlasoval 0. V tomto případě máme tento bod uzavřen. 
 Dalším bodem, který musíme určit, je Volba Mandátového a volebního výboru. 
Máme dva výbory – Mandátový a volební a výbor návrhový, které pracovaly vždy po celé 
volební období.  
 Nejprve se budeme postupně vyjadřovat k mandátovému a volebnímu výboru. Hlásí se 
někdo z koalice nebo z opozice s návrhem? Pan zastupitel Kračman za koalici.  
 
P.  K r a č m a n : 
 Za koalici dáváme návrh na zastupitele Igora Kocmánka. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Ne, nejprve musíme hlasovat o počtu a složení, potom o personáliích. První návrh 
musí být o tom, kolika členný bude a v jakém bude složení. 
 
P.  K r a č m a n : 
 Mandátový a volební výbor navrhujeme tříčlenný – předseda a dva členové.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Má někdo jiný návrh z opozice? 
 
P.  B u r g r : 
 Chápu, že je to funkce slavnostní, ale tři se mi zdá málo.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Přihlásím se do rozpravy. Probírali jsme to a vysvětlím, proč. Pět bylo v případě, kdy 
na zastupitelstvu bylo 35 zastupitelů. Zastupitelstvo se snížilo na 25, proporcionální snížení je 
na tři. Většinou ve funkci je předseda a návrhy zpracovává, nebo v případě voleb. 
Domníváme se i z toho důvodu, protože členy těchto výborů nemohou být členy ostatních 
výborů - což je výbor Finanční, výbor Kontrolní - případně radní, tak při tomto počtu členů se 
dostáváme logicky do personální nouze. Je to logická matematika, pane zastupiteli, proto 
předkládáme tento návrh. Pokud dáte protinávrh na pět nebo jinak, můžeme o tom hlasovat. 
Jen říkám, že pan předseda klubu tento koaliční návrh formuloval v počtu tří, jeden je 
předseda a dva jsou členové. Je to koaliční návrh. 
 Pokud máte protinávrh, předložte ho, budeme postupovat podle jednacího řádu.  
 Hlásí se zastupitel Hejma.  
 
P.  H e j m a : 
 Stávající jednací řád ukládá počet členů těchto výborů na pět – pokud se něco od té 
doby nezměnilo. 
 Chtěl bych požádat o velmi krátkou přestávku pro jednání klubů. 
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P.  L o m e c k ý : 
 Odpovím. Zastupitelstvo může svým hlasováním jako nejvyšší orgán toto určit. 
Stávající jednací řád byl koncipován pro 35 zastupitelů, což znamená, že ani v tomto už 
neplatí, protože zastupitelů je 25. Samozřejmě používá se přiměřeně a nemá smysl, abychom 
začali projednávat nový jednací řád, musíme vyjít ze stávajícího. Proto je návrh na tři. 
 Vyhlašuji pětiminutovou přestávku na kluby. 
 Pan zastupitel Hejma. 
 
P.  H e j m a : 
 Nevím, co to znamená „přiměřeně“ a chtěli bychom se v tom vyznat.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Jednací řád platí do momentu, kdy si zastupitelstvo vyhradí o nějakém bodu 
rozhodnout. Pak platí rozhodnutí zastupitelstva. Tak říká zákon o hl. m. Praze. 
 Vyhlašuji přestávku na klub. 

(Přestávka) 
 Po každém klubu se vyjadřují všechny kluby. Jednali jste společně a stačí, že se 
vyjádří jeden? Za nás se vyjádří jeden předseda klubu, abychom neopakovali třikrát totéž. 
Protože jste vy požádali o přestávku, vyzvu vás jako první ke stanovisku, potom vyzvu 
druhou stranu. Pane zastupiteli, máte slovo. 
 
P.  H e j m a : 
 Pane předsedající, požádal bych, abychom si vysvětlili jednoznačně, jestli je pozice 
v Mandátovém a Návrhovém výboru neslučitelná s pozicí člena jakéhokoli dalšího výboru 
zastupitelstva. Domníváme se, že tomu tak není. Pokud to tak není, řekněme si to, protože pro 
nás je to podstatné. Může se stát, že někdo, koho navrhneme do těchto výborů, bude chtít být 
členem dalších.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Učinil jsem jen malou vsuvku a možná ne zcela vysvětlení. Říkal jsem, že předseda 
Volebního výboru ve chvíli, kdyby volil sebe v tuto chvíli do nějakého jiného výboru, což by 
byl Finanční nebo Kontrolní, způsobilo by to problém. Nevyjádřil jsem se úplně. Samozřejmě 
jsme omezeni jen zákonem. Stanovisko koaličního klubu vyjádří pan zastupitel Solil.  
 
P.  S o l i l : 
 Nebudu mluvit jako předseda klubu, ale pokusím se Petrovi toto trochu rozkrýt.  
 Schválený jednací řád platí podle zákona o hl. m. Praze na ustavující zastupitelstvo. Je 
tam skutečně uvedeno slovo „přiměřeně“. Protože je to specifické zastupitelstvo, řídí se 
jednacím řádem tam, kde to jednací řád umožňuje z hlediska průběhu ustavujícího. 
 Pokud jde o počet těchto orgánů, vysvětloval to pan starosta. Počet orgánů není 
obligatorní, na ustavujícím zasedání zastupitelstva si ho sami zvolíme, rozhodneme o počtu. 
Jestliže bylo 35 a bylo 5, je logické, že když je 25, tak aby to byl přiměřený počet.  
 Teď vystoupím jako předseda klubu a zároveň hovořím za koalici. Z těchto důvodů 
podporujeme návrh na tyto dva výbory jako tříčlenné ve složení předseda a dva členové. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Uvedl bych technickou věc. Nevysvětlil jsem funkci zbývajících dvou tlačítek, za což 
se omlouvám.  
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 Běžné je při jednání zastupitelstva, že pokud chce někdo hovořit, zmačkne tlačítko D – 
přihlásí se do diskuse. Pokud se chcete odhlásit, znovu zmáčknete D. Když se chcete do 
diskuse přihlásit, rozsvítí se zelená a zobrazíte se a já jako předsedající vám uděluji postupně 
slovo. 
 Pak je tady ještě technická poznámka. Upozornil bych, že technická poznámka je 
opravdu technická a nezneužívá se k předbíhání v diskusních příspěvcích. Slouží k tomu, 
pokud by došlo k formálnímu pochybení nebo k něčemu podobnému, na co chce zastupitel 
upozornit, potom užije tlačítko T. Potom předsedající přednostně po dokončení řeči 
stávajícího, který je přihlášen, dá technickou poznámku.  
 Předsedající je povinen upozornit zastupitele o nepřípustnosti zneužívání technických 
poznámek k předbíhání v diskusních příspěvcích.  
 Teď projednáváme řádný bod. Jako předsedající postupně budu udělovat slovo těm, 
kteří do diskuse vstupují. Jestliže nejsou žádné přihlášky do diskuse, předsedající ukončí 
rozpravu s tím, že nejsou přihlášky do diskuse, rozprava se ukončí a přistupuje se k hlasování. 
 Pan zastupitel je přihlášen do diskuse. 
 
P.  H e j m a : 
 Prosím pana předsedajícího, abychom tomu dobře rozuměli, jestli to správně chápeme 
tak, že pokud bude někdo nominován do některého z těchto výborů, to znamená Mandátový a 
volební či Návrhový, může být nominován i do Finančního, Kontrolního atd.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Ano. 
 
P.  H e j m a : 
 Děkuji, považujeme to za vysvětlené. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Do rozpravy se již nikdo nehlásí, nezaznamenal jsem žádný protinávrh. Jelikož tady 
nemáme návrhový výbor, který teprve teď volíme, této role se musím zhostit já. 
 Je tady jeden návrh, který stanovuje počet členů Mandátového a volebního výboru 
v počtu tři ve složení předseda a dva členové. Kdo je pro tento návrh? Tento návrh byl 
přijat. Pro 23, proti 0, zdrželi se 2. 
 Ve chvíli, kdy máme stanoven počet a složení Mandátového a volebního výboru, 
požádám postupně předsedy politických klubů, aby předložili nominace. První nominace je na 
předsedu Mandátového a volebního výboru.  
 Pan zastupitel Solil za koalici. 
 
P.  S o l i l : 
 Za předsedu Mandátového a volebního výboru koalice navrhuje pana Igora 
Kocmánka, za člena Martina Skálu.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Dal bych slovo opozici. 
 
P.  H e j m a : 
 Za klub Trojkoalice nominujeme pana Petra Burgra za člena. 
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P.  L o m e c k ý : 
 Prosím dalšího předsedu pana Jonáše. 
 
P.  J o n á š : 
 Za klub ANO navrhuji za člena paní Miroslavu Vlašánkovou. 
 
P. L o m e c k ý : 
 Za Prahu jedna rodina prosím pana zastupitele Čepa. 
 
P.  Č e p : 
 Nemáme žádný návrh, počkáme, jak se dohodnou kolegové. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pan zastupitel Pospíšil. 
 
P.  P o s p í š i l : 
 Podpoříme návrh opozice. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Na předsedu máme jeden návrh pana Igora Kocmánka, na členy máme návrhy: Burgr, 
Vlašánková a Skála.  
 První hlasování, které provedeme, byla nominace na předsedu, která přišla jen jedna – 
na zastupitele Igora Kocmánka. Zahajuji tajnou volbu na post předsedy Mandátového a 
volebního výboru. Hlasování skončilo výsledkem přijato. Pro 14 proti 2, zdrželo se 9. Pan 
zastupitel Kocmánek se stal předsedou Mandátového a volebního výboru.  
 Teď bychom měli hlasovat o členech v obráceném pořadí, jak došly návrhy. První byl 
návrh na Skálu, pak na Burgra a poslední byl návrh na Vlašánkovou. V tuto chvíli bychom 
měli hlasovat v pořadí po jménech Vlašánková, Burgr, Skála. Táži se klubů, zda chtějí 
nějakou přestávku. Nechtějí.  
 V tomto případě hlasujeme o volbě paní zastupitelky Mgr. Miroslavy Vlašánkové do 
funkce Mandátového a volebního výboru. Tento návrh byl přijat. Pro 22, proti 1, zdrželi se 2. 
Paní zastupitelka Vlašánková je členkou Mandátového a volebního výboru pro celé volební 
období.  
 Dále bude volba dalšího člena, pana zastupitele Petra Burgra. Zahajuji hlasování. 
Tento návrh nebyl přijat. Pro 11, proti 10, zdrželi se 4.  
 Pokračujeme v hlasování. Poslední je návrh na Martina Skálu jako člena 
Mandátového a volebního výboru. Zahajuji hlasování, Tento návrh byl přijat. Pro 13, proti 
8, zdrželi se 4.  
 Přečtu výsledek voleb. Mandátový a volební výbor byl zvolen ve složení: předseda 
pan zastupitel Kocmánek, členové paní zastupitelka Vlašánková a pan zastupitel Skála. 
 
 Tento bod máme uzavřen, přistoupíme k dalšímu bodu – Návrhový výbor.  
 První návrh je na počet členů a složení této komise. Pan zastupitel Solil se vyjádří za 
koalici. 
 
P.  S o l i l : 
 Je to stejný počet – předseda a dva členové. 
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P.  L o m e c k ý : 
 Znamená to, aby bylo stejné složení Návrhového výboru jako výboru Mandátového a 
volebního ve smyslu počtu. Hlásí se pan zastupitel Hejma. 
 
P.  H e j m a : 
 Za klub Trojkoalice podávám protinávrh na zvýšení počtu členů na 5 – předseda a 4 
členové. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 V tuto chvíli se nebavíme o jménech, ale o složení. Je další přihláška do rozpravy? 
Není tomu tak. Budeme podle jednacího řádu nejprve hlasovat o protinávrhu. Protinávrh je na 
počet členů návrhového výboru pět – předseda a čtyři členové. Zahajuji hlasování. Tento 
návrh nebyl přijat. Pro 12, proti 12, zdržel se 1.  
 Přistoupíme k hlasování o původním návrhu – stanovení počtu Návrhového výboru 
na 3 ve složení předseda a 2 členové. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Pro 13 
zastupitelů, proti 11, zdržel se 1. Zastupitelstvo v tuto chvíli schválilo systémově počet a 
složení. 
 Dovolím si vyzvat předsedy jednotlivých klubů o návrhy na jmenování jednotlivých 
zastupitelů. Začnu u pana zastupitele Solila. 
 
P.  S o l i l : 
 Dovoluji si navrhnout paní Mgr. Šárku Táborskou za předsedkyni, za člena pana 
Zdeňka Bartáka. Logicky bych očekával návrh z opozice na dalšího člena. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Chce se vyjádřit pan zastupitel Kračman? 
 
P.  K r a č m a n : 
 Souhlasím s konečným návrhem pana dr. Solila.  
 
P.  L o m e c k ý :  
 Návrh na předsedkyni je jeden – paní zastupitelka Chládková Táborská, za člena pan 
zastupitel Barták. Prosím o návrh na člena Návrhového výboru. 
 
P.  H e j m a : 
 Za klub Trojkoalice navrhujeme mou maličkost, čili Petra Hejmu.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Další návrh není. Začneme volbou předsedkyně Návrhového výboru. 
 
 (Žádost o dvě minuty pro klub.) 
 
 Jako předseda klubu na to máte nárok, přerušuji na 2 minuty. 
 

(Jednání klubu) 
 

 Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Jako první hlasujeme o návrhu paní zastupitelky 
Mgr. Šárky Chládkové Táborské do funkce předsedy Návrhového výboru. Paní Chládková 
Táborská byla zvolena jako předsedkyně Návrhového výboru. Pro 23, proti 1, zdržel se 1.  
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 Přistoupíme k hlasování o členech. Poslední návrh byl na pana zastupitele Hejmu. 
Zahajuji hlasování. Pro 12, proti 5, zdrželo se 8. Pan zastupitel Hejma nebyl schválen.   
 V tuto chvíli budeme volit dalšího člena Návrhového výboru pana Zdeňka Bartáka. 
Byl zvolen za člena Návrhového výboru. Pro 13, proti 7, zdrželo se 5. 
 Protože nebyl tento výbor zvolen kompletní, požádal bych předsedy klubů, případně 
kohokoli ze zastupitelů, aby přednesl další návrh na člena Návrhového výboru, aby návrhový 
výbor byl kompletní. 
 Přihlásil se pan zastupitel Pospíšil. 
 
P.  P o s p í š i l : 
 Navrhuji jako členku Návrhového výboru kolegyni Kateřinu Klasnovou. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Uzavírám tuto rozpravu a dávám hlasovat v tajné volbě o člence Návrhového výboru 
paní Kateřině Klasnové. Pro 24, proti 1. Paní zastupitelka Klasnová byla zvolena členkou 
Návrhového výboru. 
 Tímto máme uzavřeny volby těchto výborů.  
 
 Mám tady sice napsanou přestávku, ale měli jsme ji před chvílí, budeme pokračovat 
dalším bodem jednání – Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, zástupců starosty a 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva.  
 Pro tuto chvíli nově zvolení předsedové jak Návrhového, tak Mandátového a 
volebního výboru jsou usazeni v pozicích vedle oddělení volených orgánů. Pokud budou 
přijímat návrhy nebo protinávrhy, budou je přijímat předsedové Volebního a mandátového 
výboru a Návrhového výboru.  
 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Představil by je představitel koaličního uskupení 
pan zastupitel Solil. 
 
P.  S o l i l : 
 Dovolím si jménem, který jste označil, navrhnout počet členů rady osm. Pokud jde o 
počet zástupců starosty MČ Praha 1, navrhuji dva a pokud jde o počet dlouhodobě 
uvolněných členů zastupitelstva, navrhuji číslo osm.  
  
P.  L o m e c k ý : 
 Všichni jistě vědí, že čísla jsou nižší, než bylo minulé zastupitelstvo a odpovídají 
proporcionálnímu snížení 35:25, to znamená 8 členů rady. Ze zákona platí, že počet členů 
nemůže být nikdy vyšší než třetina. Z toho vyplývá, že je to maximálně 8.  
 Pan zastupitel Hejma.  
 
P.  H e j m a : 
 Požádal bych, zda můžeme dostat dovysvětlení původního návrhu, pokud jde o počet 
uvolněných členů rady. Přestože je to nižší než v minulém období, není to nižší než 
v předminulém období. Rádi bychom věděli, o jaké uvolněné pozice se jedná a jakou budou 
mít náplň práce – abychom pochopili, proč jsou uvolněni. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Technická – je to v bodu číslo 10. Hlásí se pan zastupitel Hodek.  
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P.  H o d e k : 
 Jen upřesňuji, že kolega Hejma se ptal na počet uvolněných členů rady, bod ale zní 
počet uvolněných členů zastupitelstva. Jedná se o 8 uvolněných z celkového počtu 25 a není 
explicitně řečeno, že to musí být členové rady.  
 
P.  H e j m a : 
 Omlouvám se, přeřekl jsem se. Můžete vysvětlit každého uvolněného člena 
zastupitelstva? Takto jsem se ptal. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Prosím za koaliční kluby pana zastupitele Solila, aby to odkomentoval. 
 
P.  S o l i l : 
 Nebudu personifikovat, protože to bude předmětem bodu č. 10. Jak říkal kolega 
Hodek, není to počet uvolněných radních, je to počet uvolněných zastupitelů. 
 Pokud má kol. Hejma zájem, proč je to těch 8, tak je to proto, že koalice při svém 
vzniku se připravovala nejen personálně, ale i z hlediska gescí. Myslím si, že to koresponduje 
s tím, co je potřeba v městské části změnit, co je potřeba akcentovat, jinak řečeno – na co je 
potřeba dát důraz. Počet tomu odpovídá, pane kolego.  
 Vycházíme ze situace, že je nyní 25 zastupitelů, ale to, že je to 25 zastupitelů, není 
žádná změna proti tomu, co se děje nebo neděje na Praze 1. Počet odpovídá tomu, jakým 
způsobem chceme argumentovat a akcentovat věci, které posléze budou přiřazeny z hlediska 
gescí a radních, případně členů výborů. Děkuji.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pan zastupitel Hejma se přihlásil. 
 
P.  H e j m a : 
 Nechci personifikovat, ale o jaké pozice se jedná? Kolik z toho je počet uvolněných 
členů rady a o jaké další uvolněné pozice se jedná? 
 
P.  S o l i l : 
 Myslím si, že když to dobře dopadne a vy budete hlasovat pro, pane kolego, mělo by 
to být 7 členů rady a případně 1 pozice výboru. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pro vysvětlenou: v minulém období to bylo 9, místostarostové byli 3 a počet 
uvolněných byl 10. Tento návrh je nižší. 
 Hlásí se ještě někdo s protinávrhem? Pokud ne, bude se hlasovat o návrhu na 8 členů 
rady, 2 zástupci starosty, 8 dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, nikoli rady. 
 Není přihláška do rozpravy, rozpravu uzavírám. Zahajuji veřejné hlasování o tomto 
návrhu. 
 Technická pan zastupitel Hodek. 
 
P.  H o d e k : 
 Samostatně, nebo najednou o všech třech bodech? 
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P.  S o l i l : 
 Můžeme hlasovat en bloc. Pokud by byl protinávrh hlasovat jednotlivě, byl by podle 
jednacího řádu uplatněn, ale protinávrh nikdo neuplatnil. V tomto případě lze hlasovat en 
bloc. 
 Usnesení k tomuto bodu: ZMČ Praha 1 stanovuje počet členů rady na počet 8, počet 
zástupců starosty na počet 2 a počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na počet 8. 
 Prosím o zahájení hlasování. Návrh byl přijat. Pro 17, proti 3, zdrželo se 5.  
 
 Než předám slovo předsedovi Mandátového a volebního výboru, protože ten se teď 
musí ujmout obřadu voleb, připomněl bych, že podle § 9 jednacího řádu je tato volba tajná. 
Neusnese-li se zastupitelstvo bez rozpravy jinak, uskutečňuje se pomoci hlasovacího zařízení, 
které umožňuje tajnou volbu. V minulém volebním období se zastupitelstvo usneslo na volbě 
veřejné. Pokud by někdo navrhl jiný způsob hlasování než ten, který je stanoven jednacím 
řádem, prostor je v tuto chvíli. Je někdo, kdo by chtěl navrhnout jiný způsob volby než ten, 
který je stanoven jednacím řádem? Není tomu tak. 
 První bude volba starosty MČ Praha 1. Předávám slovo předsedovi Mandátového a 
volebního výboru.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Nejprve zhruba řeknu, jak by volby měly probíhat. Vyzvu napřed jednotlivé kluby, 
aby představily své kandidáty. Až je budeme mít shromážděné, poprosím je, aby se 
v krátkosti představili. Pak budeme volit. 
 Vlastní volba bude tajná. Přečtu vám jméno kandidáta a stiskem tlačítka pro nebo proti 
vyjádříte svůj souhlas nebo nesouhlas. Upozorňuji, že pokud stisknete zdržel se, nebo 
nehlasoval, je to považováno, jako byste se volby nezúčastnili. 
 Prosím jednotlivé kluby, aby podaly své návrhy na kandidáty. Začnu koalici. 
 
P.  S o l i l : 
 Náš návrh je pan Ing. Lomecký. 
 
(Klub ODS se ztotožňuje, klub TOP 09 s návrhem souhlasí, klub ANO bez návrhu, Praha 1 
rodina bez návrhu, klub Zelená pro jedničku bez návrhu.) 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Máme jeden návrh a můžeme přistoupit k hlasování. 
 
P.  S o l i l : 
 Mám technickou, omlouvám se. Vzhledem k tomu, že je navržen jediný kandidát  
Ing. Oldřich Lomecký, měl byste se pane předsedo dotázat, zda tento návrh přijímá, případně 
zda se chce představit nebo něco dodat. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Tímto bych to udělal. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Děkuji. Jsme u důstojné volby, nejsme na předvolebním mítinku, nebudu se dlouho 
představovat. Všichni mě asi znáte. Návrh přijímám. 
 Za sebe bych chtěl slíbit, že v následujícím volebním období se budu snažit o 
maximální sebereflexi v tom, že budu chtít, aby radnice, která bude fungovat, nemohla nést 
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název radnice autoritativní, arogantní nebo něco jiného. Jsem znám jako člověk, který má 
pevné názory. Myslím si, že slovo pevné a arogantní je rozdíl. Budu se snažit, aby má 
stanoviska a názory byly pevné. 
 Jediné, na čem bych ve své řeči k vám lpěl je, abychom dodrželi jeden axiom, který 
jsem si dal před čtyřmi roky, když jsem do politiky vstoupil, abychom hospodařili 
s vyrovnaným hospodařením, to znamená, abychom nikdy nepřijímali ztrátový rozpočet a aby 
Praha 1 byla vždycky vzorem – když stát nebo Magistrát jde do rozpočtového provizoria, aby 
byla tou městskou částí, která by zásadní dokument jako je rozpočet schvalovala ve 
standardních termínech a vždycky hospodařila podle schváleného rozpočtu. Všechno ostatní 
je potom nadbytečné. 
 Samozřejmě děkuji všem těm, kteří mi hlas dají i těm, kteří mi hlas nedají – mají na to 
právo. V politice je to tak, že jsou názory proti sobě, mohou říkat, že se se starostou 
neztotožňují. Budu se snažit jako první o to, abychom obrousili osobní animozity. To tady 
před vámi jako zastupiteli slibuji. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Děkuji panu předsedajícímu za příspěvek. Prosím na tabuli o návrh k volbě.  
 Volíme starostu MČ Praha 1 a návrh je na pana Ing. Oldřicha Lomeckého. Jiný návrh 
není. Můžeme zahájit hlasování. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan Ing. Oldřich 
Lomecký je zvolen starostou MČ Praha 1. (Potlesk) 
  
P.  L o m e c k ý : 
 Děkuji za projevenou důvěru. Slibuji těm, kteří mě zvolili, že budu hájit zájmy MČ 
Praha 1 s péčí řádného hospodáře ve svém nejlepším vědomí a svědomí. Slibuji i těm, kteří mi 
hlas nedali, abych je přesvědčil, že tuto funkci budu vykonávat řádně. Děkuji za pozornost.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Budeme pokračovat v dalších volbách.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 V tuto chvíli se mohu ujmout řízení jednání MČ Praha 1. 
 Dalším bodem je volba 1. zástupce starosty. Za koalici prosím předsedu klubu  
TOP 09. 
 
P. K r a č m a n :  

TOP 09 za koalici na funkci 1. zástupce starosty navrhuje pana Daniela Hodka, ostatní 
předsedové koaličních klubů se ztotožňují. 
 
P. L o m e c k ý : 
 Za ANO se přihlásil pan předseda Jonáš.  
 
P.  J o n á š : 
 Prosím o krátkou pětiminutovou přestávku. 
 

(Přestávka) 
P.  L o m e c k ý : 
 Budeme pokračovat v rozpravě k bodu č. 6 – volba zástupce starosty. Tento bod se 
rozpadá na dva podbody. V tuto chvíli je otevřena rozprava k volbě 1. zástupce starosty. 
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 Dovolím si zrekapitulovat návrhy, které přišly. První návrh přišel z řad koalice na 
pana zastupitele Daniela Hodka jako 1. zástupce starosty.  
 Prosím zástupce klubů o vyjádření. 
 
(P. Hejma – bez návrhu, p. Jonáš – bez návrhu, p. Čep – bez návrhu, p. Pospíšil – bez návrhu.) 
 
 V tuto chvíli máme jeden návrh. Předám slovo předsedovi Mandátového a volebního 
výboru, aby nás provedl volbou. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Máme jeden návrh. Zeptal bych se pana zastupitele Hodka, zda se svou nominací 
souhlasí. 
 
P.  H o d e k : 
 Děkuji. S nominací souhlasím. Tuto funkci zastávám již druhé volební období a jsem 
rád, že se o ni mohu ucházet i v budoucnu. Děkuji. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Kandidát se svou nominací souhlasí, můžeme přistoupit k volbě. Pro 13, proti 12, 
zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan zastupitel Hodek byl zvolen místostarostou. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Panu místostarostovi děkuji a prosím ho, aby zaujal tradiční místo pro 1. zástupce 
starosty po mé pravici.  
 Budeme pokračovat ve volbě. Dovolím si vyzvat zástupce koaličních klubů o 
přednesení návrhu na dalšího zástupce starosty.  
 
P. K r a č m a n:  

Za koalici navrhuji pana Richarda Bureše. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Hlásí se někdo do rozpravy s jiným návrhem? Není tomu tak. Rozpravu uzavírám. 
Prosím předsedu Mandátového a volebního výboru, aby nás provedl volbou pana Richarda 
Bureše na pozici místostarosty.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím pana Richarda Bureše o vyjádření, zda se svou nominací souhlasí. 
 
P.  B u r e š : 
 Souhlasím. Pro mne je to začínající 4. volební období. Po třech volebních obdobích 
jako řadový zastupitel to rád zkusím v radě. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Máme tady jeden návrh na dalšího místostarostu. Můžeme začít hlasovat. Pro 13, proti 
12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan Richard Bureš byl zvolen zástupcem starosty. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Děkuji předsedovi Mandátového a volebního výboru, upřímně blahopřeji panu 
místostarostovi Richardu Burešovi a prosím, aby zaujal své místo v předsednictvu.  
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 Tím jsme ukončili bod číslo 6. Můžeme přejít k bodu číslo 7 – Volba ostatních členů 
Rady MČ Praha 1. Protože se jedná o jednotlivou volbu, je potřeba, aby jednotlivé návrhy 
šly postupně. Volí se individuálně, nikoli en bloc. 
 Prosím za koalici zastupitele Solila. 
 
P.  S o l i l : 
 Jak jsem avizoval z hlediska počtu uvolněných a neuvolněných, byl zvolen pan 
starosta, počet radních je 7 plus jeden – pan starosta. Uvedu jména bez gescí. 
 Za náš klub navrhujeme mou maličkost, potom paní Evu Špačkovou, pana Jana 
Krejčího a pana Tomáše Macháčka s tím, že členy rady jsou logicky pan Daniel Hodek a pan 
Richard Bureš.  
 Pokud jde o končený počet do počtu celkem, je to pan dr. Jan Votoček. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Zvolili jsme počet osm do rady. Z těch 8 byli zvoleni tři, zbývá nám pět. Zopakuji 
v pořadí, jak to zaznělo: Solil, Špačková, Krejčí, Macháček, Votoček. 
 Toto je koaliční návrh. Má druhá strana jiný návrh? Přihláška do rozpravy není, 
rozpravu uzavírám. Jednotliví radní se budou volit postupně odzadu. Prosím, až je pan 
předseda vyzve k přijetí nebo nepřijetí nominace, aby po představení krátce uvedli gesci, o 
kterou se budou zajímat.  
 Pane předsedo, máte slovo, bude volba.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím kandidáty, aby vyjádřili svůj souhlas s nominací a aby se vyjádřili ke gesci. 
První je pan dr. Votoček. 
 
P.  V o t o č e k : 
 Nominaci přijímán. Podle koaliční dohody bych měl mít na starosti finance, rozpočet, 
pohledávky a privatizaci.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím pana kolegu Macháčka. 
 
P.  M a c h á č e k : 
 Nominaci přijímám. Podle koaliční dohody bych měl mít na starosti pronájmy a 
prodeje nemovitého majetku a vztah s SVJ, tedy zastupování MČ na jednání společenství 
vlastníků.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím pana Krejčího. 
 
P.  K r e j č í : 
 Nominaci přijímám. Budu mít na starosti kulturu, sport, zahraniční vztahy a budu se 
snažit co nejlépe reprezentovat MČ Prahu 1. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím paní Špačkovou. 
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P.  Š p a č k o v á : 
 Děkuji za nominaci. Oblastí, které se chci věnovat, bude školství, rozvoj hřišť, 
občanská společnost, spolky a participace.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím pana dr. Solila. 
 
P.  S o l i l : 
 Nominaci přijímám. Mou gescí by mělo být to, co jsem měl v minulosti, to znamená 
bezpečnost, prevence kriminality a nově, jak se ukázalo, že by bylo potřeba, legislativu. 
Děkuji.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Děkuji jednotlivým kandidátům. Volbu zahájíme odzadu. První budeme volit pana dr. 
Votočka. Pro 13, proti 11, zdržel se 1. Pan dr. Votoček je zvolen za člena rady.  
 Druhý volený je pan Tomáš Macháček. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. 
Pan Tomáš Macháček je zvolen členem rady. 
 Dalším voleným je Jan Krejčí. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Jan Krejčí 
byl zvolen. 
 Další volba bude paní Mgr. Eva Špačková. Pro 12, proti 9, zdrželi se 3, nehlasoval 1.  
 Hlásí se pan Krejčí. 
 
(P. Krejčí žádá opakování hlasování.) 
 
 Hlasování je neplatné, opakujeme hlasování. Pro 13, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 
0. Paní Eva Špačková byla zvolena.  
 Poslední volba – pan dr. Ivan Solil. Pro 13, proti 12, zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan  
dr. Solil byl zvolen. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Poděkoval bych předsedovi Mandátového a volebního výboru za to, že nás provedl 
volbami a pánům radním Votočkovi, Macháčkovi, Krejčímu, Špačkové a Solilovi blahopřeji 
ke zvolení za radní. Tím máme uzavřen bod číslo 7.  
 Můžeme přistoupit k bodu číslo 8 – Zřízení výborů ZMČ Praha 1. 
 Uvedl bych, že spolu s ukončením činnosti předchozího zastupitelstva dnem voleb do 
nového zastupitelstva MČ skončily i výbory. Zastupitelstvo podle zákona o hl. m. Praze,  
§ 100, odst. 2, je povinno zřídit vždy Finanční a Kontrolní výbor. Může se ale rozhodnout 
k výborům dalším. 
 V tuto chvíli si dovolím přednést návrh za koalici, že koalice navrhuje samozřejmě 
zřízení výboru Finančního a Kontrolního a kromě toho Výbor pro sociální a bytovou politiku, 
bezdomovectví a protidrogovou problematiku. Tento výbor má tento název, nicméně všichni 
jsme pochopili, co bude předmětem práce tohoto výboru. V tuto chvíli jsou stanoveny tyto 
výbory. 
 Pokud se tyto výbory stanovují, je potřeba stanovit počet jejich členů. Prosím za 
koalici o návrh. 
 
P.  S o l i l : 
 Z hlediska jejich obsahu a náplně práce, počtu zastupitelů a předpokládaného plnění 
navrhujeme počet 5 – předseda, místopředseda a 3 členové.  
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P.  L o m e c k ý : 
 Zazněl návrh na tyto tři výbory, každý po 5 členech. Těchto 5 členů je ve složení 
předseda, místopředseda a 3 členové. 
 Hlásí se pan předseda. 
 
P.  H e j m a : 
 Chtěl jsem navrhnout hlasování per partes – jestli můžeme rozhodnout o zřízení těchto 
výborů a pak následně o počtech členů. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Podle jednacího řádu pokud někdo tento návrh uplatní, tak se hlasuje. 
 První je návrh na zřízení 3 výborů – výbor Finanční, Kontrolní a sociální atd. Název 
nebudu opakovat, abych to náhodou neřekl nepřesně, stačí to promítnout na tabuli. 
 Technická pan tajemník. 
 
Tajemník  D v o ř á k : 
 Dovolím si připomenout, že Finanční a Kontrolní výbor musí být zřízen ze zákona, 
takže je zbytečné o tom hlasovat. Nechám to ale na vás. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Říkal jsem to už v úvodu. Myslím si, že všichni jsou si toho vědomi. Vzhledem 
k tomu, že hlasujeme o těchto třech výborech najednou, není to jen o těchto dvou. Kdyby 
tomu tak bylo, bylo by to zmatečné hlasování, máte pravdu, ale vzhledem k tomu, že se 
přidává třetí, znamenalo by to, že v případě, kdyby tento návrh neprošel, ze zákona by 
automaticky platil první a druhý. Proto toto hlasování není zmatečné, je validní a můžeme o 
něm takto hlasovat. To pro upřesnění a výklad. 
 Máme návrh na hlasování per partes. Je protinávrh, aby to bylo jinak než výbor 
Finanční, výbor Kontrolní a výbor sociální, zdravotnictví a protidrogovou politiku? První 
veřejné hlasování je o tom, že zastupitelstvo zřizuje tyto tři výbory. Zahajuji hlasování o 
zřízení těchto tří výborů. Usnesení bylo přijato, zastupitelstvo rozhodlo o zřízení těchto tří 
výborů.  
 V tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování o návrhu na pětičlenné obsazení – 
předseda, místopředseda a tři členové.  
 Omlouvám se, že jsem neřekl výsledky hlasování.  
 Hlasování č. 28, to znamená tyto výbory byly schváleny. Pro 24, zdržel se 1. Bylo 
přijato.  
 Vrátíme se k rozjednanému bodu s tím, že v tuto chvíli máme návrh na stanovení 
počtu všech členů výborů stejně na počet 5 ve složení předseda, místopředseda a 3 členové.  
 Měla by k tomu být otevřena rozprava. Pane předsedo Hejmo, chtěl jste k tomuto bodu 
rozpravu s protinávrhem? Chtěl jste to oddělit. Pokud jste to chtěl oddělit, logicky by měl 
zaznít nějaký protinávrh. 
 Pan zastupitel Pospíšil má slovo. 
 
P.  P o s p í š i l : 
 Děkuji za slovo. Hlasovací zařízení mi nedává možnost se přihlásit do rozpravy 
elektronicky. Chtěl bych požádat o pětiminutovou přestávku na jednání klubu.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pětiminutová přestávka. 



Technická korektura: Bc. Valíčková, ved. OVO Stránka 20 

 
 

(Přestávka) 
 
 Vrátíme se k rozpravě k tomuto bodu. Máme prostor k debatě o bodu číslo 8, to 
znamená stanovení počtu členů. 
 Zrekapituloval bych. V tomto bodu jsme schválili zřízení tří výborů – Finančního, 
Kontrolního a pro sociální věci atd. V tuto chvíli běž rozprava o odhlasování stanovení počtu 
členů tohoto výboru. Zazněl návrh na počet pět – předseda, místopředseda a členové. Probíhá 
diskuse. Do rozpravy se přihlásil pan zastupitel Pospíšil. Máte slovo. 
 
P.  P o s p í š i l : 
 Chtěl bych předložit protinávrh k návrhu, který jsme slyšeli jako první. Chtěl bych 
navrhnout počet členů těchto výborů 9. Důvod je jednoduchý.  
 V zastupitelstvu máme 7 politických subjektů. Chápu, že může ze strany koalice, která 
má velmi těsnou většinu, převládat obava, že by třeba opozice ve výborech při větších 
počtech ji mohla přehlasovat. Proto by počet 9 mohl zaručit stávající koalici jistý pocit 
bezpečí a zároveň by se zajistila demokratická diskuse ve výborech i reprezentativnější 
složení výborů i z hlediska počtu a typu subjektů, které jsou v zastupitelstvu zastoupeny. 
Proto navrhuji počet 9. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Prosím předsedkyni Návrhového výboru, aby zaznamenala první protinávrh.  
 Další je do rozpravy přihlášen pan zastupitel Hejma. 
 
P.  H e j m a : 
 S potěšením jsem vyslechl pana starostu, jak říkal, že koalice svou většinou nebude 
válcovat, ale že bude pouštět do hry i nás. Připojuji se k návrhu pana kolegy Pospíšila a chci 
vyjít vstříc v tom, aby byl prostor v jednotlivých výborech. Dávám protinávrh číslo 2 – počet 
členů 7 ve složení předseda, místopředseda a zbytek do sedmi. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Paní předsedkyně Návrhového výboru zaznamenala.  
 Další se do rozpravy přihlásil pan zastupitel Čep. 
 
P.  Č e p : 
 Děkuji za slovo. S protinávrhem bych se přidal ke kolegům. Věřím v pozitivní začátek 
a prosím koalici o podporu jednoho z těchto návrhů. 
 Prosím o minutovou přestávku.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Minutová přestávka. 

(Přestávka) 
 

 Rozprava pokračuje. Byl vyzván klub koaličních zastupitelů, měl by reagovat. Prosím, 
aby na to reagoval za naše kluby pan radní Solil. 
 
P.  S o l i l : 
 Vzhledem k tomu, že jsem tady již třetí volební období, tak si myslím, že všichni, co 
jsme tady byli, víme, že žádná komise a žádný výbor nepracoval nikdy lépe nebo hůře jen 
proto, že tam bylo více nebo méně lidí. O tom to vůbec není. Naopak, čím bylo více lidí, tím 
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bylo více problémů. Nemyslím problémů hlasovacích, nebo že by někdo podpořil nebo 
nepodpořil koalici, ale je to o tom, že je 25 členů zastupitelstva a všechny výbory, rada atd. by 
měly odpovídat nejen tomu, co je třeba udělat na Praze 1, ale zároveň i počtu zastupitelů. 
 Poslední douška. Ti, kteří mě znají, ví, že vždycky říkám to, co si myslím. Oháníte se 
tady nějakou vstřícností. Podívejte se na hlasovací listiny. Kdo je tady vstřícný?  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pokud by rozprava nepokračovala, předal bych slovo předsedkyni Návrhového 
výboru, která by nás provedla návrhy, o kterých bychom hlasovali.  
 V tuto chvíli není přihláška do rozpravy. Paní předsedkyně, máte slovo. 
 
P.  C h l á d k o v á : 
 První protinávrh zazněl od pana zastupitele Pospíšila, který navrhoval počet členů 
výše zvolených výborů 9.  
 Druhý je návrh pana zastupitele Hejmy, který navrhoval složení v počtu 7.  
 Bude se hlasovat o posledním, to je o návrhu pana zastupitele Hejmy na počet 7.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Hlasujeme o posledním protinávrhu na 7 členů výborů – předseda, místopředseda a 5 
členů.  
  
P.  C h l á d k o v á : 
 Pro 11, proti 13, zdržel se 1. Návrh na složení výborů v počtu 7 nebyl přijat. 
 Dále budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Pospíšila, který navrhoval složení 
členů těchto výborů v počtu 9. Prosím o hlasování. 
 Návrh na složení výborů v počtu 9 nebyl přijat. Pro 12, proti 13, zdržel se 0, hlasovali 
všichni.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Paní předsedkyně, dejte hlasovat o původním návrhu.  
 
P.  C h l á d k o v á : 
 V původním návrhu, který zazněl z koaličního klubu, je navrženo 5 členů výboru ve 
složení předseda, místopředseda 3 členové. Prosím o hlasování.   
 
P.  L o m e c k ý : 
 Prosím o zrušení hlasování s tím, že zazní gong, aby zastupitelé věděli, kdy je 
zahájeno hlasování.  
 Prosím obnovit poslední hlasování – stanovení počtu výborů (pozn. zřejmě počtu 
členů výborů) na 5 ve složení: předseda, místopředseda a 3 členové. Prosím o gong a o 
zahájení hlasování.  
 
P.  C h l á d k o v á : 
 Pro bylo 13, proti 3, zdrželo se 9, hlasovali všichni. Návrh na složení výborů v počtu 
5 členů byl přijat. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Děkuji paní předsedkyni. Máme uzavřen bod č. 8, který zřídil tři výbory v počtu 5 
členů ve složení předseda, místopředseda a členové.  
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 Dalším bodem v programu je Volba předsedů těchto výborů. Postupujeme podle 
abecedy – první je Finanční, potom je Kontrolní a potom bude Výbor pro sociální věci.  
 Prosím o návrh na předsedu Finančního výboru předsedu koaličního klubu pana 
radního Solila.  
 
P.  S o l i l : 
 Pokud jde o výbory zřizované ze zákona, pro Finanční výbor navrhuje koalice pana 
Martina Skálu, pokud jde o sociální atd. je to paní Mgr. Šárka Chládková. Přestože to ze 
zákona nevyplývá, ale je to zvyklostí, byť jsem v poslední době slyšel, že to nemusí být, ale 
koalice ctí zvyklosti, očekáváme, že pokud jde o Kontrolní výbor, opoziční seskupení budou 
navrhovat svého kandidáta.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Jsou to návrhy na předsedy výborů ze strany koalice. Nyní je prostor pro předsedy 
ostatních klubů. Prosím pana zastupitele Hejmu. 
 
P.  H e j m a : 
 Požádám vás o velmi krátkou přestávku pro jednání klubů. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pětiminutová přestávka. 

(Přestávka) 
 

 Probíhá bod volba předsedů výborů ZMČ Praha 1. Jako první se hlásí s technickou 
poznámkou předseda klubu ODS pan zastupitel Skála.  
 
P.  Martin  S k á l a : 
 Chtěl bych požádat, abychom o návrzích hlasovali per partes, o každém zvlášť, 
jednotlivě.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Zabýváme se v tuto chvíli Finančním výborem. Hlasování budou oddělena postupně. 
Prosím ještě neuzavírat, protože do funkce předsedy Finančního výboru byl navržen pan 
zastupitel Martin Skála a nebyl dán prostor dalším předsedům, aby se vyjádřili k Finančnímu 
výboru. 
 Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Hejma. 
 
P.  H e j m a : 
 Za opoziční kluby navrhujeme na pozici předsedy Finančního výboru pana Filipa 
Pospíšila. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Prosím předsedkyni Návrhového výboru, aby si to zaznamenala. Ještě je nějaká 
přihláška do rozpravy k Finančnímu výboru? Není tomu tak, rozpravu k tomuto bodu 
uzavírám. Dávám slovo předsedkyni Návrhového výboru, aby nás provedla.  
 
P.  C h l á d k o v á : 
 Z diskuse vyplynul jediný protinávrh proti koaličnímu návrhu, a to byl pana 
zastupitele Hejmy, který navrhuje na předsedu Finančního výboru pana zastupitele Pospíšila.  
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 Předávám slovo předsedovi Mandátového a volebního výboru.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Prosím hlasovat o panu Pospíšilovi tajnou volbou. Pro 12, proti 12, zdržel se 1, 
nehlasoval 0. Pan Pospíšil nebyl zvolen. 
 Prosím hlasovat o původním návrhu na pana Skálu. Pro 13, proti 10, zdrželi se 2, 
nehlasoval 0. Pan Mgr. Martin Skála byl zvolen. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Děkuji oběma předsedům. Uzavřel bych 1. bod - volbu předsedy Finančního výboru, 
kdy byl zvolen pan zastupitel Mgr. Martin Skála. 
 Přešli bychom k dalšímu bodu, a to je návrh na předsedu Kontrolního výboru. Zaznělo 
z řad koaličního předsedy, že koalice nenavrhuje žádného kandidáta na post předsedy 
Kontrolního výboru. Je otevřena rozprava k návrhům na předsedu Kontrolního výboru. 
 První se přihlásil předseda klubu pan zastupitel Hejma.  
 
P.  H e j m a : 
 Návrh na pozici předsedy Kontrolního výboru přednese klub ANO. V případě, že 
nebude zvolen, budeme předkládat další návrhy.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Pan předseda klubu ANO pan zastupitel Jonáš. 
 
P.  J o n á š : 
 Jménem klubu ANO navrhuji na předsedu Kontrolního výboru pana Mgr. Jiřího 
Janouška.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Prosím paní 
předsedkyni. 
 
P.  C h l á d k o v á : 
 Je návrh pana zastupitele Jonáše, který nominuje pana Janouška na předsedu 
Kontrolního výboru.  
 
P. Martin S k á l a: 
 Prosím o dvouminutovou přestávku na jednání klubu.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Kterýkoli z předsedů klubů má toto právo. 

(Přestávka) 
 Zrekapituloval bych místo, kde jsme se ocitli. Byla ukončena rozprava k volbě 
předsedy Kontrolního výboru. 
 Pro vysvětlenou jednacího řádu. Pokud dojde k ukončení rozpravy a k hlasování, další 
otevření bodu je možné pouze zařadit procedurálním hlasováním. To jen informaci k panu 
zastupiteli Hejmovi, který říkal, že potom. Znamená to, že by to muselo být znovu otevřeno 
jako nový bod.  
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 V tuto chvíli je rozprava uzavřena. Prosím předsedu Mandátového a volebního 
výboru. Z úst předsedkyně Návrhového výboru zazněl jediný návrh, aby pan předseda 
Mandátového a volebního výboru dal hlasovat tajnou volbou o tomto jménu. 
 
P.  K o c m á n e k : 
 Máme jeden návrh na pana Mgr. Jiřího Janouška do funkce předsedy Kontrolního 
výboru. Pro 12, proti 9, zdrželi se 4, nehlasovali 0. Pan Mgr. Jiří Janoušek nebyl zvolen. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Z hlediska procedury je tento bod uzavřen. Přešlo by se k hlasování o sociálním 
výboru s tím, že pokud tady padne jiný procedurální návrh, otevírá se znovu. To z hlediska 
procedury, protože tento bod byl uzavřen.  
 V tuto chvíli nebyl ještě otevřen další bod, tak spíše technickou. Pane zastupiteli, máte 
možnost. 
 
P.  H e j m a : 
 Podávám návrh na procedurální hlasování o zařazení bodu volba předsedy 
Kontrolního výboru pro jednání dnešního zastupitelstva. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Je to procedurální návrh, myslím, že všichni zastupitelé pochopili, jestli tento 
procedurální návrh přijmou, nebo nepřijmou. Tento procedurální návrh je buď 
akceptovatelný, nebo neakceptovatelný, všichni rozumí tomu, zda se o tomto bodu bude 
hlasovat dnes, nebo příště.  
 Tento procedurální návrh je na znovu zařazení tohoto bodu, aby se znovu hlasovalo o 
předsedovi Kontrolního výboru. 
 Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana zastupitele Hejmy. Pro 12, proti 7, 
zdrželo se 5, nehlasoval 1. Tento procedurální návrh nebyl přijat. 
 Podle programu pokračujeme volbou předsedy sociálního výboru a výboru pro ostatní 
věci. Dávám slovo některému z koaličních předsedů. Pan zastupitel Solil. 
 
P.  S o l i l : 
 Navrhujeme na předsedkyni paní Mgr. Šárku Chládkovou Táborskou. Problematikou 
se dlouhodobě zabývala. Myslím si, že by bylo správné, aby tento výbor vedla i nadále. 
Předtím to vedla v pozici radní. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Předsedové ostatních koaličních stran se ztotožňují. Otevírám rozpravu. Hlásí se 
někdo z koaličních předsedů s jiným návrhem? Není tomu tak, rozpravu uzavírám.  
 Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému návrhu, dovolím si ho zopakovat. 
 Je to volba paní Mgr. Šárky Chládkové Táborské do funkce předsedkyně Výboru pro 
sociální věci, bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku. Prosím 
předsedu Mandátového a volebního výboru, aby tuto tajnou volbu zahájil.  
 
P.  K o c m á n e k : 
 Hlasování bude probíhat tajnou volbou. Můžete začít hlasovat. Pro 14, proti 8, zdrželi 
se 3, nehlasoval 0. Paní Mgr. Šárka Táborská byla zvolena. 
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P.  L o m e c k ý : 
 Mohu konstatovat, že tento výbor má svou zvolenou předsedkyni. Tím jsme uzavřeli 
bod číslo 9 a přesunuli jsme se k bodu číslo 10 – Rozhodnutí o uvolnění členů ZMČ  
Praha 1. Znamená to, že se už jedná o funkcích.  
 Prosím předsedu klubu TOP 09, jestli by mohl za koaliční strany vyjmenovat koaliční 
návrh.  
 
P.  K r a č m a n : 
 Koaliční návrh na uvolnění členů zastupitelstva pro výkon funkce je následující.  
 Co se týká zvolených členů rady MČ, navrhujeme na uvolnění pana Ing. Oldřicha 
Lomeckého jako starosty, 1. místostarosty Daniela Hodka, místostarosty Richarda Bureše, 
Tomáše Macháčka, Jana Krejčí, Jana Votočka, Richarda Bureše a Evy Špačkové. 
 Pokud jde o ostatní členy zastupitelstva, nově zvolená předsedkyně Výboru pro 
sociální bydlení atd. paní Mgr. Šárka Chládková Táborská. 
 
P.  L o m e c k ý : 
 Má někdo jiný návrh z opozice? Není tomu tak. 
 Protože tito lidé byli jednotlivě zvoleni v tajných volbách, je možné pouze požádat o 
to, že by byli voleni jednotlivě. Toto usnesení je jedno. Vzhledem k tomu, že nikdo o to 
nepožádal, toto hlasování bude en bloc, protože o individuálních jménech bylo hlasováno 
jednotlivě. Tímto uzavírám rozpravu. 
 Otevírám hlasování o bodu číslo 10. Tento návrh byl přijat. Paní Klasnová 
nehlasovala, je nepřítomna, odhlásila se. Podle jednacího řádu je nás 23. Nehlasovala by 
pouze v případě, že by byla přítomna a nezúčastnila se hlasování. Jelikož mám omluvu – 
odchod paní zastupitelky na stanovený čas a ona ve stanoveném čase odešla a odhlásila se, 
naše hlasovací kvórum v tuto chvíli je 24. To vysvětluji, že vám nesedí součet.  
 Tento bod byl ukončen přijetím. Pro hlasovalo 14, proti 2, zdrželo se 7. 
 Jelikož byl vyčerpán program dnešního ustavujícího zastupitelstva, prosím, abyste 
pracovní záležitosti, které je třeba vyřešit, to znamená sdělit zájem oddávat, maximálně do 
dvou dnů sdělili kolegyni Valíčkové na oddělení volených orgánů. 
 Všichni jste dostali dotazníky. Není potřeba je vyplnit hned, zjistil jsem, že řada z vás 
tam potřebuje některá čísla. Prosím, abyste je dodali co nejdříve. 
 Stanovení dalšího zastupitelstva z důvodu potřeby schválení rozpočtu je na 16. 12., 
bude vám to rozesláno. Ústně vám to říkám již teď.  
 Všichni členové zastupitelstva mají svou poštu a veškeré materiály v informačním 
centru v přízemí, kde každý člen zastupitelstva má svou schránku. Stačí přejít do oddělení 
volených orgánů, paní Valíčková ukáže, předá. 
 Servis pro všechny zastupitele poskytuje oddělení volených orgánů, 6. patro, dveře č. 
609, vedoucí oddělení sedí v 7. patře, dveře č. 710. 
 Protože komise jsou věcí rady, prosím, aby předsedové jednotlivých klubů sdělili 
nominace do komisí buď do rukou oddělení volených orgánů, případně do ruku mých, nebo 
nějakým rozumným způsobem, aby to rada mohla na své schůzi projednat. Výbory schvaluje 
zastupitelstvo.  
 Zopakuji: výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva, komise jsou poradním 
orgánem rady. Rada si ustanovuje komise, zastupitelstvo si ustanovuje výbory a všechny 
členy výborů volí. Na příštím zastupitelstvu by měli být zvoleni všichni členové výboru 
Finančního, Kontrolního a Sociálního, včetně volby předsedy Kontrolního výboru, zatímco 
Rada MČ Praha 1 projedná návrhy na komise a tyto komise schválí a jmenuje. 
 Všem děkuji za dnešní účast, přístup k dnešnímu jednání. 
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 Ještě přečteme usnesení. Prosím předsedkyni Návrhového výboru. 
 
P.  C h l á d k o v á : 
 Provedu vás usneseními, která dnešní ZMČ Praha 1 přijalo. 
 Začali jsme volbou předsedy a členů Mandátového a volebního výboru s tím, že 
zastupitelstvo stanovilo počet členů Mandátového a volebního výboru na 3 ve složení 
předseda a 2 členové a za předsedu tohoto výboru zvolilo Igora Kocmánka a za členy  
Mgr. Martina Skálu a Mgr. Miroslavu Vlašánkovou.  
 Dále zastupitelstvo stanovilo počet členů Návrhového výboru na 3 ve složení předseda 
a 2 členové a zvolilo za předsedkyni Návrhového výboru Mgr. Šárku Chládkovou Táborskou 
a za členy Zdeňka Bartáka a paní dr. Kateřinu Klasnovou. 
 Dále zastupitelstvo stanovilo počet členů rady na číslo 8 ve složení starosta, 2 zástupci 
starosty a 5 členů rady a za počet dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 1 počet 8. 
 Dále zastupitelstvo zvolilo starostu MČ Praha 1, a to pana Ing. Oldřicha Lomeckého. 
 Dále zastupitelstvo volilo zástupce starosty, a to do funkce 1. zástupce starosty MČ 
Praha 1 Daniela Hodka a jako dalšího zástupce starosty Richarda Bureše. 
 Dále zastupitelstvo volilo ostatní členy Rady MČ Praha 1, a to ve složení: Jan Krejčí, 
Tomáš Macháček, dr. Ivan Solil, Mgr. Eva Špačková a dr. Jan Votoček. 
 Dále zastupitelstvo zřídilo výbory zastupitelstva k dnešnímu dni 25. listopadu 2014, a 
to Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku. Počet členů těchto výborů stanovilo zastupitelstvo na 5 ve 
složení: předseda, místopředseda a 3 členové. 
 Dále zastupitelstvo zvolilo za předsedu Finančního výboru zastupitele Mgr. Martina 
Skálu, za předsedkyni Sociálního výboru Mgr. Šárku Chládkovou Táborskou. 
 Jelikož zatím nebyl zvolen předseda Kontrolního výboru, zbývá nám k tomuto bodu 
odhlasovat ukládací část, kdy zastupitelstvo ukládá Radě MČ do 16. 12., což je příští konání 
zastupitelstva, projednat s předsedy politických klubů ZMČ Praha 1 návrh na personální 
obsazení výborů a tento předložit zastupitelstvu ke schválení.  
 Prosím pana starostu, aby dal ještě o této ukládací části hlasovat. O zbývajících 
hlasovat nemusíme, o nich už hlasováno bylo.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Toto hlasování provedeme jako poslední hlasování dnešního dne. Usnesení bylo 
přijato. Pro 24, proti 0, zdržel se 0. 
 
P.  C h l á d k o v á : 
 Ještě máme poslední usnesení z dnešního zastupitelstva.  
 Zastupitelstvo rozhodlo, že Ing. Oldřich Lomecký, Daniel Hodek, Richard Bureš, Jan 
Krejčí, Tomáš Macháček, Mgr. Eva Špačková, dr. Jan Votoček a Mgr. Šárka Chládková 
Táborská budou dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva s nástupem do funkce dnešního 
dne, tedy 25. listopadu.  
 
P.  L o m e c k ý : 
 Tím je program vyčerpán. Příští zastupitelstvo bude 16. 12. 2014 v 10:00 hod. tady 
v sále Žofína.  
 

Děkuji a přeji hezký zbytek dnešního dne. 


