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Z Á P I S  
 

1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 
 

dne 25.11.2014 od 11:00 hodin 
v reprezentační budově Žofín  

Slovanský ostrov č. p.  226/2, Praha 1 
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno tajemníkem Úřadu MČ 
Praha 1 Mgr. Ing. Františkem Dvořákem Osvědčení o zvolení členem/členkou 
zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Zahájení jednání: Jednání zahájil v 11:02 hod. a řídil předsedající a po zvolení starosta  

Ing. Oldřich Lomecký.  
 
Přestávka:  od 11:44 hod. do 11:49 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 
                    od 12:08 hod. do 12:11 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 
                    od 12:33 hod. do 12:38 hod. (přestávka na jednání politických klubů)  
         od 13:02 hod. do 13:07 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
         od 13:10 hod. do 13:14 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
         od 13:23 hod. do 13:28 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
         od 13:36 hod. do 13:38 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   
   
Ukončení jednání: Jednání ukončil v 13:56 hod. starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký. 
 
Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 
 
Částečná neúčast: ThDr. Kateřina Klasnová (dřívější odchod v 13:45 hod.). 
 
Ověřovatelé zápisu:  

 Mgr. Eva Špačková 
  Petr Burgr 

 
Organizační záležitosti: 

 Pan tajemník Mgr. Ing. František Dvořák představil novým členům ZMČ Praha 1 
vedoucí pracovníky Úřadu MČ Praha 1, ředitelku příspěvkové organizace Středisko 
sociálních služeb a ředitele obou policií. 

 Předsedové politických klubů představili jednotlivé členy klubů zastupitelstva. 
 Předsedající Ing. Oldřich Lomecký upozornil, že podle Jednacího řádu (§ 9) je veškerá 
personální volba tajná, neusnese-li se zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak, a 
uskutečňuje se pomocí hlasovacího zařízení, umožňující tajnou volbu – nikdo z členů 

zastupitelstva neměl proti tomuto způsobu voleb námitky. 

 
Program: 
1.  Složení slibů členy Zastupitelstva MČ Praha 1 
2.  Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru 
3.  Volba předsedy a členů Návrhového výboru 
4.  Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, zástupců starosty a dlouhodobě uvolněných 

členů Zastupitelstva MČ Praha 1 
5.  Volba starosty Městské části Praha 1 
6.  Volba zástupců starosty Městské části Praha 1 
7.  Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1 
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8.  Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 
9.  Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 
10.  Rozhodnutí o uvolnění členů Zastupitelstva MČ Praha 1  
 
Pro takto navržený program hlasovalo všech 25 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl 

nikdo a nikdo se nezdržel hlasování, program byl přijat. 

Pořad jednání: 
 
1. Složení slibů členy Zastupitelstva MČ Praha 1 
Předsedající Ing. Oldřich Lomecký vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, 
které proběhlo tak, že předsedající přečetl všem členům zastupitelstva znění slibu dle § 50 
odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Tento slib všichni 
přítomní členové zastupitelstva stvrdili podáním ruky Ing. Oldřichu Lomeckému, ohlášením 
slova "slibuji" a svým podpisem na přiloženou listinu. Předsedající ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký složil slib jako poslední do rukou 
nejstaršího člena zastupitelstva Mgr. Svatopluka Karáska.  
Slib, včetně listiny s podpisy, je součástí tohoto zápisu, a žádný člen zastupitelstva neodmítl 
složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
2. Volba předsedy a členů a tajemníka Mandátového a volebního výboru 

 Dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 tento výbor volí zastupitelstvo na 
celé volební období, pokud nerozhodne jinak. Mandátový a volební výbor byl dosud 
pětičlenný. Předsedající Ing. Oldřich Lomecký požádal předsedy všech polických klubů 
ZMČ Praha 1, aby přednesli návrhy v počtu a poté návrhy na jeho složení. Mgr. Filip 
Kračman za klub TOP 09 a JUDr. Ivan Solil za klub ČSSD navrhli stanovit Mandátový a 
volební výbor tříčlenný ve složení předseda a dva členové. 

 
Ing. Petr Hejma požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 11:44 hod. do 11:49 hod. na jednání politických klubů 

 
Hlasování: 
- Stanovení tříčlenného Mandátového a volebního výboru – pro bylo 23 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a 2 se zdrželi hlasování – schváleno.  
 

 JUDr. Ivan Solil za klub ČSSD navrhl:  
Ing. Igor Kocmánek - předseda, Mgr. Martin Skála - člen  

 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice navrhl: 
Petr Burgr – člen   

 Vojtěch Jonáš za klub ANO 2011 navrhl: 
Mgr. Miroslava Vlašánková – členka   

 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. za klub Zelená pro Jedničku oznámil, že podpoří návrh 
Trojkoalice a ANO 2011.      

 
Tajné hlasování: 
- předseda Mandátového a volebního výboru: Ing. Igor Kocmánek – pro bylo 14 

přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byli 2 a 9 se zdrželo hlasování – zvolen.  
- členka Mandátového a volebního výboru: Mgr. Miroslava Vlašánková - pro bylo 22 

přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byl 1 a 2 se zdrželi hlasování – zvolena. 
- člen Mandátového a volebního výboru: Petr Burgr - pro bylo 11 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, proti bylo 10 a 4 se zdrželi hlasování – nezvolen. 
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- člen Mandátového a volebního výboru: Mgr. Martin Skála - pro bylo 13 přítomných 
členů ZMČ Praha 1, proti bylo 8 a 4 se zdrželi hlasování – zvolen. 

 
 Předsedou Mandátového a volebního výboru byl zvolen Ing. Igor Kocmánek a členy se 

stali Mgr. Miroslava Vlašánková a Mgr. Martin Skála. 
 
3.  Volba předsedy a členů Návrhového výboru 
Dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 tento výbor volí zastupitelstvo na 
celé volební období, pokud nerozhodne jinak. Návrhový výbor byl dosud pětičlenný. 
Předsedající Ing. Oldřich Lomecký požádal předsedy všech politických klubů ZMČ Praha 1, 
aby přednesli návrhy v počtu a poté návrhy na jeho složení. 
- Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice složení Návrhového výboru v počtu 5 členů  

(1 předseda a 4 členové) - pro bylo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a 1 se 
zdržel hlasování – neschváleno. 

- JUDr. Ivan Solil za klub ČSSD navrhl složení Návrhového výboru v počtu 3 členů  
(1 předseda a 2 členové) - pro bylo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 11 a 1 se 
zdržel hlasování – schváleno. 
 

Návrhy složení Návrhového výboru: 
 JUDr. Ivan Solil za klub ČSSD navrhl: 
Mgr. Šárka Chládková Táborská – předsedkyně, Zdeněk Barták -                                           
člen  

 Mgr. Filip Kračman za klub TOP 09 souhlasil s návrhem klubu ČSSD 
 Ing. Petr Hejma za klub Trojkoalice: 
Ing. Petr Hejma – člen   

 
Mgr. Martin Skála požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 12:08 hod. do 12:11 hod. na jednání politických klubů 

 
Tajné hlasování: 
- Předsedkyně Návrhového výboru: Mgr. Šárka Chládková Táborská – pro bylo 23 

přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byl 1 a 1 se zdržel hlasování – zvolena.  
- Člen Návrhového výboru: Ing. Petr Hejma - pro bylo 12 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, proti bylo 5 a 8 se zdrželo hlasování – nezvolen. 
- Člen Návrhového výboru: Zdeněk Barták - pro bylo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

proti bylo 7 a 5 se zdrželo hlasování – zvolen. 
- Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. za klub Zelená pro Jedničku navrhl jako členku Návrhového 

výboru ThDr. Kateřinu Klasnovou - pro bylo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti 
byl 1 a nikdo se nezdržel hlasování – zvolena. 

 
 Předsedkyní Návrhového výboru byla zvolena Mgr. Šárka Chládková Táborská a členy se 

stali Zdeněk Barták a ThDr. Kateřina Klasnová. 
 

4. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, zástupců starosty a dlouhodobě uvolněných 
členů Zastupitelstva MČ Praha 1 

Představitelé jednotlivých politických klubů byli předsedajícím Ing. Oldřichem Lomeckým 
požádáni, aby navrhli: 
- počet členů Rady MČ Praha 1 
- počet zástupců starosty 
- počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
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 JUDr. Ivan Solil (ČSSD) navrhl: 
- počet členů Rady MČ Praha 1 – 8 
- počet zástupců starosty – 2 
- počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva – 8 

 
Hlasování: 
Přítomní zastupitelé po krátké debatě hlasovali o stanovení všech počtů en bloc. 
Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1 – 8, počet zástupců starosty – 2, počet dlouhodobě 
uvolněných členů zastupitelstva – 8 = pro tento návrh hlasovalo 17 přítomných členů 
Zastupitelstva MČ Praha 1, proti byli 3 a 5 se zdrželo hlasování – schváleno. 
 
5. Volba starosty Městské části Praha 1 
Ing. Oldřich Lomecký požádal předsedu Mandátového a volebního výboru Ing. Igora 
Kocmánka, aby se ujal řízení voleb. 

 Ing. Igor Kocmánek požádal politické kluby o jednotlivé návrhy a za Mandátový a 
volební výbor vysvětlil způsob tajné volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to 
zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

 
 JUDr. Ivan Solil (ČSSD) 

       - Ing. Oldřich Lomecký 
 Mgr. Martin Skála (ODS) 

- Ing. Oldřich Lomecký 
 Mgr. Filip Kračman (TOP 09) 

- Ing. Oldřich Lomecký 
 

Členové klubů Trojkoalice, ANO 2011, Praha 1 rodina a Zelená pro Jedničku – bez návrhu. 
 
o Ing. Oldřich Lomecký potvrdil přijetí této kandidatury. 
 
Tajné hlasování: 

Pro zvolení Ing. Oldřicha Lomeckého do funkce starosty MČ Praha 1 hlasovalo  
13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a nikdo se nezdržel hlasování.  
 

Starostou MČ Praha 1 byl zvolen Ing. Oldřich Lomecký. 
 

 Starosta Ing. Oldřich Lomecký poděkoval přítomným členům Zastupitelstva MČ 
Praha 1 za hlasování. Ing. Lomeckému byl předán starostovský řetěz.  

 
6. Volba zástupců starosty Městské části Praha 1 
Pan starosta předal slovo předsedovi Mandátového a Volebního výboru Ing. Igoru 
Kocmánkovi, aby se ujal řízení volby.  

 Ing. Igor Kocmánek požádal jednotlivé kluby, aby přednesly své návrhy do funkce 
zástupců starosty MČ Praha 1 – jedná se o 2 zástupce starosty.  

 
Návrhy na 1. zástupce starosty MČ Praha 1: 

 Mgr. Filip Kračman (TOP 09) 
- Daniel Hodek 

 
Pan Vojtěch Jonáš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 12:33 hod. do 12:38 hod. na jednání politických klubů 

 
Členové klubů Trojkoalice, ANO 2011, Praha 1 rodina a Zelená pro Jedničku – bez návrhu. 
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o pan Daniel Hodek s nominací na 1. zástupce starosty MČ Praha 1 souhlasil. 
 
Tajné hlasování: 
- Pro zvolení pana Daniela Hodka do funkce zástupce starosty MČ Praha 1 tajnou 

volbou hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a nikdo se 
nezdržel hlasování. 

 
 Prvním zástupcem starosty MČ Praha 1 byl zvolen pan Daniel Hodek. 

 
Poté jednání pokračovalo volbou dalšího zástupce starosty MČ Praha 1. 
 
Návrhy na dalšího zástupce starosty MČ Praha 1: 

 Mgr. Filip Kračman (TOP 09) 
- Richard Bureš 

 
Ostatní členové politických klubů nevznesli žádný návrh. 
 
o Pan Richard Bureš s nominací na zástupce starosty MČ Praha 1 souhlasil. 
 
Hlasování: 
- Pro zvolení pana Richarda Bureše do funkce zástupce starosty MČ Praha 1 tajnou 

volbou hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a nikdo se 
nezdržel hlasování. 

 
 Zástupcem starosty MČ Praha 1 byl zvolen pan Richard Bureš. 

 
7. Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1 
Pan starosta Ing. Oldřich Lomecký předal slovo předsedovi Mandátového a Volebního 
výboru Ing. Igoru Kocmánkovi, aby se ujal řízení volby.  
Ing. Igor Kocmánek požádal jednotlivé kluby, aby přednesly své návrhy – jedná se o volbu  
5 členů Rady MČ Praha 1.  
 

 JUDr. Ivan Solil (ČSSD) 
- Mgr. Eva Špačková 
- Jan Krejčí, MBA 
- Tomáš Macháček 
- MUDr. Jan Votoček 
- JUDr. Ivan Solil 
 

Ostatní členové politických klubů nevznesli žádný návrh. 
Ing. Igor Kocmánek za Mandátový a volební výbor požádal kandidáty, aby vyjádřili svůj 
souhlas s nominací a aby se vyjádřili ke kompetencím. 
 
o Kandidaturu přijalo všech pět navržených kandidátů. 
 

 MUDr. Jan Votoček - finance, rozpočet, pohledávky a privatizace.  
 Tomáš Macháček - pronájmy a prodeje nemovitého majetku, zastupování MČ P1 

v rámci společenství vlastníků.  
 Jan Krejčí, MBA - kultura, sport, zahraniční vztahy.  
 Mgr. Eva Špačková - školství, rozvoj hřišť, občanská společnost, spolky a participace.  
 JUDr. Ivan Solil – bezpečnost a prevence kriminality, legislativa.  
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Tajné hlasování: 
- Pro zvolení MUDr. Jana Votočka do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 11 a 1 se zdržel hlasování – zvolen. 
- Pro zvolení Tomáše Macháčka do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a nikdo se nezdržel hlasování – 
zvolen. 

- Pro zvolení Jana Krejčího, MBA do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  
13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a nikdo se nezdržel hlasování – 
zvolen. 

- Pro zvolení Mgr. Evy Špačkové do funkce členky RMČ Praha 1 hlasovalo  
13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 9 a 3 se zdrželi hlasování – zvolena. 

- Pro zvolení JUDr. Ivana Solila do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  
13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a nikdo se nezdržel hlasování – 
zvolen. 

 
8. Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 
Pan starosta Ing. Oldřich Lomecký sdělil všem členům ZMČ Praha 1, že dle zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zastupitelstvo povinno zřídit Finanční a Kontrolní 
výbor. Současně navrhl zřídit další výbor s názvem Výbor pro sociální a bytovou politiku, 
bezdomovectví a protidrogovou problematiku. Dále je třeba stanovit počet jejich členů.  
 

 JUDr. Ivan Solil (ČSSD) do každého výboru navrhl: 
- počet členů 5 (ve složení: předseda, místopředseda a 3 členové)  

 Ing. Petr Hejma (Trojkoalice) navrhl hlasování per partes – nejdříve rozhodnout o 
zřízení těchto výborů a pak následně o počtech členů. 

 
Hlasování: 
Pan starosta Ing. Oldřich Lomecký zahájil hlasování o zřízení Finančního výboru, 
Kontrolního výboru a Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 
problematiku - pro tento protinávrh hlasovalo 24 přítomných členů Zastupitelstva MČ  
Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování – schváleno. 

 
 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 13:02 hod. do 13:07 hod. na jednání politických klubů 

 
 Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. vznesl protinávrh „navýšit počet členů výborů na 9“ 

(předseda, místopředseda a 7 členů)   
 Ing. Petr Hejma podal protinávrh „navýšit počet členů výborů na 7“ (předseda, 

místopředseda a 5 členů)  
 Jan Václav Čep požádal o podporu jednoho z těchto návrhů a požádal o přestávku na 

jednání politických klubů. 
 

Přestávka od 13:10 hod. do 13:14 hod. na jednání politických klubů 
 

Hlasování: 
- protinávrh Mgr. Pospíšila, Ph.D. „navýšit počet členů výborů na 9“ – pro tento 

protinávrh hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 13 a nikdo se nezdržel 
hlasování – neschváleno. 
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- protinávrh Ing. Petra Hejmy „navýšit počet členů výborů na 7“ – pro tento protinávrh 
hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 13 a 1 se zdržel hlasování – 
neschváleno. 

- Návrh JUDr. Solila „stanovit počet členů navržených výborů na 5“ – pro tento návrh 
hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byli 3 a 9 se zdrželo hlasování – 
schváleno. 

 
9. Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 
Pan starosta Ing. Oldřich Lomecký požádal předsedy všech polických klubů ZMČ Praha 1, 
aby přednesli návrhy na předsedy všech zřízených výborů. 
 

 JUDr. Ivan Solil (ČSSD) navrhl: 
-  Mgr. Martin Skála – předseda Finančního výboru  
- Mgr. Šárka Chládková Táborská – předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou    
   politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku 
- bez návrhu – předseda Kontrolního výboru 

 
 Ing. Petr Hejma požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 
Přestávka od 13:23 hod. do 13:28 hod. na jednání politických klubů 

 
Mgr. Martin Skála požádal o návrzích hlasovat per partes.   
 

 Ing. Petr Hejma (Trojkoalice) navrhl: 
- Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. – předseda Finančního výboru  

 
Tajné hlasování: 
- pro zvolení Mgr. Filipa Pospíšila, Ph.D. do funkce předsedy Finančního výboru 

hlasovali 3 přítomní členové ZMČ Praha 1, proti bylo 12 a 1 se zdržel hlasování – 
nezvolen.  

- pro zvolení Mgr. Martina Skály do funkce předsedy Finančního výboru hlasovalo  
13 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 10 a 2 se zdrželi hlasování – zvolen. 

 
 Vojtěch Jonáš (ANO 2011) a Ing. Petr Hejma (Trojkoalice) navrhli: 

- Mgr. Jiří Janoušek - předseda Kontrolního výboru  
 

 Mgr. Martin Skála požádal o přestávku na jednání politických klubů. 
 

Přestávka od 13:36 hod. do 13:38 hod. na jednání politických klubů 
 
Tajné hlasování: 
- pro zvolení Mgr. Jiřího Janouška do funkce předsedy Kontrolního výboru hlasovalo 

12 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 9 a 4 se zdrželi hlasování – nezvolen.  
 
Ing. Petr Hejma podal návrh na procedurální hlasování o znovu zařazení bodu „Volba 
předsedy Kontrolního výboru“ – pro tento návrh hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ  
Praha 1, proti bylo 7 a 5 se zdrželo hlasování – návrh nebyl schválen. 
 
Tajné hlasování: 
- pro zvolení Mgr. Šárky Chládkové Táborské do funkce předsedkyně Výboru pro 

sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku - hlasovalo  
14 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti bylo 8 a 3 se zdrželi hlasování – zvolena. 

 



8 
 

10. Rozhodnutí o uvolnění členů Zastupitelstva MČ Praha 1  
Pan starosta Ing. Oldřich Lomecký konstatoval, že v tomto bodě by Zastupitelstvo MČ 
Praha 1 mělo rozhodnout o tom, kdo jmenovitě bude dlouhodobě uvolněnými členy 
Zastupitelstva MČ Praha 1. Požádal předsedu klubu TOP 09 Mgr. Filipa Kračmana o 
předložení koaličního návrhu:  
- Ing. Oldřich Lomecký – starosta MČ Praha 1 
- Daniel Hodek – 1. zástupce starosty MČ Praha 1 
- Richard Bureš – zástupce starosty MČ Praha 1 
- Tomáš Macháček – člen RMČ Praha 1 
- Jan Krejčí, MBA – člen RMČ Praha 1 
- MUDr. Jan Votoček – člen RMČ Praha 1 
- Mgr. Eva Špačková - členka RMČ Praha 1 
- Mgr. Šárka Chládková Táborská - předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, 

bezdomovectví a protidrogovou problematiku  
 
Ze strany opozičních klubů nepadl žádný jiný návrh. 
 
Hlasování:  
- „Pro rozhodnutí o dlouhodobě uvolněných členech ZMČ Praha 1 (Ing. Oldřich 

Lomecký -  starosta, Daniel Hodek - zástupce starosty MČ Praha 1, Richard Bureš - 
zástupce starosty MČ Praha 1, Tomáš Macháček - člen RMČ Praha 1, Jan Krejčí, MBA - 
člen RMČ Praha 1, MUDr. Jan Votoček - člen RMČ Praha 1, Mgr. Eva Špačková - 
členka RMČ Praha 1, Mgr. Šárka Chládková Táborská - předsedkyně Výboru pro 
sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku)“ - hlasovalo 
14 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti byli 3 a 7 se zdrželo hlasovaní – schváleno. 

 
REKAPITULACE: 

 Mgr. Šárka Chládková Táborská, předsedkyně Návrhového výboru, seznámila 
přítomné členy zastupitelstva s usneseními, ke kterým již není potřeba hlasovat, protože o 
jednotlivých personálních obsazeních či dílčích rozhodnutích již zastupitelstvo hlasovalo. 

 
„Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. stanovuje počet členů Mandátového a volebního výboru na 3, ve složení předseda a 2 

členové  
2. volí Mandátový a volební výbor ve složení: 

- předseda: Ing. Igor Kocmánek  
- členové: Mgr. Martin Skála 

   Mgr. Miroslava Vlašánková 
 

Usnesení č. UZ14_0001 
     

„Volba předsedy a členů Návrhového výboru“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. stanovuje počet členů Návrhového výboru na 3, ve složení předseda a 2 členové 
2. volí Návrhový výbor ve složení: 

- předseda: Mgr. Šárka Chládková Táborská 
- členové: Zdeněk Barták 

              ThDr. Kateřina Klasnová              
 

Usnesení č. UZ14_0002 
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„Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, zástupců starosty a dlouhodobě uvolněných 
členů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. stanovuje  

1. počet členů Rady MČ Praha 1 na 8, a to: starosta MČ Praha 1, 2 zástupci starosty a 5 
členů Rady 

2. počet dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 1 na 8 
 

Usnesení č. UZ14_0003 
 
„Volba starosty MČ Praha 1“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. volí Ing. Oldřicha Lomeckého starostou Městské části Praha 1  
 

Usnesení č. UZ14_0004 
 
„Volba zástupců starosty MČ Praha 1“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. volí do funkce 1. zástupce starosty Městské části Praha 1: Daniela Hodka  
2. volí do funkce zástupce starosty Městské části Praha 1: Richarda Bureše  
 

Usnesení č. UZ14_0005 
 
„Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. volí do funkce členů Rady MČ Praha 1: Jana Krejčího MBA, Tomáše Macháčka,  

JUDr. Ivana Solila, Mgr. Evu Špačkovou, MUDr. Jana Votočka 
 

Usnesení č. UZ14_0006 
 
„Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. zřizuje ke dni 25.11.2014: Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku 
2. stanovuje počet členů těchto výborů na 5, ve složení předseda, místopředseda a 3 členové 
 

Usnesení č. UZ14_0007 
 
„Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

 Mgr. Šárka Chládková Táborská za Návrhový výbor seznámila přítomné členy 
zastupitelstva s ukládací částí, o kterou by mělo být usnesení rozšířeno, a to: „ukládá 
RMČ Praha 1, s termínem do 16.12.2014, projednat s předsedy politických klubů ZMČ 
Praha 1 návrh na personální obsazení výborů a tento předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 
ke schválení“ – pro ukládací část hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti 
nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování – schváleno. 

 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. volí předsedou Finančního výboru Mgr. Martina Skálu a předsedkyní Výboru pro sociální 

a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Mgr. Šárku Chládkovou 
Táborskou 
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2. ukládá Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy politických klubů Zastupitelstva MČ  

Praha 1 návrh na personální obsazení výborů a tento předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 
ke schválení – termín: 16.12.2014 

 
Usnesení č. UZ14_0008 

 
„Rozhodnutí o uvolnění členů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 
Zastupitelstvo MČ Praha 1 
1. rozhodlo, že  
- Ing. Oldřich Lomecký  
- Daniel Hodek  
- Richard Bureš  
- Tomáš Macháček  
- Jan Krejčí, MBA  
- MUDr. Jan Votoček  
- Mgr. Eva Špačková  
Mgr. Šárka Chládková Táborská jsou dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1 
s nástupem do funkce dnešním dnem 
 
 

Usnesení č. UZ14_0009 
 
 
 
 
 
 

1 .  u s t a v u j í c í  z a s e d á n í   
Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  1  

b y l o  u k o n č e n o  v  1 3 : 5 6  h o d .    
p a n e m  s t a r o s t o u  I n g .  O l d ř i c h e m  L o m e c k ý m  
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Ověřovatelé dnešního zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------                                                 …………………………….. 
       Mgr. Eva Špačková                                                                Petr Burgr  
      členka RMČ Praha 1                                               člen ZMČ Praha 1 
                      
 
            
 
 
 
 

……………………………….. 
                               Ing. Oldřich Lomecký 

                                                        starosta MČ Praha 1  
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Růžena Nejedlá  
 
 

 Součástí zápisu je přehled usnesení, stenografický (včetně protokolu o výsledku 
každého hlasování) a magnetofonový záznam, který je uložen v kanceláři oddělení 
volených orgánů (OVO) odboru Kancelář starosty, Úřad MČ Praha 1 –  
Vodičkova 18, 6. patro, číslo dveří 609.           


