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P.  V o t o č e k : 

 Vítám vás na ustavujícím zasedání MČ Praha 1, které bylo svoláno v souladu s 

podmínkami zákona č. 131/2000 o hl. m. Praze. Podle prezence, kterou jsem dostal, je 

přítomno 24 členů zastupitelstva. Omluvena je paní Mgr. Eva Špačková v důsledku 

zdravotních problémů a jednu omluvu na dřívější odchod jsem dostal od pana  

Ing. Lomeckého, který má neodkladné povinnosti. 

 Vyzval bych vás všechny, abyste do mých rukou složili slib člena zastupitelstva. 

Přesunu se na druhou stran ke stolku a vás prosím, jak pan tajemník vtipně začal nahodile 

rozdávat osvědčení, abyste šli v pořadí podle stolu kolem dokola, poslední budu skládat slib já 

do rukou doyena tohoto zastupitelstva pana Maříka. 

 (Zastupitelé povstávají.) 

 Dámy a pánové, chtěl bych vás požádat, abyste povstali, což jste udělali spontánně, za 

což vám děkuji. Nyní přečtu slib zastupitele. 

 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 1 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky. 

 Prosím, abyste jednotlivě přicházeli ke mně, podali mi ruku, řekli na mikrofon slovo 

„slibuji“ a podepsali slibovou listinu.  

 (Zastupitelé skládají slib do rukou dr. Votočka.) 

 Zapomněl jsem vás upozornit, že slib s výhradou vás mandátu automaticky zbavuje. 

 Prosím, abyste zůstali stát, zazní hymna. 

 (Hymna ČR a Evropské unie.) 

 Děkuji, posaďte se. 

 Nyní prosím pana tajemníka, aby vám představil vedoucí pracovníky Úřadu. 

 

Tajemník   D v o ř á k : 

 Jak víte z četby zákona o hl. m. Praze, Úřad se člení na odbory a oddělení. Odborů 

máme v tuto chvíli 12, dva útvary nemají svého vedoucího a jsou na úrovni odborů.  

 Začnu útvarem tajemníka, což je útvar, který podléhá přímo mně. Vedoucím jednoho z 

oddělení, to znamená oddělení právního, kontroly a stížností, je pan dr. Dětský. Je to vedoucí 

našich právníků.  

 Vedoucím oddělení personálního je paní Ing. Milada Bálková, na tu se budete obracet 

stran vašich odměn a budete jí také poskytovat své osobní údaje, které jsou potřeba k 

vyplácení odměn. 

 Vedoucím oddělení hospodářské správy je pan Jaroslav Pospíšil. To je pán, na kterého 

se budete obracet stran vybavení kanceláří a dalších záležitostí, které souvisí s chodem Úřadu. 

 Útvar tajemníka má ještě dvě další oddělení, ale kvůli nedostatku místa jsem nemohl 

pozvat vedoucí. Útvar tajemníka má také na starosti spisovou službu a ukládání do spisovny, 

která se v našich podmínkách často nazývá archiv.  

 Dále máme odbor občansko-správních agend. Vedoucím odboru je pan Bc. Pavel 

Ručka. Tento odbor má více oddělení. Má na starosti osobní doklady – cestovní doklady, 

občanské průkazy, evidenci obyvatel a také volby. Jedno z oddělení zpracovává přestupky.  

Z vedoucích oddělení, která přicházela v úvahu, jsem pozval pouze paní dr. Moniku 

Raimanovou, což je vedoucí oddělení služeb a informací. S tímto oddělením budete přicházet 

do kontaktu, protože na něm budete mít uloženy materiály, které dostáváte v listinné podobě. 

 Jeden z nejdůležitějších odborů Úřadu je odbor finanční, protože bez peněz nelze nic. 

Vedoucí odboru je paní Hana Niedobová a jednoho z nejdůležitějšího oddělení – oddělení 

rozpočtu – je paní Jolana Braunová.  
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 Dále je na seznamu odbor technické a majetkové správy, který má na starosti veškerý 

nemovitý majetek městské části. Vedoucí odboru je Ing. Zdeňka Tomíčková. Vedoucí 

oddělení bytů a nebytových prostor je Jana Perlíková Drdová, vedoucí oddělení správy 

nemovitostí a privatizace je Mgr. Kateřina Dubská a vedoucí oddělení privatizace a SVJ je 

Mgr. Petr Bulla.  

 Dále je v seznamu odbor živnostenský. Vedoucí odboru je paní Mgr. Taťána 

Kunštátová, která je zároveň mou druhou zástupkyní. 

 Odbor životního prostředí vede paní dr. Hana Váňová. 

 Odbor dopravy vede pan Bc. Ludvík Czital. 

 Odbor informatiky – velice důležitý odbor – vede Ing. Miloslav Urban. 

 Dále máme v seznamu odbor dopravně správních agend. To je nejmladší odbor, který 

byl zřízen teprve od 1. ledna letošního roku. V čele odboru je pan dr. Aleš Jedlička, kterého 

musím omluvit, protože je nemocen, ale jeho zástupkyní je paní Thímová. 

 Další odbor je stavební úřad. Vedoucím odboru je Ing. Oldřich Dajbych, na kterého už 

nevyšlo místo k sezení – je mladý.  

 Další odbor je odbor matrik, který vede Ing. Lenka Jelínková. 

 Další v pořadí je odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí je Ing. Renata 

Banzetová. 

 Dále je útvar starosty. To je jednotka, která byla řízena přímo starostou. Oddělení je 

tam několik, vybral jsem pouze z mého pohledu nejdůležitější. Je to oddělení územního 

rozvoje, které vede Mgr. Jan Brabec, vedoucí oddělení investic je Ing. Jakub Dvořák – není to 

můj příbuzný. Dále je tam oddělení, které se zabývá interním auditem, které vede paní 

Vladimíra Vaněčková.  

 Dále je odbor kancelář starosty, který vede pan Bc. Karel John. Tento odbor má z 

důležitějších oddělení, oddělení volených orgánů, pro vás dokonce nejdůležitější, které vede 

paní Mgr. Vladimíra Valíčková. Bude pro vás připravovat se svým oddělením všechny 

materiály a poskytovat veškerý servis.  

 Vedoucí oddělení kultury je paní Linda Klečková. 

 Poslední z vedoucích oddělení, která jsou důležitá, je paní Mgr. Vencová, která zde ale 

není, zatupuje ji pan dr. Štursa. Toto oddělení má na starosti naše školy jako příspěvkové 

organizace. 

 Chtěl jsem vám také představit důležitou osobu, svého 1. zástupce, což je pan Ing. 

Kovářík. Je to zástupce pro věci ekonomické, velice zdatný úředník a také trochu politik. 

 Dále bych chtěl představit ředitelku sociálních služeb, která mi už nepodléhá, ale 

přesto je důležitá – paní Mgr. Helena Čelišová. 

 Nemocnici Na Františku řídí pověřený ředitel pan dr. David Erhart. 

 Obvodní ředitelství Policie Praha 1 řídí jako pověřená paní Bc. Romana Melcherová a 

ředitelem Obvodního ředitelství Policie ČR na Praze 1 je plk. Mgr. Karel Prommer. 

 Toto jsou klíčoví zaměstnanci. Ještě bych z klíčových servisních spolupracovníků rád 

představil paní Ing. Jarmilu Kopečkovou, naši stenografku. Nemůže ani vstát, protože musí 

stále psát. 

 Toto je na úvod vše. Pokud budete chtít ke struktuře Úřadu další informace, rád je 

poskytnu.  

 Ještě k tomu, co dělá tajemník, k čemu obecně slouží. Má především tři hlavní úkoly: 

zabezpečovat výkon přenesené působnosti, to znamená státní správy, kterou vykonává Úřad 

za stát a jménem státu, druhý úkol je, že vykonává funkci jakéhosi personálního ředitele 

Úřadu, což znamená, že má na starosti všechny akty, které jsou pracovně právního charakteru 

ve vztahu k zaměstnancům, třetí úkol je vydávání vnitřních předpisů Úřadu. Tajemník je 

jmenován a odvoláván starostou se souhlasem ředitele Magistrátu, starostovi také podléhá, 
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jemu je z výkonu své funkce odpovědný. I zastupitelstvo může tajemníka úkolovat a také ho 

může úkolovat rada, ale pouze formou přijatého usnesení. K tomu jsou tajemníci. 

 Děkuji za pozornost a předávám slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji panu tajemníkovi. Prosím předsedy jednotlivých zastupitelských klubů, aby 

představili své členy. Jako prvního prosím podle podkladů, které jsem dostal, pana  

Ing. Cabana, za klub My co tady bydlíme.  

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, za klub My co tady žijeme (nikoliv bydlíme), představím své kolegy: 

Petr Burgr, Petr Hejma, Martin Kotas a já se jmenuji Michal Caban.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Předsedkyní klubu Pirátů je paní Mgr. Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Dovolte, abych vám představila zastupitelský klub Piráti a Zelená pro Jedničku. Jsem 

jedním z členů z těchto pěti zastupitelů, jsem předsedkyně. Chtěla bych vám představit Pavla 

Nazarského, Davida Bodečka, Tomáše Vícha a Mgr. Petra Kučeru. Těším se na spolupráci s 

vámi všemi.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Předsedou klubu ODS je pan Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Představím vám naše členy. Vedle mne prázdné místo – Eva Špačková, která už je po 

operaci, tak jí přejeme hodně zdraví, Tomáš Heres, Petr Scholz, Vladimír Mařík. 

 

P.  V o t o č e k :  

 Předsedou klubu TOP 09 je Mgr. Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Představil pana Oldřicha Lomeckého, pana Votočka a sebe – Karla Ulma. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předsedou klubu ANO je pan Ing. Grabein Procházka (člen pan Tesařík) a předsedou 

klubu Praha 1 sobě je paní Amália Počarovská.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dovolím si představit klub Praha 1 sobě. Mé jméno je Amália Počarovská, dále Pavel 

Čižinský, David Skála, Valerie Talacko, Vladan Brož a Martin Špaček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji předsedům klubů. Nyní následuje instruktáž se zacházením s hlasovacím 

zařízením. Protože je předpoklad, že tato instruktáž bude velmi dlouhá, vyhlašuji 5minutovou 

přestávku, aby se dalo vyvětrat.  

(Přestávka) 
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 Budeme pokračovat. Máte před sebou černou krabičku s mnoha tlačítky, která slouží 

jednak k hlasování, jednak k prezentaci a jednak k přihláškám do diskuse. Spustíte ji tím, že 

zmáčknete červený knoflík nahoře, objeví se vám zelené světélko na znamení toho, že systém 

je funkční. 

 V průběhu jednání se hlásíte do diskuse stlačením druhého tlačítka zprava, které se na 

tabuli objeví jako přihlášky do diskuse. Mohou se postupně hlásit všichni. Předsedající před 

sebou vidí seznam těch, kteří jsou přihlášeni, a podle toho jim uděluje slovo.  

 Pokud dojde k situaci, která vyžaduje bezprostřední reakci, je to tlačítko pro 

technickou připomínku – tlačítko zcela vpravo. To slouží k tomu, aby byl předsedající 

upozorněn na to, že dochází k nějakému porušení jednacího řádu nebo k nějakému 

technickému problému, na který je třeba brát zřetel. Rozhodně toto tlačítko neslouží pro 

předbíhání v diskusi. 

 Po levé straně jsou tři tlačítka. Jedno je tlačítko „ano“ sloužící pro hlasování, druhé je 

tlačítko pro zdržení se hlasování a třetí je tlačítko pro hlasování „proti“. Ve standardním 

průběhu hlasování běží desetivteřinový interval, během kterého můžete svou volbu změnit. K 

tomu, abyste to udělali, slouží šedivé nebo černé tlačítko, které je pod řadou s jednotlivými 

tlačítky.  

 Nyní prosím, aby došlo k praktickému předvedení systému, abyste si mohli všichni 

vyzkoušet, jak toto zařízení funguje. Tato zkouška je důležitá proto, abyste tomuto 

hlasovacímu zařízení věřili. Pokud tomu tak nebude, jsou připraveny hlasovací urny a bude se 

hlasovat standardně papírky. Myslím si, že jsme už ve 21. století, takže bychom mohli 

používat hlasovací zařízení. Tato instruktáž slouží k tomu, aby to ve vás vzbudilo důvěru. 

 Když se teď přihlásíte to diskuse, zde na tabuli vidíte všechny přihlášené a podle toho 

předsedající uděluje v diskusi slovo.  

 Můžeme se všichni odhlásit a zkusíme si prezenci. Prezence se dělá na začátku 

zasedání a po polední pauze – dnes to bude po půlnoční pauze, kdy se zmáčknutím zeleného 

tlačítka ve smyslu hlasování „pro“ objeví přítomnost všech, kteří jsou zaregistrováni. Vidíte, 

že všichni, kteří se nezpozdili, jsou zelení, zatímco pan Ing. Lomecký, který nás opustil a paní 

Špačková jsou jako omluveni. Nejdříve je třeba zmáčknout to červené nahoře. 

 Prosím zrušit prezenci a zkusíme nějaké hlasování. Hlasování běží po dobu 10 vteřin. 

Pokud chce někdo změnit názor, zmačkne šedivé tlačítko a dá tam to, které si myslí. Gong 

ukončí hlasování. Všichni vidí na tabuli výsledek, který předsedající ještě přečte, aby byl 

zachycen ve stenozáznamu.  

 Nyní prosím vyzkoušet tajné hlasování, které probíhá stejným způsobem, jen se tam 

neobjeví jména hlasujících a jen se objevuje celkový počet. Prosím o hlasování. 

 Toto je celá instruktáž.   

 Dalším bodem programu by mělo být schválení ověřovatelů zápisu. Podle návrhu, 

který jsem dostal, jsou 2 ověřovatelé. Jedním je pan Mgr. Petr Kučera (souhlasí s nominací), 

druhým je pan Richard Bureš (souhlasí s nominací). Náhradníky jsou pan Burgr a pan  

Mgr. Tesařík (oba přijímají). 

 Budeme hlasovat o schválení programu. Program jste dostali spolu s pozvánkou. Jsou 

námitky nebo připomínky k programu? Prosím, hlaste se hlasovacím zařízením do diskuse.  

 Prosím pana Mgr. Čižinského, aby přednesl svůj návrh.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane předsedající, upozornil bych na bod, který předkládám já. Jedná se o 

návrh nového jednacího řádu našeho zastupitelstva, a to u § 2, 10 a 10a.  

 Současně bych využil této možnosti a sdělil všem přítomným, že toto jednání 

zastupitelstvo je v souladu s tím, jak naše nadcházející koalice to měla ve volebním programu, 

on line přenášeno. 
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P.  V o t o č e k : 

 Nikdo další do diskuse není přihlášen. 

 Další je žádost pana tajemníka o zařazení bodu č. 9,  o kterém se bude hlasovat zvlášť. 

 Prosím pana Ing. Dvořáka, aby přednesl svůj návrh. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Dovolím si požádat zastupitelstvo, aby již dnes na ustavujícím zasedání odsouhlasilo 

odměny neuvolněným členům zastupitelstva, protože počínaje dnešním dnem musí být tyto 

odměny vypláceny.  

 Odměny jsou rozděleny do dvou kategorií. Jedna je platná do konce r. 2018 a druhá od 

1. ledna 2019, protože tam dojde ke zvýšení. Podrobnosti k materiálu bych přednesl až ve 

chvíli, kdy na mne přijde řada.  

 Prosím, aby byly dnes odsouhlaseny odměny neuvolněným členům zastupitelstva. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji panu tajemníkovi. Hlásí se pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Není to možná k programu. Navrhovali bychom, aby u bodů voleb došlo ke sloučení 

diskuse nad oběma body. Byli bychom rádi, aby už při volbě starosty se představil tým pana 

starosty, to znamená radní. Navrhovali bychom sloučit rozpravu, aby se nám už v prvním 

představili kandidáti z druhého bodu, abychom slyšeli názory týmu pana starosty.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Nikdo další se nehlásí a další připomínky nejsou. Dávám hlasovat o schválení 

programu jako celku s doplňujícími body, které byly předneseny. Prosím o hlasování. 

Pro 20, proti 1, zdržel se 1, nehlasoval 1.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 3 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_03.txt) 

 

 Prvním bodem programu je Volba předsedy a členů Mandátového a volebního 

výboru. Prosím o nominace. 

 První věc je třeba stanovit, kolik bude mít tento výbor členů. Návrh je na 3 členy. 

Vzhledem k počtu 25 zastupitelů to považujeme za dostatečné. 

 Hlásí se paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vážení přítomní, ráda bych vás informovala, že dnešního dne uzavřely volební strany 

Praha 1 sobě, Česká pirátská strana, Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů, My 

co tady žijeme s podporou LES a Zelená pro Jedničku koalici. V návaznosti na to bych 

jménem koalice navrhla tříčlenný Mandátový a volební výbor. Jako předsedu navrhuji 

zastupitele pana Cabana a členku paní Nazarskou. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji. Je nějaký návrh ze strany opozice? Prosím pana Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Do Mandátového a volebního výboru navrhneme pana zastupitele Petra Scholze. 
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P.  V o t o č e k : 

 Jsou nějaké další návrhy? Nejsou. Je to personální volba, budeme hlasovat tajně. 

Otázkou je, zda budeme hlasovat zvlášť o předsedovi a o jednotlivých členech, nebo jestli 

souhlasíte s tím, aby se hlasovalo en bloc, když nejsou jiní kandidáti. Vidím souhlasné 

přikyvování hlavami. 

 Hlasujeme o tom, že je tříčlenný Mandátový a volební výbor. To je první hlasování, 

které je otevřené. Všichni přítomní (23) byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 4 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_04.txt) 

 

 Nyní tajné hlasování o předsedovi výboru. Byl jsem upozorněn, že tajné hlasování 

nejde udělat o více jménech najednou. 

 Prosím hlasování o předsedovi, to je o panu Ing. Cabanovi. Pro 21, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasovali 2. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 5 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_05.txt) 

 

 Další hlasování je o paní Jitce Nazarské jako o člence tohoto výboru. Pro 23, proti 

0, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 6 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_06.txt) 

 

 Poslední hlasování v případě tohoto výboru se týká pana Mgr. Scholze. Pro 23, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 7 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_07.txt) 

 

 Nyní budeme totéž provádět ohledně Návrhového výboru (bod č. 2). Jsou nějaké 

názory koalice či opozice na počet členů?  

 V bodu č. 2 koalice navrhuje jako předsedu pana Vladana Brože a dále Petra Kučeru. 

Návrh je na tři členy. Nejprve budeme hlasovat otevřeně, kdy schválíme počet 3 členů 

návrhového výboru. Prosím hlasovat. 18 členů souhlasí s tím, aby Návrhový výbor byl 

trojčlenný, proti nebyl nikdo, nezdržel se nikdo, nehlasovalo 5.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 8 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_08.txt) 

 

 Nominace ze strany koalice: pan Brož předseda, Mgr. Kučera člen. 

 Viděl jsem hlásit se pana Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Myslel jsem, že bude počet jako u předchozího bodu. Dovolím si přednést návrh, a to 

je mé jméno – Richard Bureš. 

 

P. V o t o č e k : 

 Prosím tajné hlasování o předsedovi Vladanu Brožovi. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 9 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_09.txt) 

 

 Následuje volba o Petru Kučerovi jako o členovi návrhového výboru. Pro 23, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 10 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_10.txt) 

 

 Dalším členem, kterého budeme schvalovat, je Richard Bureš. Pro 23, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 11 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_11.txt) 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_04.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_05.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_06.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_07.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_08.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_09.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_10.txt
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 Třetím bodem našeho dnešního programu je Stanovení počtu členů Rady MČ 

Praha 1, místostarostů a stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě 

uvolněnými členy ZMČ Praha 1.   
 Hlásí se paní Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jménem koalice navrhuji počet členů rady MČ 8, počet zástupců starosty 2 a počet 

dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 9.  

 Konkrétně za radu: Pavel Čižinský, Pavel Nazarský, Vladan Brož, David Skála, David 

Bodeček, Petr Burgr, Petr Kučera, Martina Špačka jako předsedu výboru a Tomáše Vícha 

jako předsedu komise.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji. Jsou nějaké jiné návrhy? Pan Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Než jsem si zapnul mikrofon, bylo mi vysvětleno, že teď se jedná o uvolněné členy 

rady. Proto pan Hejma z tohoto seznamu vypadl.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Protinávrhy nejsou, budeme hlasovat o předloženém návrhu. 

 Prosím o vyjádření, aby to bylo ve stenozáznamu jednoznačné. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Za radu Pavel Čižinský, Pavel Nazarský, Vladan Brož, David Skála, David Bodeček, 

Petr Burgr, Petr Kučera, Martin Špaček jako předseda výboru a Tomáš Vích jako předseda 

komise. Znamená to jeden neuvolněný člen rady. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jestli tomu dobře rozumím, mělo by v tabulce být 8, 1, 1 a ne 8 plus 2 – uvolněný člen 

výboru a člen komise.  

 Není žádný protinávrh, prosím o hlasování. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 12 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_12.txt) 

 

 4. bodem programu je volba starosty MČ Praha 1. Předpokládám, že paní 

Počarovská opět řekne nominaci za koalici. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jménem koalice navrhuji jako starostu zastupitele Pavla Čižinského. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si zopakovat to, co jsem říkal k programu. Požádal bych pana předsedajícího, 

abychom předložili jako procedurální návrh k hlasování sloučení rozpravy k tomuto a k 

následujícímu bodu, aby kandidát na starostu mohl představit celý tým včetně radních a aby k 

představení došlo v tomto bodu najednou.  
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 Hlasováním můžeme sloučit rozpravu. Mluvím za celou opozici. Rádi bychom aktivně 

hlasovali, ale k tomu je dobré, abychom hned v prvním bodu slyšeli něco o vás, vaše názory, 

váš vztah k Praze 1 a další věci. Myslím si, že teď je to ten správný bod. Bylo tomu tak i 

historicky, že se rozprava sloučila, celý tým se představil a pak se hlasovalo po jednotlivých 

bodech, jak jsme si v programu schválili. Požádal bych o procedurální hlasování o sloučení 

rozpravy k bodům 4, 5, 6. Děkuji. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím o technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím o pětiminutovou přestávku na jednání klubu. 

(Přestávka) 

 

P.  V o t o č e k : 

 Můžeme pokračovat. Prosím o stanovisko předsedkyně klubu. 

 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Rozprava se může sloučit. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím hlasovat o procedurálním bodu sloučení rozpravy k bodům 4, 5, 6. Pro 22, 

proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 13 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_13.txt) 

 

 Prosím kandidáta na starostu Mgr. Čižinského, aby krátce představil sebe a celý svůj 

tým. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane předsedající, vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, 

rád bych nejprve něco řekl o prioritách naší koalice, která je složená z Prahy 1 sobě, z Pirátské 

strany, ze sdružení My co tady žijeme a ze Zelené pro Jedničku. Dovolím si rozdělit priority 

do tří okruhů. 

 V prvním okruhu máme v programu skutečnou změnu na radnici Prahy 1. Pro nás to 

znamená, že Úřad MČ Praha 1 chceme otevřít občanům i všem dalším lidem, kteří mají v 

Praze 1 své legitimní zájmy.  

 Na Úřadu, zejména v hospodaření, bude zajisté třeba leccos zlepšit, napravit, leccos 

odkrýt, v něčem nastolit pořádek. Zejména však chceme umožnit občanům skutečnou účast na 

správě obce a skutečný přístup ke všem službám Prahy 1, včetně služeb informačních.  

 Určitým vzorem nám – budu trochu mluvit za Prahu 1 sobě – určitě bude naše 

sousední městská část Praha 7, kde náš tým již 4 roky vládne a kde došlo k razantnímu 

zlepšení situace. Zlepšení situace občané Prahy 7 ocenili volebním výsledkem ve výši 56 % 

pro naši bratrskou Prahu 7 sobě.  

 Jako druhý okruh bych pojmenoval podíl na skutečné změně v celé Praze. Znamená to 

úzkou spolupráci s hl. m. Prahou. Kdo chce změnit Prahu, potřebuje Prahu 1, bez ní v Praze 

nic nejde, a naopak – kdo chce zlepšit situaci na Praze 1, zjistí, že většina kompetencí i peněz 

je na úrovni hl. m. Prahy. 

 Naše koalice na Praze 1 je složena ze stejných subjektů jako koalice na úrovni hl. m. 

Prahy, jako na úrovni Magistrátu.  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_13.txt
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 Hlavní problém dosavadní politiky na Praze 1, že je nedostatek kompetencí, resp. 

vymlouvání se na to, že to není v naší kompetenci, by měl zmizet. Nic nám nemůže zabránit v 

efektivní komunikaci mezi Prahou 1 a hl. m. Prahou, tedy Magistrátem.  

 Třetí okruh problémů, které musíme řešit, jsou problémy, které se váží specificky k 

centru, specificky trápící občany Prahy 1 jako je např. hluk, parkování či rozbujení fenoménu 

krátkodobého ubytování platforem jako je RBNB a dalších. Zde hodláme spolupracovat se 

všemi subjekty, pečlivě vážit jednotlivé zájmy a nebát se činit zodpovědná, často i těžká 

rozhodnutí.  

 To v kostce k tomu, jak vidíme působení v naší koalici na Praze 1 v následujících 

letech. 

 Opozice navrhla, abych již teď představoval tým, který bych rád vedl. 

 Dle dohody bych se měl stát starostou Prahy 1 a měl bych mít na starosti kompetenci v 

sociální oblasti s výjimkou seniorů, s výjimkou sociálních služeb, měl bych mít na starosti 

zdravotnictví, chod Úřadu a komunikaci s veřejností, legislativu a právní spory.  

 Prvním místostarostou by měl být Petr Hejma, který by měl mít na starosti územní 

rozvoj a výstavbu, bezpečnost a prevenci kriminality, obchod a služby, cestovní ruch a 

podporu podnikání.  

 Dalším místostarostou bych rád měl Pavla Nazarského od Pirátů, který by měl mít na 

starosti školství, témata otevřené radnice a participace.  

 Dále bych měl rád v týmu dva z naší volební strany, a to Vladana Brože, který by měl 

mít na starosti investice, veřejné zakázky a finance, a dále Davida Skálu, který by měl mít na 

starosti zahraniční vztahy, dopravu a neinvestiční aktivity na území městské památkové 

rezervace.  

 Dále bych měl rád v týmu kolegu Davida Bodečka, který by měl mít na starosti 

majetek a vše, co k němu patří.  

 Nakonec bych rád spolupracoval jako s radním s Petrem Kučerou, který by měl mít na 

starosti oblast informačních technologií, životního prostředí, úklidu a rozvoje hřišť.  

 Toto je pokud jde o radu. Ještě hodláme požádat zastupitelstvo o obsazení některých 

výborů, ale to bude až mezi dalšími body.  

 Omlouvám se, zapomněl jsem posledního člena rady, a to Petra Burgra, který by měl 

mít na starosti kulturu, oblast seniorů, sport, občanskou společnost, místní spolky a sousedská 

setkání.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji panu Mgr. Čižinskému za představení jeho představy o složení budoucí rady. 

Chápal jsem žádost o sloučení rozpravy v tom smyslu, že by se měl každý z kandidátů 

představit a říci něco o sobě. Scházíme se tady poprvé, nic o sobě nevíme, víme o sobě spíše v 

rámci obou bloků koaličních a opozičních, nebráníme se tomu, aby členové opozice se 

představili a řekli, co jsou zač, co dosud udělali a kam směřují.  

 Prosím, zda byste mohl začít sám u sebe, dále postupně jednotliví místostarostové, 

radní a budoucí předsedové.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jmenuji se Pavel Čižinský, jsem advokátem. Do komunální politiky jsem vstoupil 

zhruba před rokem, když jsem se začal věnovat kauze Nemocnice Na Františku. Na tomto 

zastupitelstvu jsem k tomuto problémy asi dvakrát vystoupil a snažil jsem se hájit veřejný 

zájem proti privatizaci oné nemocnice, která mi přišla vysloveně podvodná.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana kandidáta na místostarostu Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Jsem Pavel Nazarský, povoláním učitel na základní škole, vyučuji 1. stupeň. Teď bych 

měl být uvolněným místostarostou. S místem se mi loučilo těžko, protože jsem učil na 

základní škole na Spořilově 10 let. Za tuto dobu přiroste kolektiv k srdci a vykonalo se tam 

mnoho dobrého. To, co chceme uskutečnit my v celé společnosti, tak se musí začít od dětí. 

Pro mne byla velmi pozitivní zpráva, že se to s dětmi daří – všechno to, co chceme: svobodu, 

otevřenou společnost, svobodnou diskusi, rovný přístup k rozhodování a k informacím. To 

všechno s dětmi, a teď uvidíme, jak to půjde na Praze 1 s dospělými lidmi. Věřím tomu, že 

ano. Teď bylo výročí 17. listopadu. Uvědomte si, s jakými nadějemi byla tato doba spojována. 

Jsem pamětník této doby. Vnímám to tak, že to trvalo do letošního roku, kdy se zdá, že budou 

vize opravdu naplňovány. Je to na delší diskusi.  

 

 Téma otevřené radnice je moje dlouholetá srdcová záležitost. Je to také důvod, proč 

jsem před více než čtyřmi roky vstoupil do České pirátské strany. To je ono – svobodná 

diskuse uvnitř politické strany, hledání konsensu, společné hlasování rovným dílem ať už v 

programových bodech nebo i v personáliích, žádní delegáti, všichni členové to rovnou 

odhlasují každý sám za sebe a něco dobrého z toho vzejde. 

 Je jasné, že v otevřené radnici poté, co se z přímé demokracie stalo sprosté slovo, 

razím spíše pojem participativní demokracii jako přesnější. Spoluúčast občanů zřejmě půjde 

touto cestou – nejprve spoluúčast a pak snad v budoucnu přímé rozhodnutí. Přímo rozhodnout 

bychom chtěli nechat občany v projektu, který už je vyzkoušen v mnoha městech České 

republiky, a to je participativní rozpočet, kde občané sami rozhodnou o části rozpočtu, na jaké 

projekty by peníze měly být dány.  

 Otevřená radnice – to je strašně složité, mohl bych o tom povídat dlouze. Ve školství 

mám dojem, že se na Praze 1 hodně dbá zejména na děti nadané. Jako praktik vnímám to, že 

jsou také děti nenadané. Svou činnost bych rád napřel tímto směrem. Jde o spolupráci rodičů 

dětí, kterých se to týká, učitelů a vedení škol a nás jako rady. Moc se na to těším. Nezdálo se 

to možné, ale teď tomu začínám věřit. Děkuji za pozornost. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dalším místostarostou je Ing. Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji vám krásný podvečer. 

 Jsem staroměstský rodák, jsem z Malé Strany, mám 2 holčičky stále se stejnou ženou. 

Na rozdíl od některých kolegů mám za sebou poměrně dlouhou zkušenost 8 let v komunální 

politice, z toho téměř jedno celé období v pozici starosty této městské části a jedno období v 

opozici. Věřím, že jsme ze strany našich kolegů konstruktivní. 

 V současné době jsem připraven přijmout pozici 1. zástupce starosty. Naše uskupení 

při respektování volebního výsledku přijalo nabídku na spolupráci od našich nových 

koaličních kolegů. Od této sestavy si slibujeme, že zkombinujeme zkušenost s novou energií. 

Přestože zkušenosti nejsou velké, domluvili jsme se, že všichni jsou připraveni se učit, 

konstruktivně vstoupit do budovy radnice a v tomto směru se chopit svých kompetencí a 

přinést změnu i v tom, že bychom si moc neradi hráli na to, že tady postavíme zeď, že 

budeme přes zeď na sebe koukat a dělat, že tu žádná opozice není. Myslím, že v tomto směru 

budeme všichni otevření vůči opozici, že každou konstruktivní spolupráci, která přinese něco 

dobrého v rámci chodu městské části, nebudeme odmítat. V tomto směru by mohla historicky 

poprvé fungovat i lepší komunikace a spolupráce mezi koalicí a opozicí. 
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 V tomto směru bychom měli navázat na to dobré. Nemyslím si, že je dobré říkat, že 

všechno je špatně. Myslím si, že každý ve své pozici se co nejvíce snaží, aby věci dělal co 

nejlépe podle svého vědomí a svědomí.  

 Navažme na to dobré, podívejme se na to špatné a zkusme to zlepšit. To může být 

výsledek naší vzájemné spolupráce.  

 V tomto směru bych se rád v rámci svých kompetencí pokusil dál navázat na velmi 

nejednoduchý boj s turistickým ruchem, s tím, abychom nejen my, kteří tady žijeme, ale i ti, 

co tady pracují a co přijíždějí na návštěvu městské části, tady klidně spali, aby se tady 

respektoval pořádek, abychom měli kde zaparkovat. Víme, že je potřeba v této věci něco 

udělat, že se po změně systému parkování hůře parkuje. Je potřeba navázat na další projekty z 

oblasti bezpečnosti, a to po všech dalších stránkách – nechci teď jít do podrobností. 

 V oblasti obchodu a služeb zkusme vracet malé obchůdky, udělat pořádný farmářský 

trh, což už tady začalo nějakým způsobem fungovat. Podívejme se, jakým způsobem můžeme 

pomoci podnikatelům, jak můžeme zajistit to, aby radnice nepřekážela, ale pomáhala, aby 

byla dobrým servisem. 

 V oblasti územního rozvoje a výstavby si myslím, že je třeba pokračovat dál v 

revitalizaci městské památkové rezervace, je třeba dál vracet ulicím původní genia loci. Na 

druhou stranu je potřeba podrobit v tomto směru jakési rešerši stávající projekty, které mají 

dosah nejen na území městské části, ale budou celopražského významu, abychom se podívali, 

zda jsou městotvorné, zda je tam všechno to, co město potřebuje, abychom konstruktivním 

dialogem, nikoli soubojem a blokací dosáhli optima pro naši městskou část. 

 Těším se také moc na spolupráci v naší nové koalice i v rámci opozice, moc se těším 

na spolupráci s vámi, kteří sedí na Úřadu MČ. Myslím si, že spolupráce může být v dobré 

atmosféře konstruktivní, že si určitě dokážeme říct, co je dobré a hlavně to, co je špatné a 

třeba to nějak přenastavit. Mějte s námi trpělivost, protože učený z nebe nespadl. V prvních 

krocích se budeme muset všechno naučit. Určitě půjdeme na radnici v dobré víře a s 

přátelskými úmysly. Těším se na spolupráci a děkuji za pozornost.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Nyní prosím kandidáta na radního Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, mé jméno je Vladan Brož. Vzděláním a praxí jsem advokát. 

Spolupracoval jsem, mimo jiné, s několika neziskovými organizacemi, také s Transparency 

International, kde jsem vedl právní poradnu. Poznal jsem tam problémy samospráv ze strany 

občanů, kteří si často stěžovali na netransparentnost, na problematiku zadávání veřejných 

zakázek a podobné věci. To je oblast, které bych se chtěl věnovat v rámci práce v radě. 

Oblastí by měly být veřejné zakázky, investice a finance. V rámci investic bychom rádi 

provedli revizi investičních záměrů. V rámci veřejných zakázek bychom rádi udělali revizi a 

přenastavení procesu na zadávání veřejných zakázek. Zároveň bychom rádi udělali určitou 

revizi smluv uzavřených v minulosti městskou částí Praha 1.  

 Co mě motivovalo k tomu kandidovat do zastupitelstva? Posledních několik let rovněž 

podnikám na území MČ Praha 7 a viděl jsem, že proměna v otevřenou radnici je možná, 

proměna příznivá občanům. Pevně věřím, že podobná věc se podaří i za území MČ Praha 1.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Špačka. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Myslím, že došlo k omylu. 
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P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, všechny vás neznám. Pan Ing. Hejma mi řekl, že má být Skála a 

Špaček. Dávám slovo panu Skálovi. Tradice tohoto zastupitelstva je, že má vždycky nějakého 

Skálu. Doufám, že s vámi to dopadne lépe, než s tím minulým.  

 

P.  S k á l a : 

 Dobrý večer, dámy a pánové, také doufám, že to bude daleko lepší. Je mi 30 let, mám 

ženu a ročního syna. Vedu obecně prospěšnou společnost Kontejnoly, jsem ředitelem. V jejím 

rámci provozujeme několik kulturních center, v tuto chvíli dvě – jedno ve Stromovce, druhé v 

Letenských sadech a s touto obecně prospěšnou společností děláme různé vzdělávací akce. 

 

 Hlavním tématem, který bych chtěl zlepšit na Praze 1, je užší spolupráce s 

Magistrátem. Myslím, že dosud to nefungovalo ideálně.  

 Vybral jsem si gesce, které vám řeknu. První z nich je doprava. V rámci dopravy jsem 

měl několik schůzek s nynějším radním Adamem, který je také za Prahu sobě. Myslím, že 

spolupráce bude fungovat. Samozřejmě nesmí být na úkor občanů Prahy 1, ale myslím, že by 

to mohlo fungovat dobře.  

 Jedním z našich plánů, kterým bychom měli začít, je zóna 30 v některých částech 

města. Které to budou ulice, prozradí nám až další studie.  

 Dále mám neinvestiční akce na území památkové rezervace. V rámci nich si také 

představuji spolupráci s Magistrátem. Spíše bych rád reguloval počet akcí, které nám 

Magistrát každý týden dává, omezit reklamní akce a tisíce maratónů. Myslím, že tak nejsou 

nutné. 

 Dále mám zahraniční vztahy, kde bych chtěl navázat na to, co je dobré. Tady mám 

pocit, že to fungovalo velice dobře.  

 Za mne je to všechno, děkuji. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji. Prosím pana Mgr. Bodečka. Na jeho vystoupení jsou hlavně zvědaví všichni 

úředníci.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážený pane předsedající, vážení zastupitelé, vážení úředníci, milí sousedé a hosté, 

dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se David Bodeček, bydlím na Praze 1 v Soukenické 

ulici a jsem členem České pirátské strany. Narodil jsem se před 38 roky na jižní Moravě, kde 

jsem vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor dějepis, občanská 

výchova pro základní a navazující střední školu. 

 Po pěti letech učení jsem nastoupil do společnosti, kde již 12. rokem nastavuji 

metodiku a procesy.  

 Pokud se týká mne, Úřadu MČ Praha 1 a vůbec zastupitelstva, chodím mezi vás již 

druhým rokem. To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat, protože mě práce s některými z 

vás upřímně moc baví.  

 Co se týká mých aktivit v souvislosti s Prahou 1, někteří asi vědí, že jsem se pokoušel 

analyzovat privatizační procesy a klasické prodeje bytů v rámci MČ Praha 1 a upozornil jsem 

na jejich nezákonný prodej pod cenou obvyklou.  

 Jsem rád, že jsem se mohl aktivně účastnit s Pavlem Čižinským v boji za „záchranu“ 

Nemocnice Na Františku, a to z toho důvodu, že se tehdy vytvořila skvělá skupina, která byla 

ochotna spolupracovat. Jsem velmi rád, že se tato skupina dostala do zastupitelstva.  

 Pavel Čižinský řekl, že v případě, že získám důvěru zastupitelstva, měl bych mít na 

starosti majetek – to znamená správu nemovitostí, zastupování MČ ve společenství vlastníků 
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jednotek, pronájmy bytových a nebytových prostor, bytovou politiku a také problematiku 

ukončení privatizačního procesu u bytů. Představuji si úzkou a dobrou spolupráci s 

příslušnými komisemi. Jsem rád, že navrhneme kromě komise obecního majetku také komisi 

pro bydlení.  

 Také očekávám dobrou spolupráci s Magistrátem, zejména s paní dr. Marvanovou, s 

Adamem Zábranským a s panem radním pro majetek Chabrem.  

 Ještě  bych chtěl říct, že očekávám velmi dobrou spolupráci s opozicí, zejména s 

panem Grabeinem Procházkou. Děkuji za pozornost. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nyní prosím pana Mgr. Kučeru, aby se představil. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dobrý večer, měl jsem čest tu být poslední tři roky jako člen opozice za Zelenou pro 

Jedničku. Jsem členem strany Zelených. Profesně jsem vystudovaný geograf a zabýval jsem 

se výzkumem a datovou analýzou.  

 V uplynulých letech jsem se podílel na úspěšném shánění podpory občanů proti 

zrušení pobočky Městské knihovny na Hradčanech na Pohořelci, podílel jsem se na shánění 

podpory občanů pro záchranu Nemocnice Na Františku – aby nebyla zvláštním způsobem 

zpolozprivatizována. 

 Jako radní ve svých gescích IT, životní prostředí, úklid a správa hřišť se chci zaměřit 

na servisní činnost koalice, aby občané byli lépe informováni, aby se lépe zapojovali do 

rozhodování. K tomu se dá využít jak internet a informační technologie, tak veřejný prostor, 

který je vytvářen tak, aby byl příjemný pro setkávání.  

 V centru města usiluji o čistší vzduch, chci omezit letní přehřívání města, omezit hluk 

a nadměrnou produkci odpadu.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Matadorem tohoto zastupitelstva je pan Burgr. Prosím o jeho představení. 

 

P.  B u r g r : 

 Kam se hrabu na vás, matadorský pane doktore. 

 Jmenuji se Petr Burgr a patřím asi mezi devět, kteří jsme měli tu čest být i v minulém 

zastupitelstvu. V mých gescích bych měl mít na starosti kulturu, spolkovou činnost a činnost 

seniorů se Střediskem sociálních služeb. Zde bych chtělo vyzvednout, že se velice těším na 

spolupráci s profesionálními lidmi, ať je to jak vedoucí oddělení kultury, tak ředitelka 

Střediska sociálních služeb, kteří jsou zárukou, že tato gesce, když budu selhávat, bude plněna 

v pořádku a dobře. 

 Co se týká spolkové činnost, kdyby tady byla Mgr. Špačková, veřejně bych ji 

poděkoval, protože to měla v minulém období v gesci. Myslím si, že činnost mezi radnicí a 

spolky byla na nadstandardní úrovni. Můj cíl je, aby se jednotlivé spolky staly určitou 

prodlouženou rukou mezi občany a radnicí už z toho důvodu, že ve spolcích se dávají 

dohromady lidé, kteří jsou v místě bydliště aktivní. Vím, o čem mluvím. Vidím tady paní 

Kopeckou – to je příklad, že nemluvím do větru. Myslím si, že čas běží a že budu mít ještě 

možnost se v budoucím čase setkávat a spolupracovat.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Za opozici začnu u sebe. Jmenuji se Jan Votoček, jsem dvouatestovaný chirurg 

pracující ve Fakultní nemocnice v Motole, nyní už jen na zkrácený úvazek. V zastupitelstvu 
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jsem 28 let, z toho polovinu času v koalici a polovinu času v opozici, takže i tu opoziční práci 

umím.  

 V poslední době jsem byl členem rady, který měl na starosti dluhovou službu, 

vymáhání pohledávek, dokončení privatizace, granty na obnovu domovního fondu. Vždycky 

jsem byl té filozofie, že jsem byl zvolen proto, abych občanům Prahy 1 pomáhal. Často jsem 

to dělal i proti úředníkům, kteří měli zcela jiné představy o tom, že městská část je jejich 

majetkem. 

 K tomu, co jsem tady od vás slyšel, mohu říct jen to: k tomu vám dopomáhej Bůh, 

protože mně se to za celých 28 let nepodařilo. Třeba se mi nepodařilo dosáhnout toho, aby 

úředník odpověděl na dopis, který dostal.  

 Dále bych prosil pana Bureše, aby se vyjádřil. 

 

P.  B u r e š : 

 Budu se rád vyjadřovat. Pochopil jsem, že pan předsedající to vzal tak, že si to teď 

vyměníme obráceně.  

 Jsem Richard Bureš, v zastupitelstvu jsem byl dvakrát řadovým zastupitelem, koaliční 

i opoziční, poslední 4 roky jako místostarosta, radní pro dopravu, informatiku, úklid a navíc 

jsem spravoval veškeré dopravně bezpečnostní zařízení stavby, ve kterých Praha 1 dosáhla za 

posledních pět let obrovského pokroku a má v tomto „našlápnuto“ pomáhat celé Praze, 

protože Magistrát poslední čtyři roky velmi tvrdě v této oblasti spal.  

 Věřím, že bude šance a proklamované spolupráce se stanou, byť to zatím za měsíc tak 

nevypadalo. Pevně tomu věřím, že se poznáme. Jsem rád, že jste promluvili a měli jsme 

možnost vás poprvé v životě slyšet a něco vědět. Někteří potěšili, někteří jsou pro mne stále 

velká neznámá. Volby skončily a někteří tady zopakovali volební proklamace. Díky těm, kteří 

byli konkrétní a trochu nastínili, jakým směrem vidí posun. I když tady zaznívala změna, že 

dosud bylo všechno špatně, tak to je to, co mě trochu straší. Ten, kdo na radnici pracuje a ví 

něco o jejím chodu, tak ví, že většina věcí byla dobře. Chápu, že se musí říkat změna a špatně 

bylo úplně všechno. Díky těm, kteří našli řeč a řekli při svém představování, že chtějí navázat 

na to, co se podařilo a kde se Praha 1 výrazně za poslední období posunula. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Paní Mgr. Špačková se nám jistě představí příště. 

 

P.   B u r e š : 

 Za ni mohu říct, že každý, kdo jste se kdykoli mihli okolo školství nebo jehož dítě 

chodilo na Praze 1 do školy, paní Špačkovou zcela jistě zná. Neznám rodiče nějakého 

školního dítěte, které by neznalo jméno paní Eva Špačková. Představení nepotřebuje, ale ráda 

se představí sama, až bude zdravá. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Ing. Lomecký se nám asi nepředstaví. Prosím pana Mgr. Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Jmenuji se Karel Ulm, jsem v zastupitelstvu poprvé, v minulosti jsem dlouhodobě 

spolupracoval se Střediskem sociálních služeb na seniorské úrovni. Hlavním zdrojem mých 

příjmů je práce v ochranné organizaci autorských práv. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Tesaříka. 
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P.  T e s a ř í k : 

 Dámy a pánové, v občanském životě pracuji na Praze 8. Vedu Správu tepelného 

hospodářství MČ Praha 8. Je to stoprocentní dcera městské části, je to s. r. o. 

 V minulém volebním období jsem tři roky pracoval v zastupitelstvu, kde jsem byl v 

několika komisích. Děkuji za pozornost. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Ing. Grabein Procházka nám řekne doufám víc. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Přeji všem hezký podvečer. Začnu tím, proč se jmenuji Grabein Procházka. Ve svém 

životě jsem podruhé ženatý a jméno Grabein jsem si vzal po své manželce. Mám 5 dětí, z toho 

jsou 3 Procházkové a 2 Grabeinové.  

 Od r. 1991 jsem 20 let podnikal v oblasti kongresového průmyslu, kdy jsme založili 

společnost Garant International, která tady na Žofíně byla minimálně stokrát při různých 

organizacích. Pořádali jsme spoustu mezinárodních akcí v Praze, řádově stovky, největší když 

jsem dělal předsedu společnosti, která organizovala výročí Světové banky a Měnového fondu 

v Praze v r. 2000. To si možná všichni pamatujete, protože kolem těchto konferencí bylo 

opravdu živo. Dělali jsme stovky lékařských konferencí, Mezinárodní olympijský výbor apod. 

 Po 20 letech podnikání jsem se začal zabývat projekty kolem Kongresového centra a 

Výstaviště, protože si myslím, že to byly a dosud jsou dvě velmi nevyužité příležitosti v 

Praze. Připravili jsme na to projekty, bohužel s kolegou, který potom zahynul v Himalájích. 

Pak jsem dostal nabídku z politické pozice, abych v tom pokračoval.  

 V r. 2014 jsem se stal zastupitelem hl. m. Prahy a zároveň zastupitelem Prahy 1. 

Protože jsem nechtěl vzít oba mandáty, nechal jsem si nakonec jen mandát na hl. městě a 

mandát na Praze 1 jsem postoupil kolegovi. Téměř tisíc dní jsem dělal radního pro majetek a 

akciové podíly hl. m. Prahy. Je to gesce, která není jednoduchá, projít jí „bez ztráty kytičky“ 

téměř nelze. Na začátku jsem si vytkl tři nebo čtyři úkoly a myslím, že některé z nich se 

podařily. V politice si člověk nemůže dávat více úkolů, zvláště na jedno volební období.  

V městských společnostech se nám podařilo to, že jsme vykoupili zpátky vodu od Francouzů 

a můžeme ovlivňovat celou aktivitu, která se týká vodohospodářství v Praze. 

 Podařilo se nám vzít zpátky sto procent v Pražských službách včetně spalovny. 

Nemáme tam soukromý subjekt. Do konce roku budeme mít celých sto procent a tím si Praha 

zajistila absolutní rozhodování nad spalovnou a nad odpadovým hospodářstvím 

 Mimo jiné se nám také podařilo vyřešit těžkou kauzu s ELTODEM, kdy šest let nebyl 

vyřešen tendr a nám se podařilo tuto smlouvu rozvázat a nakonec postavit městskou firmu sto 

procent vlastněnou, která dnes kompletně zajišťuje veřejné osvětlení. 

 V oblasti majetku jsme chtěli nastartovat některé procesy, které byly nutné. Zmíním 

jen jeden – založení realitního portálu. Jsem moc rád, že se k tomu přihlásila i Praha 7 a 

neoficiálně i Praha 1. Na hl. městě jsme byli kritizováni za netransparentnost při využívání a 

správě majetku, takže jsme se snažili aspoň tímto krokem udělat nějaký vstup do toho, 

abychom toto napravili. Budu rád, když s kolegou tady budeme aktivní, ale pozitivní opozicí. 

Budu rád, když na základě svých zkušeností budu moci pomoci i současné reprezentaci na 

Praze 1. 

 Poslední poznámku. Určitě to noví kolegové nebudou mít jednoduché, ale před čtyřmi 

roky jsme na Magistrát také přišli nově a také jsme se učili řadu věcí. Myslím si, že záleží na 

každém z nás, jak se s věcmi popereme. Přeji všem hodně úspěchu. Děkuji. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Také děkuji. Prosím pana Maříka, aby o sobě něco řekl.  
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P.  M a ř í k : 

 Jmenuji se Vladimír Mařík. Byl jsem členem zastupitelstva v r. 2006–2010, potom 

jsem byl členem několika komisí. Myslím si, že jedním z mých úspěchů je změna tenkrát 

autobusové linky, dnes 207, která jezdila Husákovým tichem a míjela Prahu 1 od Florence. 

Společně s Ropidem jsme navrhli změnu, která je ke spokojenosti Prahy 1.  

 Jedna z mých válek byla s Ropidem, když jsem se s nimi dohadoval o spojení nám. 

Republiky s Malou Stranou. Dnes to propojuje linka č. 15, původně to byla linka č. 5. 

  

To jsou kauzy, do kterých jsem vstupoval. 

 V poslední době jsem byl v Komisi životního prostředí a v komisi majetku, předtím 

jsem byl v komisi dopravy a bezpečnosti. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana Mgr. Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Jmenuji se Petr Scholz, je mi asi 14 dní 29 let. Vystudoval jsem právnickou fakultu, 

byl jsem koncipient, dnes podnikám v gastronomii.  

 Politické úspěchy jmenovat nemohu, v zastupitelstvu jsem poprvé. V loňském 

volebním období jsem byl místopředsedou Komise pro udělování čestného občanství a ceny 

Prahy 1.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Poslední je pan Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Mé jméno je Tomáš Heres, vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, fakultu 

managementu. Poté jsem působil v kontrole jedné stavební společnosti a následně jsem přešel 

do naší rodinné společnosti, kde jsem dělal ředitele po dobu asi tří let. Tuto firmu jsme prodali 

Investičnímu fondu a od té doby jsem se věnoval politice na MČ Praha 1 nebo práci pro ODS. 

Byl jsem oblastním manažerem, pak asistentem regionálního manažera a v současné době 

jsem asistentem europoslance. 

 V ZMČ Praha 1 působím zhruba 1,5 roku. V předminulém volebním období jsem byl 

v Komisi informatiky, v minulém volebním období jsem nebyl v žádné komisi.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji všem za představení. Má někdo nějaký dotaz do rozpravy? Vidím pana 

Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pane předsedající, prosím, abyste dal slovo na straně koalice, někteří členové nejsou 

představeni. Ne všichni jsou v radě a byl bych rád, kdyby se ve stručnosti představili. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to dobrý nápad, který kvituji, byť byla sloučena rozprava k otázce radních a 

starosty. Začnu od předsedkyně klubu paní Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á :  

 Mé jméno je Amálka Počarovská – prosím, neříkejte mi Amálie. 
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 Mám ekonomické vzdělání Univerzity Karlovy. O dění na městské části se zajímám 

asi 10 let, především o aktivity týkající se efektivního nakládání s prostředky, ať už je to 

majetek, nebo je to miliardový rozpočet.  

 Když se kolem sebe dívám, vždycky mě udivovaly některé věci. To je důvod, proč 

jsem tady. Také bych chtěla navazovat a nemyslím si, že vše dřívější bylo špatné. Jsem 

úředník Ministerstva financí a znám úřednickou práci velmi dobře. Svět je komplikovaný a je 

třeba postupovat a mít jasný cíl. Doufám, že také přiložím ruku k dílu i ve Finančním výboru. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Další je paní Talacko. 

 

P.  T a l a c k o : 

 Jsem Valerie Talacko, bydlím v Haštalské ulici s manželem a dcerou. Profesí jsem 

překladatelka. Jsem občanka jiného členského státu Evropské unie, ale mám zažádáno asi 1,5 

roku o české občanství, tak to snad už brzy bude. Těším se na spolupráci zejména v oblasti 

obchodu a služeb a snad i majetku. Děkuji. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nyní přijde na řadu pan Špaček. 

 

P.  Š p a č e k : 

 Jmenuji se Martin Špaček. Jsem občanem Prahy 1, bydlím ve Vodičkově ulici, je mi 

26 let. Aspiruji na předsedu Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku, a to kvůli tomu, že sociální problematika je mi velmi blízká. 

 Za poslední dva roky jsem dělal mediálního zástupce platformy pro sociální bydlení, 

zároveň jsem prováděl několik výzkumů na bytovou nouzi, jak sociální služby pomáhají 

lidem v bytové nouzi, nějakou dobu jsem dělal i výzkum bezdomovectví. Díky úspěchu na 

Magistrátu budu ve výboru pro bydlení. Na Praze 1 chci spojovat sociální a bytovou politiku 

ve spolupráci s Prahou sobě na Magistrátu, kde se nám podařilo, že máme jak radní pro 

sociální problematiku, tak i předsedu výboru pro bydlení. 

 Co chceme jako Praha 1 prosazovat v této gesci? Přestože budu spolupracovat s 

panem starostou, tak Praha 1 se stává stále nepřístupnější a naším cílem je, aby Praha 1 mohla 

zůstat místem, kde mohou lidé stabilně žít nehledě na svůj věk a na svůj příjem. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím paní Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Jsem učitelka mateřské školy, v současné době pracuji jako OSVČ. Bydlím v 

Hybernské ulici, mé děti chodily na Uhelný trh. Chtěla bych být užitečná hlavně v sociálních 

věcech, které mě nejvíce zajímají, a ve školství. Jako učitelka mateřské školy vidím věci z 

funkce učitele, rodičů i dětí. Děkuji. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím pana arch. Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Jsem Tomáš Vích, architekt a urbanista. V posledních 13 letech jsem se stal odborným 

publicistou na téma architektura a rozvoj města. Je mi 51 let, bydlím v Týnské uličce, kousek 

od Staroměstského nám.. Hlavní cíl, který bych rád v tomto volebním období naplnil, je 
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starost o územní rozvoj a o životní prostředí na Praze 1. Rád bych sestavil šikovný 

kooperující tým odborníků, kteří by radu zásobovali zajímavými podněty, aby Praha 1 měla 

svou vizi územního rozvoje, aby věděla, co v které části lze nebo nelze stavět a abychom v 

centru města zlepšili ovzduší. Jedna z nejhorších věcí na Praze 1 je kvalita ovzduší, jejímž 

zdrojem je magistrála. Je to zároveň dané i tím, že jsme v kotlině. Zatímco ostatní městské 

části jsou na kopcích a provětrávají, Praha 1 má dáno do vínku, že moc nevětrá, tak je dobré 

mít k tomu strategický postoj, abychom se tu neudusili. 

 To je ve stručnosti vše, v průběhu času budu odpovídat na cokoli.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím Michala Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Jmenuji se Michal Caban, žiji na Novém Městě zhruba 37 let. Jsem z několika 

zastupitelů, kteří tady byli i v minulém období, byl jsem na straně opozice. Domnívám se, že 

většina kolegů z minulých zastupitelství i úřednicí mě považují za zastupitele konstruktivního. 

K věcem jsem se vždycky snažil stavět tak, aby to mělo smysl pro naši městskou část a 

politika jako taková mě příliš nezajímá.  

 Pravdou je, že v minulém období jsem byl předsedou participace, což musím 

sebekriticky říct, že se mi moc nedařilo. Z pozice opozičního zastupitele to nebylo zcela 

jednoduché, na radnici jsem neměl příliš oporu. Protože veřejný prostor mě obecně zajímá, 

doufám, že se to i mým kolegům v tomto období bude dařit.  

 

P  V o t o č e k : 

 Protože máme jednací řád, který nám ukládá, abychom v 19 hodin skončili, dám 

formálně hlasovat o tom, že budeme jednat až do vyčerpání programu i po 19. hodině.  

Prosím dát hlasování o prodloužení jednání přes 19. hodinu. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 14 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_14.txt) 

 

 Nyní prosím o představení pana Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Jsem zastupitelem poprvé. Jmenuji se Martin Kotas, bydlím v Ostrovní ulici, mám 3 

děti a pracuji na Malé Straně na Kampě, kde s kamarády provozujeme kavárnu. 

 Jsem zastupitelem poprvé. Stalo se to tak, že asi 20 let obtěžuji všechny své přátele, že 

máme demokratický režim a že je potřeba se místního dění účastnit, a proto jsem se rozhodl, 

že bych to také měl udělat sám. 

 Na Praze 1 se věnuji veřejnému prostoru, společenským akcím, kultuře a dopravě, ať 

je to cyklistika nebo pěší.  

 Společenský život díky hospodské činnosti znám dobře. S radnicí jsem někdy válčil, 

někdy vycházel, a doufám, že teď budu moct přispět k tomu, aby se nám tady dobře žilo. 

Děkuji za slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dalším přihlášeným je pan Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Chci vám především poblahopřát k volebnímu výsledku, kterého jste dosáhli na MČ 

Praha 1. Velice vítám, že chcete mít s opozicí dobré vztahy a postupovat tak, abychom neměli 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_14.txt
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pocit, že jsme odstrkováni. Přiznám se, že asi mluvím i za kolegy. Jsme připraveni podpořit 

vaši radu s tím, že bychom se chtěli zeptat na několik věcí, které se budou týkat fungování 

vaší koalice nebo rady, zastupitelstva, výborů a komisí, a zároveň některé věci, které jsme 

úplně nepochopili v rámci volebního programu, jelikož ve většině bodů jste se shodovali i s 

námi. Proto si myslím, že spolupráce bude jednodušší. 

 Chtěl jsem se zeptat na jeden bod, který se toho týká, na obsazování komisí MČ  

Praha 1 a výborů. Bude tam probíhat nějaká censura z vaší strany na místa, která budou 

opozici přiřazena? Necháte opozici nominovat, koho uzná za vhodného, odsouhlasíte to, nebo 

budete tyto kandidáty lustrovat? 

 Další otázka: jakým způsobem a na základě jakého klíče budete stanovovat počet osob 

a koaliční a opoziční zastoupení v rámci komisí? Bude to také kopírovat volby do ZMČ, 

kdyby byla komise např. desetičlenná, měli byste šest členů a opozice čtyři? Počty nevím, rád 

bych ale věděl tuto záležitost, jak se k tomu bude přistupovat a jaký na to máte před volbou 

názor. 

 Chtěl bych se zeptat na participaci občanů a na průhlednou radnici. Dnes máme on-

line přenos ze zastupitelstva, bude také on-line přenos z jednání rady MČ? Bude mít případně 

veřejnost přístup na jednání rady, komisí a výborů? 

 Jaký máte názor na dokončení privatizace bytového fondu a jak budete dál 

postupovat? Děkuji. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Další přihlášený je pan Mgr. Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych se také přidat ke gratulaci k volebnímu výsledku. Chtěl bych se zeptat 

budoucího radního Skály: zmiňoval se o tom, že by chtěli regulovat různé občanské aktivity, 

maratóny nebo kulturní akce. Jak tomu máme rozumět, v jaké míře a kdy byste chtěli začít? 

 

P.  V o t o č e k :  

 Prosím pana Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Rychle zareaguji. O těchto věcech bych chtěl mít přehled, a pokud to bude akce pro 

občany nepříjemná, varovat je a připravit je na to. Chápu, že potřebujeme, aby se tady akce 

konaly, ale myslím si, že míra je velká a někdy mi připadá, že je zbytečná, pokud to jsou akce 

čistě reklamního charakteru.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dovolím si odpovědět na dotazy kol. Herese. Otázka zněla, zda necháme zcela na 

opozici, koho vyšle do výborů a komisí. V zásadě ano, ovšem mohou být osoby, které 

považujeme za nepřijatelné a s kterými bychom měli problém. 

 Pokud jde o poměr, zda bude reflektovat volby, myslíme si, že v zásadě ano. Opozice 

by měla mít zhruba ten poměr v každém výboru a v každé komisi, o které bude mít zájem, 

jako má na zastupitelstvu.  

 Pokud jde o veřejnost jednání rady, toto neplánujeme, tím méně on-line přenos.  

 Pokud jde o výbory a komise, ani tam neplánujeme on-line přenos, ale jednání výborů 

a komisí by v zásadě měla být také veřejná, nebude-li nějaký silný důvod proti. 
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 Pokud jde o dokončení privatizace bytů na Praze, toto téma je citlivé. Provedeme 

nejprve audit toho, co se zde dálo v oblasti privatizace dosud, a následně zvážíme, zda 

neodstraníme určité nespravedlnosti, které při tom dosud vznikly, tou formou, že bychom 

ještě něco privatizovali. Následně už by privatizování být nemělo.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Další přihlášený se mezitím odhlásil. Přihlásil se pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zeptám se na jednu drobnost buď pana Čižinského, nebo pana Nazarského. Když jsem 

pročítal volební programy, se zájmem jsem si přečetl, že jste v nich opakovaně slibovali 

majetková přiznání politiků. Chystáte nějakou změnu? Už to dávno platí. Parlament to chce 

změkčit, protože se přestávají hlásit lidé na malých městech a vesnicích do zastupitelstev, 

nechtějí dělat tento striptýz. Nebo to chcete ještě přitvrdit? Mnohokrát jste opakovali, že 

chcete znovu zavádět to, co už je zavedené.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Zareagoval bych na dotaz kol. Herese. Rozložení komisí nejsou ještě konkrétně 

dojednána. Principiálně to bude tak, jak říkal pan Čižinský, není to ale ještě pevně dané. Je to 

orientační informace. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Malou reakci na pana Bureše. Nejsem si vědom, že bychom navrhovali majetková 

přiznání pro členy zastupitelstev nebo obecně pro politiky.  

 

P.  B u r e š : 

 Citoval jsem z programu. Zaujalo mě to, že jste to měli ve volebním programu jako 

jeden z hlavních bodů. Proto jsem se zeptal. Promiňte, asi se tam vloudila chybička. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Má ještě někdo nějaký dotaz? Pokud ne, přikročíme k bodu č. 4 – volba starosty. 

 Prosím pana Ing. Cabana jako předsedu Mandátového a volebního výboru, aby se 

techniky této volby ujal. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, jako předseda Mandátového a volebního výboru bych měl zrealizovat 

volbu starosty MČ Praha 1.  

 Od jednotlivých politických klubů jsem do této chvíle dostal jediného kandidáta – 

pana Pavla Čižinského. Je tady nějaký jiný návrh? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Technická – pan Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Mohu před volbou požádat o dvouminutovou přestávku na klub? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Samozřejmě. 

(Jednání klubů) 

 Prosím předsedu Mandátového a volebního výboru pana Ing. Cabana, aby se ujal tajné 

volby starosty. 

 

P.  C a b a n : 

 Dosud nepřišel jiný návrh na kandidáta na starostu, máme tady jedinou kandidaturu, a 

to Pavla Čižinského. Musím se ho zeptat, zda tuto kandidaturu přijímá. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Ano, kandidaturu na starostu Prahy 1 přijímám. 

 

P.  C a b a n : 

 Měl bych vás požádat o krátké vystoupení, ale to už jsme slyšeli, toto realizovat 

nemusíme.  

 Přistoupíme k tajné volbě. Volba bude uskutečněna tak, že v tuto chvíli hlasujeme pro 

kandidáta na starostu MČ Praha 1 Pavla Čižinského, a to stiskem tlačítka buď „pro“, nebo 

„proti“, zdržel se nebo nehlasoval. Prosím o tajnou volbu. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0 (Potlesk)  

(pozn. odkaz na hlasování č. 15 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_15.txt) 

 

 Dámy pánové, pan Pavel Čižinský se stal starostou MČ Praha 1. (Potlesk) 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím zvoleného pana starostu, aby přišel převzít řetěz. (Potlesk) 

 

(Starosta přebírá řetěz.) 

 

P.  C a b a n :  

 Pan starosta převzal starostovský řetěz. Prosím, aby zaujal místo v čele předsednictva. 

Panu dr. Votočkovi děkuji za dosavadní řízení jednání a předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážený pane dosavadní předsedající, vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové 

zastupitelé, vážený pane tajemníku, vážené pracovnice Úřadu MČ Praha 1, vážení pracovníci 

Úřadu MČ Praha 1, vážené občanky Prahy 1, vážení občané Prahy 1, vážení diváci on-line, 

vážené pracovnice a pracovníci médií, dámy a pánové, dovolte mi, abych všem poděkoval za 

důvěru a dovolte mi, abych ještě něco dodal.  

 Pražanům jsme slibovali skutečnou změnu. Rád bych také nyní řekl, co si také pod tou 

skutečnou změnou představuji. Asi není žádným tajemstvím, že naše koalice chce politiku na 

Praze 1 dělat výrazně jinak, než jak to dělali ti, kteří ještě dnes ráno měli poslední zasedání 

rady. Toto slovo „jinak“ se vztahuje na naše programové priority včetně investičních, 

majetkových, sociálních atd.  

 Ještě důležitější však je změna, která se má vztahovat na jednání s občany. Zde 

chceme být skutečně pro občany Prahy 1 a chceme být pro všechny občany Prahy 1. Chceme 

být zde nejen pro naše voliče, nejen pro ty, kteří nám říkají a píší SMS, jak jsou rádi, že na 
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Praze 1 konečně došlo po 25 letech ve volbách ke změně, chceme být zde i pro ty, kteří nás 

nevolili nebo i pro ty, kteří se třeba změny obávají. Zejména této druhé skupině občanů, a to 

jak mezi zastupiteli, tak i mezi přítomnými diváky našeho on-line přenosu bych rád zdůraznil 

následující slova. 

 Změna, kterou bychom rádi přinesli, nespočívá v tom, že jedno uskupení zvítězí a 

druhé prohraje, že místo starosty A nastoupí starosta B. Změna, kterou bychom rádi přinesli, 

spočívá naopak v tom, že i ti, co prohráli – zejména oni, se stanou součástí oné nové, lepší 

správy obce, že i ti, kteří prohráli, uvidí, že vlastně vyhráli, neboť věci se zlepšují i pro ně z 

jejich pohledu, že i onen starosta A, který prohrál, uzná, že nový styl politiky a nové nastavení 

diskuse umožňuje jemu i ostatním lépe dělat to, co je správné.  

 Proto bych rád nyní prohlásil, že budeme pečovat i o vše dobré, co dosavadní starosta, 

dosavadní radní a dosavadní zastupitelé vykonali. Nic z toho, co dosud na Praze 1 bylo, 

nebude z naší strany odmítnuto jen proto, že to není naše, že jsme to nevymysleli nebo 

neprosadili. Rád bych řekl, že ani nikdo, kdo pro Prahu 1 dobře pracoval, nebude odmítán jen 

proto, že jsme ho dosud neznali nebo že jsme se s ním třeba v té či oné otázce střetli. Jakkoli 

chceme v případě vedoucích pracovníků usilovat o vypsání kvalitních a transparentních 

výběrových řízení, nebudeme nikoho bezdůvodně odmítat. 

 Nyní dovolte říct něco praktičtějšího. Dosavadní zastupitelstvo bylo organizováno dle 

dosavadních zvyklostí. Nové zastupitelstvo, které bude 10. prosince, bude organizováno jinak. 

Nebudou zde žádná vyhrazená místa, bude zde více prostoru pro veřejnost tak, aby všichni 

mohli sedět a tohoto zastupitelstva se mohli dobře účastnit.  

 Dovolte něco konkrétního a praktického. Prosím ty, kteří stojíte u vchodu, abyste 

využili volného prostoru, abyste přijalo možnost kávy a občerstvení, protože ještě zdaleka 

nejsme na konci. 

 Pražanky a Pražané, dámy a pánové, změna začíná, radnice Prahy 1 se bude otevírat, 

jsme tu pro vás. Děkuji. (Potlesk) 

 Nyní dovolte, abych poděkoval dosavadnímu předsedajícímu dr. Votočkovi za dobré 

vedení schůze. 

 Nyní vyhlašuji krátkou pětiminutovou přestávku pro vyřízení technických věcí.  

(Přestávka) 

 Pokračujeme v jednání zastupitelstva.  

 Dostáváme se k bodu č. 5, kterým je volba místostarostů MČ Praha 1.  

 V bodu 3 jsme si schválili, že místostarostové budou dva, jeden první a další 

místostarosta. Nejprve přistoupíme k volbě prvního místostarosty, potom k volbě dalšího 

místostarosty. Tento bod bude rozdělen na dva podbody. 

 Nyní prosím předsedu Mandátového a volebního výboru, aby se ujal řízení. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, máme před sebou volbu 1. místostarosty. Je zde návrh na 

neuvolněného člena rady a 1. místostarosty na osobu Petra Hejmy. Jiný návrh jsem neobdržel. 

Vyzývám vás k volbě 1. místostarosty jako neuvolněného člena rady pana Petra Hejmy, 

kterého se ptám, jestli tuto kandidaturu přijímá. 

 (P. Hejma: Ano, přijímám.) 

 Děkuji. Můžeme přistoupit k volbě Petra Hejmy stisknutím tlačítka „pro“, „proti“, 

zdržel se nebo nehlasoval. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Pan Petr Hejma byl 

zvolen 1. místostarostou. (Potlesk) Děkuji a gratuluji. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 16 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_16.txt) 

 

 Nyní nás čeká volba místostarosty jako uvolněného člena. Je zde navržen pan Pavel 

Nazarský. Ptám se vás, zda přijímáte tuto kandidaturu? 
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 (P. Nazarský: Ano, přijímám.) 

 Děkuji. Nyní nás čeká volba na místostarostu, člena rady pana Pavla Nazarského. 

Hlasujeme tlačítkem „pro“, „proti“, zdržel se nebo nehlasoval. Pro 20, proti 1, zdrželi se 2, 

nehlasoval 0. Pan Pavel Nazarský byl zvolen místostarostou Prahy 1. Děkuji a gratuluji. 

(Potlesk). 

(pozn. odkaz na hlasování č. 17 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_17.txt) 

 Pane starosto, prosím o další bod. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejprve poděkuji předsedovi Mandátového a volebního výboru za jeho práci a 

upřímně blahopřeji zvoleným kolegům. Vítám Pavla Nazarského nejen jako místostarostu, ale 

také za to, že zaujal místo za předsednickým stolem. 

 

 Přejdeme k bodu č. 6, kterým je volba ostatních členů Rady MČ Praha 1. 

 Protože se jedná o jednotlivou volbu, bude nutné, aby jednotlivé návrhy šly postupně. 

V bodu 3 bylo stanoveno, že počet členů rady – kromě starosty a místostarostů – bude 5. 

 Prosím předsedu Mandátového a volebního výboru, aby se ujal řízení.. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, zazněly tady jednotlivé kandidatury, vezmeme je postupně.  

 První kandidatura na člena rady byla dána na pana Vladana Brože. Přijímáte tuto 

kandidaturu? 

 (P. Brož: Ano, přijímám.) 

 Nyní budeme hlasovat pro člena rady Vladana Brože stisknutím tlačítka „pro“, „proti“, 

zdržel se nebo nehlasoval. Pan Vladan Brož byl zvolen členem Rady MČ Praha 1. Pro 23, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. (Potlesk.) Děkuji a gratuluji. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 18 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_18.txt) 

 

 Dalším kandidátem na člena rady je pan David Skála. Přijímáte tuto kandidaturu? 

 (P. Skála: Přijímám.) 

 Děkuji. Hlasujeme nyní pro členství v radě pana Davida Skály tlačítkem „pro“, 

„proti“, zdržel se nebo nehlasoval. Pan David Skála byl zvolen členem rady MČ Praha 1. 

Pro 22, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. (Potlesk) Děkuji a gratuluji. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 19 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_19.txt) 

 

 Další návrh na dalšího člena rady je pan David Bodeček. Přijímáte tuto kandidaturu? 

 (P. Bodeček: Přijímám.) 

 Budeme nyní hlasovat o panu Davidu Bodečkovi na člena rady stiskem tlačítka „pro“, 

„proti“, zdržel se, nehlasoval. Pan David Bodeček byl zvolen členem Rady MČ Praha 1. 

Pro 20, proti 2, zdržel se 1, nehlasoval 0. Gratuluji. (Potlesk) 

(pozn. odkaz na hlasování č. 20 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_20.txt) 

 

 Další návrh na kandidaturu je na pana Petra Kučeru. Přijímáte kandidaturu? 

 (P. Kučera: Ano, přijímám.) 

 Budeme hlasovat o jeho přijetí za člena Rady MČ Praha 1 stiskem tlačítka „pro“, 

„proti“, zdržel se, nehlasoval. Pan Petr Kučera byl zvolen. Pro 21, proti 0, zdrželi se 2, 

nehlasoval 0. Děkuji a gratuluji. (Potlesk) 

(pozn. odkaz na hlasování č. 21 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_21.txt) 

 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_18.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_19.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_20.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_21.txt
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 Posledním kandidátem je Petr Burgr. Přijímáte tuto kandidaturu? 

 (P. Burgr: Přijímám.) 

 Děkuji. Hlasujeme nyní pro pana Petra Burgra, aby se stal členem rady stisknutím 

tlačítko „pro“, „proti“, zdržel se, nehlasoval. Pan Petr Burgr byl zvolen. Pro 23, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. (Potlesk) Děkuji a gratuluji. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 22 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_22.txt) 

 

 Nyní jsme zvolili všechny členy rady. Pane starosto, předávám vám slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji, pane předsedo Mandátového a volebního výboru, za vaši práci. Upřímně 

blahopřeji všem zvoleným ostatním členům Rady MČ Praha 1.  

 Nyní dostane slovo poslanec Jan Čižinský. 

 

P. Jan  Č i ž i n s k ý : 

 Milí sousedé z Prahy 1, milý bratře starosto, milí místostarostové a radní, milí 

zastupitelé, nejprve mi dovolte všem zvoleným poblahopřát. Je pro mne velkou ctí, že tady 

mohu vystoupit. Rád bych vyřídil pozdravy pana senátora Václava Hampla, který je bohužel 

na zahraniční cestě, ale všechny moc zdraví. 

 Jsem si jist, že Praha 1 má na tuto koalici kliku. Rád bych nabídl pomoc jako starosta 

sousední městské části, jako magistrátní zastupitel i jako poslanec. Rád bych vaší koalici, 

všem zastupitelům a sousedům popřál, abyste co nejméně slyšeli slova „to nejde“ a aby vaše 

snažení o zlepšení Prahy 1 doznalo nejen úspěchu, ale i uznání vašich sousedů. Těším se na 

změnu, ze které bude jasné, že jsme tu všichni kvůli lidem a že všichni pro ně pracujeme jako 

jejich zaměstnanci. Těším se na to, že si získáte důvěru lidí, že řádně a transparentně 

hospodaříte pro lidi z vaší městské části. Přeji vám milé a ochotné spolupracovníky a dobrý 

pocit z vaší práce. Přeji vám, aby se vám změna dařila a podařila. Díky. (Potlesk) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu poslanci Čižinskému a za sebe uvedu: ano, chceme spolupracovat 

především s hl. m. Prahou i s Prahou 7 na všem, co je dobré pro naši městskou část. 

 

 Nyní dovolte, abychom přešli k bodu č. 7, kterým je zřízení výborů ZMČ Praha 1. 

 Úvodem bych řekl, že podle zákona se skončením předchozího zastupitelstva zanikly 

všechny tři výbory, které zde dosud byly, a nyní je třeba zřídit výbory nové. Dovoluji si 

navrhnout zřídit následující čtyři výbory: výbor kontrolní, výbor finanční, výbor pro sociální a 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a výbor pro kultivaci a oživení 

památkové rezervace. 

 Otevírám diskusi k tomuto bodu, zda jsou nějaké návrhy. Nevidím nikoho 

přihlášeného, dal bych hlasovat o tom, že ZMČ Praha 1 zřizuje následující 4 výbory: 

Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku a Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace. Prosím 

hlasovat.  

 Návrh byl přijat. Pro 23, proti 0, zdržel se 0. Byly zřízeny 4 výbory. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 23 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_23.txt) 

 

 Nyní je třeba rozhodnout o tom, kolik členů budou mít výbory. Můj návrh je, že budou 

stanoveny jako sedmičlenné: předseda, místopředseda a dalších pět členů. Má někdo nějaký 

jiný návrh? Nevidím nikoho přihlášeného.  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_22.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_23.txt
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 V rámci diskuse si vezmu slovo. Zopakuji, že rozhodně chceme ve všech výborech 

nechat prostor i pro opozici. Proto nám připadá vhodnější tento vyšší počet členů výborů, než 

bylo možná původně zamýšleno.  

 Protože se stále nikdo nehlásí, budeme hlasovat o tom, že počet členů ve výborech 

bude sedm. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Bylo schváleno, že výbory budeme 

mít sedmičlenné.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 24 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_243.txt) 

 

 Nyní přistoupíme k bodu 8, volba předsedů výborů ZMČ Praha 1. Volba proběhne 

opět tajně. Požádám předsedu Mandátového a volebního výboru, aby se ujal slova. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, první je Finanční výbor. Předsedkyní Finančního výboru by měla 

být Amálka Počarovská. Přijímáte tuto kandidaturu? (Přijímá) Budeme hlasovat o 

předsednictví Amálky Počarovské Finančnímu výboru. Prosím hlasovat. Amálka 

Počarovská byla zvolena předsedkyní Finančního výboru. Pro 22, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Gratuluji a děkuji. (Potlesk) 

(pozn. odkaz na hlasování č. 25 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_25.txt) 

 

 Nyní si dovolím přeskočit na Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví 

a protidrogovou problematiku, kde byl navržen Martin Špaček. Přijímáte tuto 

kandidaturu? (Přijímá.) 

 Protože se neobjevila jiná kandidatura, hlasujeme pro Martina Špačka jako předsedu 

výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku. 

Hlasujeme zmáčknutím příslušného tlačítka. Martin Špaček byl zvolen předsedou tohoto 

výboru pro sociální a bytovou politiku. Pro 21, proti 1, zdržel se 1, nehlasoval 0. (Potlesk) 

(pozn. odkaz na hlasování č. 26 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_26.txt) 

 

 Protože u dalšího výboru jsem navržen do předsednictví já, dovolím si předat slovo 

člence našeho Mandátového a volebního výboru paní Jitce Nazarské. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Jako předseda nového Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace je 

navržen Michal Caban. Přijímáte kandidaturu?  

 

P. C a b a n :  

Přijímá.  

 

P. N a z a r s k á :   

 Nyní přistoupíme k volbě. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Gratulujeme 

ke zvolení. (Potlesk) 

(pozn. odkaz na hlasování č. 27 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_27.txt) 

 

P.  C a b a n : 

 Máme tady poslední, nikoli bezvýznamný Kontrolní výbor. Bývá tradicí, že 

předsednictví se ujímá někdo z řad opozice. Do této chvíle jsem nedostal žádný návrh. 

Vyjádří se k tomu starosta. 

 

 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_243.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_25.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_26.txt
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Navrhl bych, aby zastupitelstvo uložilo radě projednat s předsedy politických klubů a s 

tajemníkem návrh na předsedu Kontrolního výboru a potom členů ostatních výborů.  

O předsedovi Kontrolního výboru a o dalších členech rozhodneme na zastupitelstvu  

10. prosince, domnívám se, že to stačí. Má někdo jiný návrh?  

 Pokud tak tomu není, mějme bod 8, volbu předsedů, zatím za vyčerpaný. 

 Hlasujme o tom, že ZMČ ukládá Radě MČ Praha 1, aby s předsedy politických klubů 

ZMČ Praha 1 a s tajemníkem Úřadu MČ Praha 1 projednala návrh na personální obsazení 

výborů a tento návrh předložila zastupitelstvu na příštím jednání ke schválení.  

 Prosím hlasovat o tomto návrhu usnesení. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Děkuji. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 28 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_28.txt) 

 

 Nyní dovolte, abychom se vrátili k bodu 3, který jsme zcela nevyčerpali. V tomto 

bodu bylo ještě stanoveno, že je třeba stanovit funkce, pro které jsou zastupitelé uvolněni. 

 Požádám 1. místostarostu, aby formuloval usnesení, kterými tyto všechny funkce 

určíme a jedním usnesením o nich budeme hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Procedurálně znovu otevíráme bod č. 3 s tím, že hlasování doplňujeme o jeho část, 

která se týká stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ 

Praha 1. Prosím hlasovat o návrhu usnesení, že ZMČ Praha 1 stanovuje tyto funkce, které 

budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ Praha 1, a to funkce starosty 

městské části, funkce místostarosty, pětkrát člen rady, předseda Výboru pro oblast 

sociální, bytovou politiku a protidrogovou problematiku a uvolněný předseda Komise 

pro územní rozvoj a životní prostředí.  

 Prosím hlasovat o tomto návrhu. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento 

návrh byl schválen.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 29 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_29.txt) 

 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Můžeme pokračovat v bodu 9, stanovení výše měsíčních odměn 

neuvolněným členům ZMČ Praha l pro volební období 2018-2022. 

 Jelikož se jedná o materiál, který předložil tajemník MČ Praha 1 pan  

Mgr. Ing. František Dvořák, prosím o jeho vyjádření.  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení členové zastupitelstva, jedná se o odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. 

V materiálu máte dvě shodné tabulky. Je to z ryze formálních důvodů, protože tabulka musí 

být přílohou usnesení. Tu, kterou máte vpravo, ze svého pohledu vypusťte a věnujte se jen té, 

která je vlevo. Všechny částky, které tam jsou uvedeny, jsou maximální, protože nařízení 

vlády vám říká, že můžete poskytnout „až“, to znamená nejvyšší částku. Otázka zní, zda si 

odhlasujete, že neuvolněný zastupitel k výkonu funkce bude brát za každou funkci peníze 

zvlášť, což znamená, že se mu peníze sečtou, což by byla varianta B, nebo varianta A – že 

bude brát jen za tu nejlépe honorovanou funkci, to znamená nejvyšší částku.  

 Prakticky to bude vypadat tak, že máte např. člena zastupitelstva, který je zároveň 

členem výboru. Když se podíváme na částky platné do konce roku, bral by 2182 Kč plus  

3637 Kč. To by byl případ B. V případu A by bral jen 3637 Kč. 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_28.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_29.txt
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 Nevím, jestli jsem to dostatečně vysvětlil, a je na vás, jak se rozhodnete 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu tajemníkovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Jelikož se nikdo nehlásí, 

přihlásím se já.  

 Osobně jsem pro variantu B. Jedná se o zásadu, která dle mého názoru lépe reflektuje 

to, že za skutečnou práci by měla být pobírána odměna. Ať jde o neuvolněné zastupitele za 

naši koalici, nebo neuvolněné zastupitele za opozici, je vhodnější, když je odváděno více 

práce, tak aby odměna byla trochu vyšší.  

 Pokud nejsou jiné návrhy, rozpravu končím. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o 

variantě B. Prosím hlasovat. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Zastupitelstvo 

schválilo variantu B – stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ pro 

volební období 2018-2022. Tím je tento bod ukončen. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 30 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_30.txt) 

 

 Přejdeme k bodu č. 10, novela jednacího řádu ZMČ Praha 1 – čas ukončení a čas 

interpelací. 

 Jelikož tento bod předkládám já, dovolte mi pronést krátkou předkladatelskou zprávu. 

Jedná se o realizaci toho, že naše koalice by chtěla pořádat zastupitelstva v občansky 

přívětivější hodinu, a to odpoledne, aby se mohli účastnit i ti, kteří chodí do práce. 

Představujeme si, že by zastupitelstva měla být zpravidla od 16 hodin, což není třeba přesně 

stanovovat. Přesně stanovit je potřeba doba, kdy občané budou moci mít své připomínky a 

kdy budou moci interpelovat. Dosud je to stanoveno na 12. – 13. hodinu, tedy polední, a my 

to navrhujeme stanovit na 18. – 19. hodinu. 

 Otevírám k tomuto bodu rozpravu. 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Čekal jsem na to, jaký řeknete očekávaný začátek. Navrhl bych malou změnu, protože 

všechno asi nebude tak, jako dnes, kdy dostáváte bez komentáře ve volbách hlasy od celé 

opozice. Navrhuji, aby konec byl minimálně ve 21 hodin. Kdybych to měl čistě soukromě, 

píši tam rovnou 24, ale 21 spíše odpovídá začátku, takto to vypadá, že chcete jít rychle domů.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Omlouvám se, nesouvisí to s tímto bodem. Chci se zeptat, kdy můžeme očekávat plán 

zastupitelstev na příští rok? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předpokládáme, že zítra bude jedna rada, další rada bude další týden a to už by něco 

být mohlo. Rozhodně nejpozději 10. prosince bychom to měli vědět, tam se určí stabilní den v 

týdnu. Byli bychom také pro úterý. Byli bychom rádi, aby to nezáviselo pouze na tom, jak 

tady tento dům má nebo nemá plno, jako tomu bylo teď v prosinci. Předpokládám, že to 

budeme vědět brzy.  

 K návrhu na ukončování. Za sebe se domnívám, že pokud budou zastupitelstva 

probíhat tak, jak zatím probíhala, což tak nemusí být, nemuseli bychom mít zastupitelstva 

přes celý den, jak tomu bylo někdy v minulosti, mohla by být svižnější a méně konfliktní, 

uvidíme. Vždy je ale možné zastupitelstvo prodloužit. Pro posunování času v našem návrhu 
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bych nebyl. Pokud to opozice vznese jako závažný požadavek, nic nepřekonatelného to pro 

nás není, určitě jsme schopni udělat minimálně přátelské gesto. 

 Nyní prosím pana zastupitele Cabana, potom bude pan zastupitel Kučera a pan 

místostarosta Hejma. 

 

P.  C a b a n : 

 Naváži na kol. Bureše. Rozumím, kam to směřuje. Tento návrh vnímám jako vyjít 

vstříc veřejnosti, aby se mohla účastnit interpelací v dobrých časech, kdy jsou schopni to 

stihnout – tomu rozumím. Osobně bych se také obával začít až v 16 hod. s vědomím, že 

interpelace je v tuto hodinu a že chci skončit do 20. To se mi zdá pozdě, ale je to věc nějakého 

jednání. Pro mne není podstatné, jestli zasedání končí ve 20 hodin, ale podstatné je, že 

interpelace pro veřejnost by měla být mezi 18.-19. hodinou. Kdyby v tomto návrhu bylo jen 

toto, tak si myslím, že je to pro všechny jasné a přijatelné. Omezení je v pořádku, ale začátek 

je třeba stanovit rozumně, abychom to všechno stihli.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Petra Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chystal jsem materiál. Byl jsem v dilematu, kam určit konec zastupitelstva. 20. hodinu 

beru jako signál, že si chceme pospíšit, že nechceme zdržovat. Doufám, že když se toto ukáže, 

že nejsme toho schopni, tak si to prodloužíme a na základě zkušenosti případně změníme 

jednací řád, aby to odpovídalo naší potřebě.  

 Byl bych pro nechat to zatím takto a o dalším se bavit na dalších jednáních 

zastupitelstva. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Krátce chci doplnit. Není to jen o nás zastupitelích, ale i o zaměstnancích Úřadu MČ, 

aby se nevyděsili, že je tady budeme držet do nočních hodin. Budeme postupovat tak, jak nám 

slušnost káže a prodloužené časy budou příslušně saturovány. V zákoníku práce máme nějaké 

instituty jako nařízení přesčasů apod. – abyste se nelekli, že vás tady budeme držet přesčas a 

že na vás nemyslíme. To je také důležitá věc. 

 Jestli se domluvíme, ukončení zastupitelstva bychom nechali projít nějakou diskusí, 

nebo si rovnou říct, že to může být 21. hodina, abychom se kolem toho zbytečně nezdržovali. 

Realita nám ukáže, jak budeme rychlí. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan zastupitel Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Rozumím Michalovi Cabanovi s tím, že by měl být fixní čas od 18 – 19 hodin na 

interpelace pro občany, nerozumím ale tomu ostatnímu.  

 Zastupitelstvo svolává starosta, na jakou hodinu ho svolá, nemusí být fixováno v 

jednacím řádu. Začínat v 16 hodin považuji za velmi nepraktické, i když jsem tady za dlouhou 

dobu zažil i zastupitelstva ve Slovanském domě, která končila v 1 hodinu v noci. Dokážeme 

se tomu přizpůsobit, ale myslím si, že kdyby se zastupitelstvo svolávalo od 14 hodin s fixní 

dobou mezi 18-19 hod., dá se složité a velké množství materiálu projednat v rozumném čase. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Kolegové Caban a Votoček to pochopili přesně. Čekal jsem na to, jaká zazní hodina. 

Zazněla 16., tak jsem reagoval tím, že logickým odhadem toho, co se děje a když budu brát 

rychlá a vstřícná zastupitelstva, tak se může občas stát, že to bude ve 21, a o to méně si 

budeme vzpomínat minutu před vypršením doby, že musíme hlasovat. Spíše to mířilo na to – 

pozor, je tady 21. hodina, úředníci potřebují být také občas doma. Od toho se odvíjí doba 

začátku. Proto jsem čekal na to, v kolik zazní doba, a je-li to 16, tak jsem navrhoval těch 21, 

bude-li to 14, nemusíme těch 20 vůbec měnit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 K začátku. Myslím, že se nám to stejně upraví podle toho, jak to bude fungovat. 

Schvalme to. Hodina interpelací se nám možná posune, protože se zjistí, že se to občanům 

hodí v jinou hodinu. Princip toho je, aby si lidé nemuseli brát dovolenou kvůli tomu, že se 

chtějí starat o vlastní čtvrť.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vezmu si slovo do diskuse. Teď měníme jednací řád. To, že jsem zde řekl, že to 

plánujeme od 16 hodin, v jednacím řádu není, pokud to praxe ukáže nepraktické, může to být 

dříve nebo později. Účelem je umožnit, aby k posunu došlo, aby to mohli začínat později než 

ve 12 hodin. Dosavadní jednací řád to neumožňoval, na interpelace by se nemuselo dostat.  

 Odkázal bych na praxi Prahy 7, kde to nějakým způsobem funguje. Jsou tam trochu 

jiné politické poměry, ale může to nepochybně fungovat i u nás.  

 Je ještě přihlášen Pavel Nazarský. Vyslovil bych se pro krátké přerušení, abychom se 

poradili. Návrh chápu tak, že opozice navrhuje, aby doba, která by měla být ukončením 

zastupitelstva, byla ve 21 hodin večer, nikoli ve 20 hodin. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo. Vidím tam ještě jeden aspekt – v minulých zastupitelstvech byla 

polední přestávka, a my budeme jednat nonstop. Jestli budeme mít nějakou večeři, tak mi také 

vychází, že se to posune na delší dobu. Jestliže by se jednalo čtyři hodiny nonstop, do 20 hod. 

by se to mohlo zvládnout. Uvažuji o tam nahlas. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jestliže už není nikdo přihlášen, poraďme se a následně přistupme k hlasování. 

Přerušuji na 3 minuty. 

(Přestávka) 

 Nyní předám slovo předsedovi Návrhového výboru, aby formuloval text k hlasování – 

zapracování návrhu opozice do našeho materiálu. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaznamenal jsem protinávrh pana zastupitele Bureše, který proti původnímu návrhu 

na ukončení zastupitelstva v 20 hodin navrhuje, aby se zastupitelstvo končilo ve 21 hodin. S 

tímto návrhem se ztotožnil pan starosta, takže se tento návrh stává součástí původního návrhu. 

Přistoupíme k hlasování o něm. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujeme o návrhu, že v bodu a), v § 2, odst. 2, jednacího řádu, se v našem návrhu 

20. hodina mění na 21. hodinu. 

 Prosím kolegu Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bohužel, diskuse nebyla formulována tak, že se uzavírá a že žádné další návrhy 

nebudou. Formálně bych dal návrh, který jsem dával v diskusi, aby se začínalo ve 14 hodin. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, pane zastupiteli, návrh formulujte, zda se jedná o vložení do našeho návrhu, 

nebo o váš návrh autonomní. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vycházím z toho, že máme tady původní jednací řád. Vyjadřovali jste se v tom 

smyslu, že se budou měnit různé body jednacího řádu, minimálně tři. Navrhuji, aby začátek 

byl ve 14 hodin a dále aby se o všech návrzích hlasovalo separátně. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera se hlásí s technickou. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jednací řád v současné době neupravuje začátek zastupitelstva, říká pouze ne dříve než 

v 9 hodin ráno. Myslím si, že bychom tam neměli vnášet nový bod začátku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předám slovo Návrhového výboru, aby zformuloval návrh zastupitele Votočka, který 

by se mohl týkat § 2, odst. 2, věty druhé jednacího řádu. To musí specifikovat Návrhový 

výbor. 

 

P.  B r o ž : 

 Požádám pana Votočka, aby v souladu s jednacím řádem předložil návrh v písemné 

podobě. 

 

P.  V o t o č e k :  

 Žádám o 3 minuty času, abych to mohl napsat, tedy další přestávku na kluby. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tři minuty přestávka. 

(Přestávka) 

 Budeme pokračovat v jednání. Předávám slovo předsedovi Návrhového výboru 

Vladanu Brožovi, aby zformuloval, v jakém pořadí a o čem budeme hlasovat. 

 

P.  B r o ž : 

 Zaznamenal jsem jeden protinávrh, a to protinávrh zastupitele Votočka.  

 Chce v jednacím řádu zastupitelstva, v § 2, odst. 2, druhou větu – zasedání nezačínají 

před 9. hod. nahradit větou: zasedání začínají obvykle ve 14 hodin. 

 Budeme o tomto hlasovat.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím, hlasujme. Pro 7, proti 8, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 31 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_31.txt) 

  

Prosím, Vladane, o další návrh. 

 

P.  B r o ž : 

 Hlasujeme tedy o usnesení k tisku 10 se změněnou hodinou – místo 20. hodina 21. 

hodina.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat, 

jednací řád byl v těchto třech bodech změněn.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 32 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_19_11_32.txt) 

 

 Konstatuji, že program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva byl vyčerpán. 

Než přistoupím k pracovním věcem, dám prostor pro případné dotazy. Předám slovo 

předsedovi Návrhového výboru, aby nás seznámil se všemi usneseními, která dnes 

zastupitelstvo přijalo podle předchozích jednotlivých dílčích hlasování, a to zejména 

personálních.  

 

P.  B r o ž : 

 Dovolte mi seznámit vás s výsledky hlasování dnešního zastupitelstva.  

 Zastupitelstvo nejprve hlasovalo o volbě předsedy a členů Mandátového a volebního 

výboru, resp. nejprve určilo, že budou 3 členové Mandátového a volebního výboru, následně 

bylo hlasováno o členech. Předsedou se stal Ing. Michal Caban a členy se stali Jitka Nazarská 

a Mgr. Petr Scholz.  

 Následně se hlasovalo o volbě předsedy a členech Návrhového výboru a o počtu členů. 

Byl schválen tříčlenný výbor s tím, že předsedou výboru návrhového se stal Mgr. Vladan 

Brož, členy Mgr. Petr Kučera a Richard Bureš.  

 Dále jsme hlasovali o stanovení počtu členů Rady MČ Prahy 1, místostarostů a 

stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ Praha 1. 

Odhlasovali jsme, že počet členů rady MČ bude 8, a to starosta, 2 místostarostové a 5 členů 

rady. Funkce, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými zastupiteli, jsou starosta, 

místostarosta a 5 členů rady. Předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví 

a protidrogovou problematiku a předseda Komise pro územní rozvoj a životní prostředí budou 

rovněž uvolnění. 

 Dále jsme hlasovali o starostovi. ZMČ Praha 1 zvolilo Mgr. Pavla Čižinského 

starostou městské části a bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.  

 Na místostarostu byl zvolen Ing. Petr Hejma jako 1. místostarosta, který nebude pro 

funkci dlouhodobě uvolněn, a do funkce místostarosty MČ Praha 1 byl zvolen Mgr. Pavel 

Nazarský, který bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn. 

 Dále jsme hlasovali o ostatních členech Rady MČ Praha 1. Do rady MČ Praha 1 byl 

zvolen Mgr. David Brož, David Skála, Mgr. David Bodeček. Mgr. Petr Kučera a Petr Burgr. 

Všichni tito členové rady budou pro svou funkci dlouhodobě uvolněni.  

 Dále jsme zřídili výbory ZMČ Praha 1, a to Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor 

pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a Výbor pro 

kultivaci a oživení památkové rezervace. Zároveň jsme stanovili počet členů těchto výborů na 

7 ve složení: předseda, místopředseda a 5 členů výboru. 
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 Následně jsme hlasovali o předsedech výborů. Předsedkyní Finančního výboru jsme 

zvolili Mgr. Amálii Počarovskou, předsedou Výboru pro kultivaci a oživení památkové 

rezervace Ing. Michala Cabana, předsedou Výboru pro sociální a bytovou politiku, 

bezdomovectví a protidrogovou problematiku Bc. Martina Špačka, který bude pro tuto funkci 

dlouhodobě uvolněn. 

 Radě MČ Praha 1 se uložilo projednat s předsedy politických klubů ZMČ a s 

tajemníkem Úřadu panem Mgr. Ing. Františkem Dvořákem návrh na personální obsazení 

výborů a tento návrh předložit ZMČ Praha 1 ke schválení na další termín zasedání, což je  

10. 12. 2018. 

 Dále jsme stanovili výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů, a to hlasováním 

pro variantu B.  

 Poslední bod pro hlasování byla novela jednacího řádu zastupitelstva. ZMČ schválilo 

předložený návrh s tím, že posunulo dobu, kdy končí zastupitelstvo, na 21. hodinu, 

nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji předsedovi Návrhového výboru za jeho shrnutí. Nevidím žádné přihlášky, 

proto mi dovolte, abych oznámil ještě jednou, že následující zastupitelstvo budeme zřejmě 

plánovat na 10.12.2018 od 16 hodin, a to opět zde. Termíny dalšího jednání budou dle 

možností do října, měly by být zachovány úterky, ale uvidíme. Oznámíme to co nejdříve, 

nejpozději na následujícím zastupitelstvu. 

Konstatuji, že jsme vyčerpali program dnešního ustavujícího ZMČ Praha 1. Děkuji za 

účast všem zastupitelům, zvláště zastupitelům opozičním, kteří nám vyjádřili důvěru. Děkuji 

paní Valíčkové a ostatním pracovnicím, bez nichž bychom se zde neobešli. Děkuji všem 

pracovníkům Úřadu, kteří zde museli vydržet takto dlouho, děkuji i všem hostům, kteří zde 

nemuseli vydržet, a přesto zde vydrželi, paní Kopečkové děkuji za zaznamenání všeho, co zde 

bylo.  

 

 

 

 

Tím dnešní jednání končím. Děkuji. (Potlesk) 
 

  


