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Z Á P I S  

 

1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 19.11.2018 od 17:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

Slovanský ostrov č. p.  226/2, Praha 1 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno tajemníkem Úřadu MČ 

Praha 1 Mgr. Ing. Františkem Dvořákem Osvědčení o zvolení členem/členkou 

zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 17:06 hod. a řídil předsedající MUDr. Jan Votoček, člen 

ZMČ Praha 1, a po zvolení starosta Mgr. Pavel Čižinský.  

 

Přestávka:  od 17:25 hod. do 17:30 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                    od 17:58 hod. do 18:01 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                    od 19:01 hod. do 19:06 hod. (přestávka na jednání politických klubů)  

         od 19:15 hod. do 19:22 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   

         od 20:03 hod. do 20:07 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   

         od 20:11 hod. do 20:16 hod. (přestávka na jednání politických klubů).   

           

   

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 20:26 hod. starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský. 

 

Přítomno: 24 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Omluvena: Mgr. Eva Špačková 

 

Částečná neúčast: Ing. Oldřich Lomecký (dřívější odchod v 17:28 hod.). 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 Mgr. Petr Kučera (náhradník: Petr Burgr) 

 Richard Bureš (náhradník: PhDr. Mgr. Zdeněk Tesařík). 

 

 

Složení slibu členy Zastupitelstva MČ Praha 1 

Předsedající MUDr. Jan Votoček vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, které 

proběhlo tak, že předsedající přečetl všem členům zastupitelstva znění slibu dle § 50 odst. 3 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Tento slib všichni přítomní 

členové zastupitelstva stvrdili podáním ruky MUDr. Janu Votočkovi, ohlášením slova 

"slibuji" a svým podpisem na přiloženou listinu. Předsedající ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček složil slib jako poslední do rukou nejstaršího 

člena zastupitelstva Vladimíra Maříka.  

Slib, včetně listiny s podpisy, je součástí tohoto zápisu, a žádný člen zastupitelstva neodmítl 

složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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Organizační záležitosti: 

 Pan tajemník Mgr. Ing. František Dvořák představil novým členům ZMČ Praha 1 

vedoucí pracovníky Úřadu MČ Praha 1, ředitelku příspěvkové organizace Středisko 

sociálních služeb, pověřeného ředitele Nemocnice Na Františku, ředitele Obvodního 

ředitelství Policie ČR na Praze 1, pověřenou řízením Obvodního ředitelství Police Praha 1 

a Ing. Jarmilu Kopečkovou, stenografku.  

 Předsedové politických klubů představili jednotlivé členy klubů zastupitelstva. 

 Předsedající MUDr. Jan Votoček upozornil, že podle Jednacího řádu (§ 9) je veškerá 

personální volba tajná, neusnese-li se zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak, a 

uskutečňuje se pomocí hlasovacího zařízení, umožňující tajnou volbu – nikdo z členů 

zastupitelstva neměl proti tomuto způsobu voleb námitky. 

 

MUDr. Jan Votoček požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 17:25 hod. do 17:30 hod. na jednání politických klubů 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

 

Mgr. Pavel Čižinský požádal o zařazení bodu „Novela Jednacího řádu Zastupitelstva 

městské části Praha 1 - čas ukončení a čas interpelací“ do Programu. 

Mgr. Ing. František Dvořák požádal o zařazení bodu „Stanovení výše měsíčních odměn 

neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2018 – 2022“ 

do Programu. 

Richard Bureš za klub ODS, požádal o sloučení rozpravy k bodům „Volba starosty MČ 

Praha 1“, „Volba místostarostů městské části Praha 1“ a „Volba ostatních členů Rady MČ 

Praha 1“ 

    

Program: 
1.  Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru 

2.  Volba předsedy a členů Návrhového výboru 

3.  Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů a stanovení funkcí, které budou 

vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1 

4.  Volba starosty MČ Praha 1 

5.  Volba místostarostů městské části Praha 1 

6.  Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1 

7.  Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

8.  Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

9.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 1 pro volební období 2018 – 2022 

10.  Novela Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 1 - čas ukončení a čas 

interpelací 

 

Pro takto navržený program hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 1 se 

zdržel hlasování, program byl přijat. 

Pořad jednání: 

 

1. Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru 

 Dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 tento výbor volí zastupitelstvo na 

celé volební období, pokud nerozhodne jinak. Mandátový a volební výbor byl v minulém 

volebním období  tříčlenný. Předsedající MUDr. Jan Votoček požádal předsedy všech 

polických klubů ZMČ Praha 1, aby přednesli návrhy v počtu a poté návrhy na jeho složení. 
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Mgr. Amália Počarovská za koaliční kluby a Richard Bureš za opoziční kluby navrhli 

stanovit Mandátový a volební výbor tříčlenný ve složení předseda a dva členové. 

 

Hlasování: 

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

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

 

 Mgr. Amália Počarovská za koaliční kluby Praha 1 sobě, Piráti a Zelená pro Jedničku a  

My co tady žijemenavrhla:  

Ing. Michal Caban – předseda, Jitka Nazarská - členka 

 Richard Bureš za opoziční kluby ODS, ANO 2011 a TOP 09 navrhl: 

Mgr. Petr Scholz – člen   

 

Tajné hlasování: 

- Předseda Mandátového a volebního výboru: Ing. Michal Caban – pro bylo 21 

přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolen.  

- Členka Mandátového a volebního výboru: Jitka Nazarská - pro bylo 23 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolena. 

- Člen Mandátového a volebního výboru: Mgr. Petr Scholz - pro bylo 23 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolen. 

 

 Předsedou Mandátového a volebního výboru byl zvolen Ing. Michal Caban a členy se 

stali Jitka Nazarská a Mgr. Petr Scholz. 

 

 

2. Volba předsedy a členů Návrhového výboru 

Dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 tento výbor volí zastupitelstvo na 

celé volební období, pokud nerozhodne jinak. Návrhový výbor byl v minulém volebním 

období tříčlenný. Předsedající MUDr. Jan Votoček požádal předsedy všech politických 

klubů ZMČ Praha 1, aby přednesli návrhy v počtu a poté návrhy na jeho složení. 

 

Hlasování: 

- Stanovení tříčlenného Návrhového výboru – pro bylo 18 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování – schváleno.  

 

Návrhy složení Návrhového výboru: 

Za koaliční kluby byl navržen: 

Mgr. et Mgr. Vladan Brož – předseda, Mgr. Petr Kučera – člen. 

Za opoziční kluby byl navržen: 

Richard Bureš – člen. 

 

Tajné hlasování: 

- Předseda Návrhového výboru: Mgr. et Mgr. Vladan Brož – pro bylo 23 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolen.  

- Člen Návrhového výboru: Mgr. Petr Kučera - pro bylo 23 přítomných členů ZMČ  

Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolen. 

- Člen Návrhového výboru: Richard Bureš - pro bylo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolen. 

 

 Předsedou Návrhového výboru byl zvolen Mgr. et Mgr. Vladan Brož a členy se stali 

Mgr. Petr Kučera a Richard Bureš. 
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3. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů a stanovení funkcí, které 

budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1 

 

 Mgr. Amália Počarovská za koaliční kluby navrhla: 

- počet členů Rady MČ Praha 1 – 8 

- počet zástupců starosty – 2 

- počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva – 9 (Mgr. Pavel Čižinský, Mgr. Pavel 

Nazarský, Mgr. et Mgr. Vladan Brož, David Skála, Mgr. David Bodeček, Petr Burgr,  

Mgr. Petr Kučera, Bc. Martin Špaček a Ing. arch. Tomáš Vích). 

 

Hlasování: 

Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1 – 8, počet místostarostů – 2 = pro tento návrh 

hlasovalo 23 přítomných členů Zastupitelstva MČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování – schváleno. 

 

   

4. Volba starosty Městské části Praha 1 

MUDr. Jan Votoček požádal politické kluby o jednotlivé návrhy. 

 

 Mgr. Amália Počarovská za koaliční kluby navrhla kandidáta Mgr. Pavla Čižinského. 

 Richard Bureš za opoziční kluby požádal o sloučení rozpravy k bodům 4, 5 a 6 = pro 

hlasovalo 22 členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování – návrh byl 

přijat.    

  

Mgr. Amália Počarovská požádala o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 17:58 hod. do 18:01 hod. na jednání politických klubů 

 

 

Předsedající MUDr. Jan Votoček požádal kandidáta na starostu MČ Praha 1 Mgr. Pavla 

Čižinského, všechny kandidáty na členy Rady MČ Praha 1 a ostatní zastupitele MČ Praha 1, 

aby se krátce představili.  

 

Předsedající MUDr. Jan Votoček zahájil procedurální hlasování dle Jednacího řádu o 

pokračování zasedání ZMČ P1 po 19:00 hod = pro hlasovalo 23 členů ZMČ P1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování - návrh byl přijat. 

 

Richard Bureš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 19:01 hod. do 19:06 hod. na jednání politických klubů 

 

o Mgr. Pavel Čižinský potvrdil přijetí  kandidatury na funkci starosty MČ Praha 1. 

 

 Předseda Mandátového a volebního výboru Ing. Michal Caban zahájil tajné hlasování o 

jediném navrženém kandidátovi = pro zvolení Mgr. Pavla Čižinského do funkce starosty 

MČ Praha 1 hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel 

hlasování – zvolen. 

 

Starostou MČ Praha 1 byl zvolen Mgr. Pavel Čižinský. 

 

 Starosta Mgr. Pavel Čižinský poděkoval přítomným členům Zastupitelstva MČ 

Praha 1 za hlasování a MUDr. Janu Votočkovi za dočasné vedení zasedání ZMČ 

Praha 1. Mgr. Pavlu Čižinskému byl předán starostovský řetěz.  
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Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 19:15 hod. do 19:22 hod. na jednání politických klubů 

 

 

5. Volba místostarostů městské části Praha 1 

Pan starosta předal slovo předsedovi Mandátového a Volebního výboru Ing. Michalu 

Cabanovi, aby se ujal řízení volby.  

 Ing. Michal Caban požádal jednotlivé kluby, aby přednesly své návrhy do funkce 

místostarostů MČ Praha 1 – jedná se o 2 místostarosty.  

Ing. Petr Hejma s nominací na funkci prvního místostarosty souhlasil a Mgr. Pavel 

Nazarský s nominací na funkci  místostarosty  MČ Praha 1 také souhlasil. 

 

Hlasování: 

 První místostarosta, Ing. Petr Hejma, neuvolněný člen RMČ Praha 1 = tajnou volbou 

hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování – zvolen. 

 

 Prvním místostarostou MČ Praha 1 byl zvolen Ing. Petr Hejma. 

 

 místostarosta Mgr. Pavel Nazarský, uvolněný člen RMČ Praha 1 = tajnou volbou 

hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 2 se zdrželi hlasování – 

zvolen. 

   

 Místostarostou MČ Praha 1 byl zvolen Mgr. Pavel Nazarský. 

 

6. Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský předal slovo předsedovi Mandátového a Volebního výboru 

Ing. Michalu Cabanovi, aby se ujal řízení volby.  

Ing. Michal Caban uvedl, že se jedná  o volbu 5 členů Rady MČ Praha 1. Ing. Michal 

Caban za Mandátový a volební výbor požádal kandidáty, aby vyjádřili svůj souhlas 

s nominací.  

 

o Kandidaturu přijalo všech pět navržených kandidátů. 

 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož 

 David Skála 

 Mgr. David Bodeček 

 Mgr. Petr Kučera 

 Petr Burgr 
 

  Tajné hlasování: 

- Pro zvolení Mgr. et Mgr. Vladana Brože do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování 

– zvolen. 

- Pro zvolení Davida Skály do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování – 

zvolen. 

- Pro zvolení Mgr. Davida Bodečka do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti a 1 se zdržel hlasování – zvolen. 
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- Pro zvolení Mgr. Petra Kučery do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování – 

zvolen. 

- Pro zvolení Petra Burgra do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování 

– zvolen. 

 

7. Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský sdělil všem členům ZMČ Praha 1, že dle zákona  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zastupitelstvo povinno zřídit Kontrolní a Finanční 

výbor ZMČ Praha 1. Dále navrhl zřídit tyto další dva výbory, Výbor pro sociální politiku, 

bezdomovectví a protidrogovou problematiku a Výbor pro kultivaci a oživení památkové 

rezervace. Dále je třeba stanovit počet jejich členů.  

 V rámci diskuse se přihlásil Mgr. Jan Čižinský, poslanec Poslanecké sněmovny PČR a 

starosta MČ Praha 7. 

 

Hlasování: 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský zahájil hlasování o zřízení Finančního výboru, 

Kontrolního výboru a Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku a Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace = pro tento návrh 

hlasovalo 23 přítomných členů Zastupitelstva MČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování – schváleno. 

 

Hlasování: 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský zahájil hlasování o stanovení počtu členů navržených 

výborů na 7 = pro tento návrh hlasovalo 23 přítomných členů Zastupitelstva MČ Praha 1, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – schváleno. 
  

 

8. Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský předal slovo předsedovi Mandátového a Volebního 

výboru Ing. Michalu Cabanovi, aby se ujal řízení volby.  

Ing. Michal Caban představil navržené kandidáty, a požádal je, aby vyjádřili svůj souhlas 

s nominací. 

Na předsedy výborů byli navrženi: 

Mgr. Amália Počarovská – předsedkyně Finančního výboru 

Bc. Martin Špaček – předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 

protidrogovou problematiku 

Ing. Michal Caban – předseda Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace 

 

o Kandidaturu přijali všichni navržení kandidáti. 

 

Tajné hlasování: 

- pro zvolení Mgr. Amálie Počarovské do funkce předsedkyně Finančního výboru = pro 

hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování – 

zvolena.  

- pro zvolení Bc. Martina Špačka do funkce předsedy Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku = pro hlasovalo 21 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 1 se zdržel hlasování – zvolen.  

- pro zvolení Ing. Michala Cabana do funkce předsedy Výboru pro kultivaci a oživení 

památkové rezervace = pro hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – zvolen. 
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Starosta Mgr. Pavel Čižinský podal návrh, aby ZMČ Praha 1 uložilo RMČ Praha 1 

projednat s předsedy politických klubů a s tajemníkem ÚMČ Praha 1 návrh na jmenování 

předsedy Kontrolního výboru a personálním obsazení ostatních výborů a výsledek předložila 

na prosincovém zasedání ZMČ Praha 1 = pro hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 

 

Zpět k bodu č. 3 „Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů a stanovení 

funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

 Ing. Petr Hejma doplnil část, jenž se týká stanovení funkcí, které budou vykonávány 

dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ Praha 1, a to funkce starosty městské části, funkce 

místostarosty, pět členů Rady MČ Praha 1, předseda Výboru pro sociální a bytovou 

politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva MČ Praha 1, a 

předsedy Komise pro územní rozvoj a životní prostředí Rady MČ Praha 1 = pro hlasovalo 

23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování – 

návrh byl přijat. 

 
 

9.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 1 pro volební období 2018 – 2022 
Materiál předložil a okomentoval Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

Podle s ustanovení § 89 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

zastupitelstvo Městské části stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

Městské části a dle dalších ustanovení rozhoduje o všech dalších ostatních souvisejících 

nárocích a peněžitých plněních. Maximální výše odměny za jednotlivé funkce je uvedena v 

příloze k NV č. 318/2017 Sb., které je s účinností od 01.01.2019 novelizováno NV  

č. 202/2018 Sb. 

Varianta A 

Odměna neuvolněným členům ZMČ Praha 1 se poskytne v její maximální výši. Při souběhu 

výkonu více funkcí se odměna poskytne za tu funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna. 

Varianta B 

Při souběhu více funkcí, se měsíční odměna poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé 

funkce, a to u člena/členky RMČ Praha 1, předsedy/předsedkyně výboru ZMČ Praha 1 a 

komise RMČ a člena/členky výboru ZMČ Praha 1 a komise RMČ Praha 1. 

Diskuse: 

 Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský navrhl hlasovat o usnesení ve variantě B – ZMČ P1 

stanovuje s účinností od 19.11.2018, resp. od 01.01.2019, měsíční odměny neuvolněným 

členům Zastupitelstva městské části Praha 1 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze a NV č. 318/2017 Sb. až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to u 

člena/členky Rady městské části Praha 1, předsedy/předsedkyně výboru ZMČ a komise 

RMČ a člena/členky výboru ZMČ a komise RMČ P1. 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 19:55 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0009. 

 

 

10.  Novela Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 1 - čas ukončení a čas 

interpelací 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. 

Dle platného Jednacího řádu ZMČ Praha 1 jsou interpelace občanů a zastupitelů v programu 

zařazeny na čas 12:00 hod. respektive 12:30 hod. Zasedání zastupitelstva městské části je 
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veřejné a tak předkladatel považuje za vhodnější posunout čas interpelací občanů a zastupitelů 

na takovou hodinu, aby se veřejnost mohla zúčastnit pohodlně po skončení běžné pracovní 

doby. Nově je čas interpelací občanů zařazen na 18:00 hod., čas interpelací zastupitelů na 

18:30 hod. V souvislosti s touto změnou je nově navrženo posunout čas ukončení 

zastupitelstva na 20:00 hod. 

Diskuse: 

 Richard Bureš navrhl posunout čas ukončení zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 na 

21:00 hod. 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 20:03 hod. do 20:07 hod. na jednání politických klubů 

 

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský se ztotožnil s návrhem p. Bureše – bod 1a) bude 

upraven nově na: Zasedání končí nejpozději ve 21.00 hodin, nerozhodne-li zastupitelstvo 

jinak. Není-li ve 21.00 hodin vyčerpán schválený program jednání, předsedající jednání 

přeruší a stanoví termín jeho pokračování, nedojde-li ke schválení návrhu na prodloužení 

jednání s uvedením doby, o kterou má být jednání prodlouženo. 

 MUDr. Jan Votoček navrhl, aby byl začátek jednání zastupitelstva ve 14 hodin a aby se o 

všech návrzích hlasovalo odděleně.  

 

MUDr. Jan Votoček požádal o přestávku na jednání politických klubů, aby mohl 

zformulovat jeho protinávrh do usnesení. 

 

Přestávka od 20:11 hod. do 20:16 hod. na jednání politických klubů 

 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, přednesl protinávrh 

MUDr. Jana Votočka: v § 2, odst. 2, druhou větu – zasedání nezačínají před 9. hod. 

nahradit větou: zasedání začínají obvykle ve 14 hodin = pro hlasovalo 7 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, 8 bylo proti a 7 se zdrželo hlasování – návrh nebyl přijat. 

 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

1 se zdržel hlasování.  

 V 20:22 hod. bylo přijato usnesení č. UZ18_0010. 

 

 

REKAPITULACE ostatních přijatých usnesení: 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, seznámil přítomné členy 

zastupitelstva s usneseními, ke kterým již není potřeba hlasovat, protože o jednotlivých 

personálních obsazeních či dílčích rozhodnutích již zastupitelstvo hlasovalo. 

 

„Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. stanovuje počet členů Mandátového a volebního výboru na 3, ve složení předseda a 2 

členové  

2. volí Mandátový a volební výbor ve složení: 

- předseda: Ing. Michal Caban 

- členové: Jitka Nazarská, Mgr. Petr Scholz 

 

Usnesení č. UZ18_0001 
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„Volba předsedy a členů Návrhového výboru“ 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. stanovuje počet členů Návrhového výboru na 3, ve složení předseda a 2 členové 

2. volí Návrhový výbor ve složení: 

- předseda: Mgr. et Mgr. Vladan Brož 

- členové: Mgr. Petr Kučera, Richard Bureš  

 

Usnesení č. UZ18_0002 

 

„Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů a stanovení funkcí, které 

budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. stanovuje  

1. počet členů Rady MČ Praha 1 na 8, a to: starosta MČ Praha 1, 2 místostarostové  

a 5 členů Rady MČ Praha 1 

2. funkce, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ 

Praha 1, takto:   

 starosta MČ Praha 1 

 místostarosta MČ Praha 1 

 5 členů Rady MČ Praha 1 

 předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou 

problematiku Zastupitelstva MČ Praha 1 

 předseda Komise pro územní rozvoj a životní prostředí Rady MČ Praha 1 

 

Usnesení č. UZ18_0003 

 

„Volba starosty MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí starostou městské části Praha 1 Mgr. Pavla Čižinského, který bude pro tuto funkci 

dlouhodobě uvolněn 

 

Usnesení č. UZ18_0004 

 

„Volba místostarostů MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí do funkce 1. místostarosty městské části Praha 1: Ing. Petra Hejmu, který nebude pro 

tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

2. volí do funkce místostarosty městské části Praha 1: Mgr. Pavla Nazarského, který bude pro 

tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

 

Usnesení č. UZ18_0005 

 

„Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

volí do funkce členů Rady MČ Praha 1: Mgr. et Mgr. Vladana Brože, Davida Skálu,  

Mgr. Davida Bodečka, Mgr. Petra Kučeru, Petra Burgra, kteří budou pro tuto funkci 

dlouhodobě uvolněni 

 

Usnesení č. UZ18_0006 
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„Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. zřizuje ke dni 19.11.2018: Kontrolní výbor, Finanční výbor, Výbor pro sociální a bytovou 

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

památkové rezervace  

2. stanovuje počet členů těchto výborů na 7, ve složení předseda, místopředseda a 5 členů 

 

Usnesení č. UZ18_0007 

 

„Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí předsedkyni Finančního výboru Mgr. Amálii Počarovskou, předsedu Výboru pro 

sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Bc. Martina 

Špačka a předsedu Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace Ing. Michala 

Cabana.  

2. ukládá Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy politických klubů Zastupitelstva MČ  

Praha 1 a tajemníkem Úřadu MČ Praha 1 Mgr. Ing. Františkem Dvořákem návrh na 

personální obsazení výborů a tento předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení – 

termín: 10.12.2018 

 

Usnesení č. UZ18_0008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  u s t a v u j í c í  z a s e d á n í   

Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  1  

b y l o  u k o n č e n o  v  2 0 : 2 6  h o d .    

p a n e m  s t a r o s t o u  M g r .  P a v l e m  Č i ž i n s k ý m  
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Ověřovatelé dnešního zápisu: 
 

 

 

 

 

 

                  v.r.                                                                                            v.r. 

       Mgr. Petr Kučera                                                                    Richard Bureš   

      člen RMČ Praha 1                                                              člen ZMČ Praha 1 

                      

 

         

 

 

v.r. 

                                 Mgr. Pavel Čižinský 

                                                        starosta MČ Praha 1  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 Součástí zápisu jsou přehled usnesení a stenografický záznam, včetně protokolů o 

výsledku každého hlasování, které jsou uloženy v kanceláři oddělení volených orgánů 

(OVO), Odboru Kancelář starosty, Úřad MČ Praha 1 – Vodičkova 18.     
      


