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P.  H e j m a : 

 Milé dámy, vážení pánové, vážení hosté, vítám vás na ustavujícím zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1, které bylo svoláno na staroslavnou Baráčnickou rychtu. Žofín 

nebyl v tuto dobu volný. Věřím, že oceníte tyto netradiční prostory, které jsou také velkým 

symbolem a jsou sídlem tradičního vlasteneckého spolku sdružení obcí Baráčníků. 

 Toto zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze 

a s dalšími souvisejícími právními předpisy, platným jednacím řádem a byli na něj pozváni 

všichni členové zastupitelstva. 

 Také mi dovolte, abych přivítal přítomné občany, pana tajemníka Úřadu MČ Praha 1, 

vedoucí odborů a některých oddělení úřadu. Také mi dovolte přivítat našeho obvodního 

ředitele Městské policie, Policie ČR, paní ředitelku Střediska sociálních služeb a pana ředitele 

naší Nemocnice Na Františku. Všichni vám budou později představeni panem tajemníkem 

úřadu. 

 Dovolím si vás upozornit, že jednání tohoto ustavujícího zastupitelstva je zvukově 

nahráváno pro účely zápisu, který je ze zasedání prováděn, a to stenografickým záznamem 

zde přítomné stenografky paní Ing. Jarmily Kopečkové, kterou obzvlášť mezi námi vítám. 

Těšila se na nás a říkala, že jsme jí chyběli.  

 Toto zasedání je přenášeno on-line prostřednictvím internetu. Tento přenos lze 

sledovat na našich facebookových stránkách MČ Praha 1 s tím, že pořizovatelem je přímo 

MČ Praha 1.  

 Dovolte mi několik slov k prezenci. Účast na každém zasedání stvrzují členové 

zastupitelstva při příchodu na zasedání svým podpisem do prezenční listiny. Věřím, že všichni 

tak učinili. Zároveň se provádí i prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, které 

máte všichni před sebou. Jsou to malé krabičky s vaším jménem. Krátká instruktáž bude 

provedena po složení slibu a po představení jednotlivých vedoucích odborů, oddělení a 

ředitelů obou složek policií či našich příspěvkových organizací.  

 Konstatuji, že dle písemné prezence je přítomno 27 z 27 zastupitelů, takže naše účast 

je stoprocentní. Nemám evidovanou žádnou omluvu, ani žádnou částečnou neúčast.  

 Dámy a pánové, nyní přistupme ke složení slibu členů ZMČ Praha 1. Po mnou 

přečteném slibu přistupte všichni postupně na určené místo ke stolku, kde prohlásíte slovo 

„slibuji“ na mikrofon, svůj slib stvrdíte podáním ruky a svým podpisem. 

 Dovoluji si vás upozornit, že pokud by někdo odmítl složit slib tímto způsobem nebo 

by tento slib složil s výhradou, je to důvodem zániku vašeho mandátu. Prosím proto všechny 

přítomné, aby povstali, po dobu tohoto aktu zůstali stát, stejně tak i po složení posledního 

slibu, protože pak bude znít ještě státní hymna. 

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

vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 1 a jejích občanů, řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.  

 (Jednotliví zastupitelé slibují podáním ruky starostovi Hejmovi/Hejma slibuje a 

podává ruku paní Evě Špačkové.) 

 Nyní žádám tajemníka našeho úřadu pana Ing. Františka Dvořáka, aby se ujal 

představení jednotlivých vedoucích odborů, oddělení a přítomných ředitelů policií a 

příspěvkových organizací.  

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, vážení občané, musím sdělit ještě jednu podstatnou skutečnost, že 

jsem nikdy nebyl členem politické strany  

 Teď bych vám představil všechny kolegy a kolegyně z úřadu, ty klíčové, kteří 

zastávají vedoucí posty. Začal bych vedoucím oddělení právního, kontroly a stížností, tedy 

vedoucím právníků, kterým je pan dr. Petr Dětský.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 3 
 

 Vedoucí oddělení personálního je paní Milada Bálková. Tuto dámu si zapamatujte  

zároveň vás prosím, pokud jste tak neučinili, abyste personálnímu oddělení předali všechny 

údaje, které jsou potřeba k výplatě vašich odměn.  

 Dalším důležitým vedoucím oddělení je vedoucí oddělení hospodářská správa pan 

Přemysl Dvořák. Je to oddělení, které se stará o úřad, o budovu jako o místo, kde pracujeme. 

 Vedoucím odboru občansko-správních agend, odboru, který zajišťuje osobní doklady, 

přestupková řízení apod., je Bc. Pavel Ručka. 

 Vedoucí finančního odboru, odboru, který vám připravuje veškeré podklady k 

financím, k nejdůležitější oblasti, je paní Hana Nedobová. 

 Naší specialistkou na rozpočet je vedoucí oddělení paní Jolana Braunová. 

 Přejdu do odboru technické a majetkové správy, který má na starosti především 

movitý majetek městské části. Vedoucím tohoto odboru je pan Mgr. Petr Vaněk. 

 Vedoucí oddělení bytů a nebytových  prostor je paní Perlíková Drdová. 

 Vedoucí oddělení správy nemovitostí a privatizace je paní Kateřina Dubská. 

 Nečtu tituly, protože nechci zdržovat a doufám, že tímto postupem neurazím. 

 Vedoucím oddělení koordinace SVJ je pan Petr Bulla. 

 Nyní přejdeme k živnostenskému odboru. Vedoucí tohoto odboru paní Kunštátová je v 

současné době nemocná, takže ji tady zastupuje  Kristýna Solomonová.  

 Odbor péče o veřejný prostor, což je odbor, který vznikl sloučením dřívějšího odboru 

dopravy a odboru životního prostředí, vede pan Czital. Pro oblast životního prostředí je jeho 

pravou rukou pan Zdeněk Krenk. 

 Dále bych přešel na odbor informatiky. Vedoucím tohoto odboru je pan Miroslav 

Pavliš. 

 Vedoucím odboru dopravních správních agend, což je odbor, který ukládá pokutu za 

špatné parkování, je pan Aleš Jedlička. 

 Zastupující vedoucí stavebního úřadu je pan Václav Vaněk.  

 Vedoucí odboru matrik je paní Lenka Jelínková. Tuto dámu si zapamatujte, bude za 

vámi chodit a prosit, abyste se stali oddávajícími, které potřebujeme. 

 Vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví je pan Ladislav Varga. 

 Nyní přejdu do útvaru starosty. Vedoucí oddělení vnějších vztahů, oddělení, které 

zajišťuje PR, je pan Petr Bidlo. 

 Vedoucí oddělení územního rozvoje je pan Jan Brabec. 

 Vedoucí oddělení investic je pan Jakub Dvořák. Připomínám, že ani jeden z Dvořáků, 

které jsem tady jmenoval, nejsou moji příbuzní. 

 Musím omluvit naši interní auditorku paní Pavlu Gajdošovou, je nemocná, má 

dokonce snad covid. 

 Vedoucí odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů je paní Klečková, občanka 

Prahy 1. 

 Vedoucí odboru školství je paní Michaela Vencová. 

 Pana Horovitze, vedoucího odboru kanceláře starosty zastupuje pro vás také velice 

důležitá paní Vladimíra Valíčková. 

 To je z nejdůležitějších zaměstnanců úřadu všechno. Přešel bych na některé 

příspěvkové organizace. Nepozvali jsme ředitele škol a školských zařízení, protože to bychom 

se sem vůbec nevešli. Chci vám jen představit paní Helenu Čelišovou, ředitelku Střediska 

sociálních služeb. 

 Chtěl bych vám představit ředitele Nemocnice Na Františku pana Erharta. 

 Rád bych vám představil ředitele Obvodního ředitelství Městské policie pana 

Miroslava Stejskala. 

 Měl přijít zástupce Obvodního ředitelství Policie ČR po Prahu I pan Aleš Benedikt, ale 

mám zprávu, že se z nějakého důvodu omluvil.  
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 To je z mé strany všechno. Předávám slovo opět panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za provedené představení. Nyní přichází na řadu představení jednotlivých 

politických klubů, které požádám, aby představili členy svých klubů. 

 Prosím klub Rezidentů 1. Předávám slovo paní zastupitelce Kateřině Klasnové. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Předsedou je Martin Motl, členkou našeho klubu jsem já.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za představení. Prosím klub Praha 1 sobě.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jsem Pavel Čižinský a jsem předsedou klubu, který se jmenuje Praha 1 sobě a Zelení. 

Členy jsem já, Valerie Clare Talacková. Jonáš Felkel, Petr Kučera, Barbara Kosíková, pan 

Marc a Filip Lachman. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím klub ODS. 

 

P.  B u r e š : 

 Mé jméno je Richard Bureš, předseda klubu, členové Eva Špačková, Josef Ludvíček, 

Michal Müller a Tomáš Heres. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Následuje klub TOP 09.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Představuji klub TOP 09. Předsedou budu já, Giancarlo Lamberti, členkou klubu bude 

Terezie Radoměřská. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Dále prosím o představení klubu Pirátů. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil klub Pirátů: Ivana Antalová, Martin 

Arden, Nikol Švecová a já, David Bodeček, předseda klubu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím klub Naše Praha 1.  

 

P.  U l m : 

 Dámy a pánové, jmenuji se Karel Ulm a jsem předseda klubu Naše Praha 1. Po mé 

pravici je pan Vojtěch Ryvola a pan Grabein Procházka. 

 

P.  H e j m a : 

 Jako poslední představím klub My, co tady žijeme. Jmenuji se Petr Hejma, jsem 

předsedou klubu. Dovolte mi, abych představil kolegyni Sitár Baborákovou, kolegu Petra 

Burgra a Michala Cabana.  
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 Tím máme představené všechny kluby. Známe složení klubů i jejich předsedy. 

 Nyní pojďme přejít ke krátké instruktáži, jak ovládat hlasovací zařízení. Je to krabička, 

která bude mít velkou důležitost, protože má několik funkcí. Na stole před vámi máte popis 

modelu a jeho funkce. Je to list, prosím, abyste se do něj podívali. Myslím, že není nutné tady 

návod doslovně číst. Nyní bude nutné vyzkoušet jeho funkce. Zapíná se červeným tlačítkem a 

mělo by vám svítit na mobilu zelené světýlko. 

 Následně tam máte funkci prezence. Tím se zaprezentujete elektronicky a hlasovací 

zařízení bude vědět, že jste přítomni. Pokud budete chtít hlasovat, jsou tam možnosti pro, 

proti, zdržel se. Můžete se přihlásit do diskuse pod písmenem D a s technickou poznámkou 

pod písmenem T. Pokud chcete zrušit vaši volbu, zmačknete šedivé tlačítko „zruš“. 

 Nyní si prosím vyzkoušet, jak to funguje, protože je to důležité pro to, abychom viděli, 

že hlasovací zařízení funguje. Nejdříve vás všechny prosím, abyste se přihlásili do diskuse. 

Budeme mačkat tlačítko s písmenem D. Nyní se odhlaste tlačítkem „zruš“. 

 Nyní si zkusíme hlasovat. Nejdříve si vyzkoušíme tlačítko „pro“. Tak to vypadá, když 

bude zastupitelstvo hlasovat v absolutní shodě. Předpokládám, že to bude většina tisků. 

 Vyzkoušejme i proti. Nyní vyzkoušejme, jak budeme hlasovat, kdybychom se chtěli 

zdržet.  

 Všichni jsme si vyzkoušeli, jak hlasovat. Volbu můžete provádět do té doby, pokud 

nezazní druhé zvukové znamení. První zvukové znamení odstartuje volbu a druhé oznámí, že 

již vypršel čas pro volbu a že už není možné hlasovat. V jednacím řádu máte ještě procedury, 

jak je možné vyvolat nové hlasování, případně jakým způsobem zpochybnit či odvolat vaše 

hlasování. Konečný výsledek je zobrazen na tabuli. Předsedající musí výsledek hlasování 

sdělit na mikrofon co do počtu hlasů a ještě po skupinách kdo je pro, proti a zdržel se 

hlasování.  

 Myslím, že jsme si tím vysvětlili, jak ovládat hlasovací zařízení. Nevidím, že by s tím 

měl někdo problémy. Prosím provést prezenci. Provedeme to tak, že stiskneme tlačítko „pro“. 

Tím jsme všichni prezentováni. Zvládli jsme to bravurně. 

 Kolegyně a kolegové, děkuji vám za spolupráci a pojďme pokročit k dalšímu jednání.  

 Dovolím si určit ověřovatele dnešního zápisu. Jako prvního ověřovatele navrhuji 

zastupitele pana Martina Ardena. Táží se vás, zda tuto roli přijímáte? Prosím, odpovězte na 

mikrofon, zda ano či ne. Prosím vždycky odpovídat na mikrofon. 

 (P. Arden: Přijímám a děkuji.) 

 Pan zastupitel Arden přijímá roli prvního ověřovatele. Jeho náhradníkem navrhuji 

pana zastupitele Karla Ulma. (Přijímá) 

 Druhým ověřovatelem navrhuji pana zastupitele Petra Burgra. (Přijímá) Jeho 

náhradníkem pana zastupitele Petra Kučeru. (Přijímá) 

 Zastupitelstvo městské části bude jednat jako vždy podle platného jednacího řádu, 

který byl také součástí pozvánky, kterou jste všichni obdrželi. Bude použit i pro potřeby 

dnešního ustavujícího zasedání, zejména pro veškerou personální volbu pomocí 

elektronického hlasovacího zařízení. Podle § 11 volebního řádu je volba tajná, neusnese-li se 

zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak, pomocí hlasovacího zařízení, které umožňuje 

tajnou volbu.  

 Pokud by kdokoli navrhl jiný způsob hlasování než ten, který je stanoven jednacím 

řádem, máte nyní možnost navrhnout. Vznáším dotaz, zda je nějaký návrh. Prosím pana 

zastupitele Richarda Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Navrhuji pro dnešní ustavující zasedání zastupitelstva, abychom ve smyslu § 11 

hlasovali všechny volby veřejně pomocí hlasovacího zařízení.  
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P.  H e j m a : 

 Jedná se o procedurální návrh. Dávám hlasovat o návrhu, zda schvalujeme hlasování 

aklamací, čili veřejnou volbou. Pro 18, proti 0, zdrželo se 9, hlasovali všichni. Tento návrh 

byl přijat. Nyní budeme o všech návrzích hlasovat veřejnou volbou, bude vidět, kdo jak 

hlasoval. 

 S technikou poznámkou se hlásí pan zastupitel Ryvola. 

 

P.  R y v o l a : 

 Myslím, že tam máme chybu v hlasování, pro hlasovalo 13. (pozn. myšleno nastavení 

kvóra v hlasovacím zařízení pro přijetí usnesení – má být 14) 

 

P.  H e j m a : 

 Stala se technická chyba, změní se to, bylo to ještě z předchozího počtu zastupitelů, ale 

nemá to vliv na platnost tohoto hlasování. 

 Ještě byla technická poznámka od paní zastupitelky Nikol Švecové. Prosím, máte 

slovo. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 Budu navrhovat přerušení zastupitelstva z toho důvodu, že v Pirátské straně nebyly 

schvalovací procesy koaliční smlouvy. I toto bylo přáním  naší předsedkyně Olgy Sklenářové, 

která zaslala zastupitelům e-mail. 

 

P. H e j m a : 

 Znamená to, že musíte dát včas procedurální návrh na hlasování o tomto. Je na vás, 

abyste se rozhodla, v které části jednání budete chtít o tomto návrhu hlasovat.  

 Nyní pojďme k bodu číslo 1 - volba předsedy a členů Mandátového a volebního 

výboru.  

 Pojďme ještě před tím schválit program dnešního zasedání. Dostali jste ho všichni jako 

součást pozvánky. Dovolím si otevřít rozpravu k návrhu programu. Prosím o vaše 

případné vyjádření.  

 Technickou – pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí, pokud jí to došlo. Chtěl bych upozornit na to, že 

v rámci diskuse o programu mají mít i občané Prahy 1 právo se vyjadřovat. Existuje judikát 

Nejvyššího soudu, který přečtu. Je to judikát podle zákona o obcích, ale nepochybně zákon o 

hl. m. Praze by se dal aplikovat analogicky. 

 Občan má podle § 16 atd. vyjádřit své stanovisko k jakékoli projednávané věci na 

zasedání zastupitelstva, včetně návrhu programu před jeho schválením. Nelze k tomu dovodit 

právo přímo předkládat vlastní návrhy na zařazení jeho záležitosti do tohoto programu. 

 Myslím, že síla Nejvyššího soudu by měla být dostatečná, aby to začalo být 

aplikováno. Pokud by to nebylo aplikováno, byl bych rád, abychom se usnesli, že toto právo 

občanům i do budoucna dávat budeme. 

 Táži se předsedajícího, zda se s tím ztotožňuje, nebo jestli o tom případně budeme 

hlasovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že je to otázka platného jednacího řádu. Zadruhé všichni vstupujeme do 

tohoto nového období s co největší otevřeností.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 7 
 

Předpokládám, že kdyby měl občan zájem vystoupit, museli bychom o tom 

procedurální hlasovat. Myslím si, že by to bylo pouze formálně, protože bych neupíral právo 

komukoli, aby vystoupil na tomto zasedání i v rámci rozpravy o programu.  

 Pane kolego, vyplývá z toho pro vás nějaký procedurální návrh?  

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Jde o to, aby občané mohli vystoupit. 

 

P.  H e j m a : 

 Viděl jsem pokyvování na obou stranách. Pokud bude chtít někdo z občanů vystoupit, 

ať se řádně zaregistruje, jak jsme zvyklí u interpelací. V tomto směru potřebujeme pouze 

zaevidovat zájemce s občanským průkazem, aby potvrdil, že má trvalé bydliště na území MČ 

Praha 1, jak jsme zvyklí u dotazů a interpelací.  

 Pan Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Beru to zpět, přišel s tím pan zastupitel Čižinský. Upozorňoval jsem na to několikrát 

na předcházejícím zasedání zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Přihlášený je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Podpořil bych to, co zde zaznělo od zastupitelky Švecové. Domnívám se, že pokud 

není vyjasněno, že souhlas s koaliční smlouvou je definitivní, mělo by se to respektovat. 

Pokud bude přerušení navrženo, budu pro to hlasovat. Předpokládám, že by procedura potom 

mohla probíhat tak, jako na hl. m. Praze, že se program ustavujícího zasedání schválí, 

následně se nesporné body, které nevyžadují koaliční většinu, schválit mohou – např. volba 

členů Mandátového a Návrhového výboru, a zastupitelstvo by se přerušilo na nějakou dobu, 

která je dána zákonem, případně na které se dohodneme.  

 Pokud by se tato procedura neuskutečnila, dovoluji si navrhnout alternativní program 

tohoto zastupitelstva, abychom přijali principy memoranda o koaliční spolupráci z 25.10.2022 

a které je nazváno „Zlepšení fungování zastupitelstva a rady směrem k větší transparentností a 

efektivností“. Jedná se o politickou dohodu uzavřenou mezi Prahou číslo jedna, Piráty a My 

co tady žijeme. Jedná se o to přenést fungování zastupitelstva a rady na lepší úroveň. Jedná se 

o překonání toho „vítěz bere vše“, zapojit více občany do rozhodování, dát více informací 

těm, kteří o to mají zájem a učinit fungování zastupitelstva a rady vstřícnější. To je můj návrh.  

 Ještě bych rád uvedl, že tyto volby nemohou nikoho nechat na pochybách, že občané 

Prahy 1 jsou vážným způsobem rozděleni, že dosavadní vládnutí není legitimně možné a že je 

potřeba věci dělat jinak. Toto memorandum chce přenést rozhodování na vyšší úroveň 

transparentnosti a tak trochu snížit rozpor mezi koalicí a opozicí, který zde vládl a o kterém se 

hovořilo jako o barikádě.  

 Navrhuji, abychom program doplnili o tento bod – zlepšení fungování zastupitelstva a 

rady směrem k větší transparentnosti a efektivnosti. 

 Pokud projde návrh na přerušení, abychom body přerušili a věnovali se tomuto bodu. 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme o zařazení tohoto bodu po skončení rozpravy hlasovat.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Dobré odpoledne, dámy a pánové, zdravím všechny, kteří jsou v Baráčnické rychtě, i 

ty, kteří nás sledují po celé republice, včetně celorepublikového Pirátského fóra – zdravím 

Pardubice 2. 

 K tomuto dokumentu bych chtěl říct jednu věc. S dokumentem jako Piráti nemáme 

problém, ale je potřeba o něm diskutovat. Když se podíváte např. na bod č. 3, tak je v tomto 

bodu věc, která technicky není možná. Je potřeba o tom diskutovat. Znamená vzít tento bod 

do příslušné komise nebo výboru a záležitost projednat.  

 K důvodové zprávě. Je v ní uvedeno, že memorandum podepsala Česká pirátská strana 

Myslím, že většina lidí ví z médií, jak se záležitost v posledních dnech vyvíjela. Chtěl bych 

tady upozornit na to, že bych rád udělal korekci této záležitosti. 

 Pokud se nepletu, jsme tu všichni Piráti, kteří podepsali petici. Nechám předkladateli 

na zváženou, jestli tento bod chce nechat projednat na následujícím zasedání zastupitelstva. 

Nemyslím si, že by tato věc byla vhodná k projednání na ustavujícím zasedání.  

 Za sebe a myslím, že i za kolegy Piráty říkám, že jsme pro, aby tato záležitost byla 

projednávána, protože až na některé drobnosti s touto záležitostí souhlasíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nejlepší diskuse je na zastupitelstvu. Jak už zde bylo řečeno a jak je napsáno v 

důvodové zprávě, s memorandem vyjádřila souhlas většina zastupitelstva, včetně Davida 

Bodečka. Je zvláštní, pokud s něčím souhlasím, a následně se diskusi bráním. Principy, se 

kterými vyslovila souhlas většina, jsou jasné. Tisk je o tom, jestli řekneme ano, my s tím takto 

souhlasíme, a ustavíme nějakou skupinu, která popíše principy do pozměňovacího návrhu 

jednacího řádu zastupitelstva a do jednacího řádu rady. Rád o tom budu diskutovat s Davidem 

Bodečkem nebo s těmi, kteří to ještě nepřijali, ale pokud je většina pro, projednání může být 

stručné. I kdyby se dnes prosadilo, že budeme jednat o radních, výborech apod., tak si 

myslím, že to na programu být může. Myslím si, že i symbolicky je to něco, co si zaslouží být 

aspoň trochu projednáno na ustavujícím zasedání zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Dle jednacího řádu by pan zastupitel Bodeček neměl vystoupit, protože k programu se 

vystupuje pouze dvakrát.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, zastupitel hl. m. Prahy může kdykoli vystupovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to zřejmě asi pravda. Bere zpět svoji přihlášku do diskuse. Přihlásila se pani Olga 

Sklenářová jako trvale žijící na Praze 1. Domluvili jsme se, že dáme právo vystoupit. Prosím, 

máte slovo. 

 

P.  S k l e n á ř o v á : 

 Jmenuji se Olga Sklenářová a jsem předsedkyní místního sdružení Pirátů Prahy 1. 

Chci vás informovat o tom, že na našem celostátním Pirátském fóru běží mimořádný přezkum 

rozhodnutí místního sdružení Piráti Prahy 1 ve věci schválení koaliční smlouvy a schválení 

bylo pozastaveno.  
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Uzavření koaliční smlouvy není proto právně možné, pokud pirátští zastupitelé budou 

jednat podle smlouvy, jejíž schválení je pozastaveno a rozhoduje o ní celostátní fórum, poruší 

tímto závažným způsobem vnitrostranické předpisy. Rozhodnutí celostátního fóra by mělo být 

k dispozici v pondělí 14. listopadu později večer. Procesní komplikace osobně 

nepředpokládám.   

 Ještě chci sdělit, že se velmi omlouvám za Pirátskou stranu za způsobené komplikace 

a navrhuji, aby dnešní jednání ZMČ Prahy 1 bylo, po schválení procedurálního bodu, 

přerušeno do úterý 22.11.2022 do 16 hod. Děkuji všem. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Má to souvislosti s procedurálním návrhem paní zastupitelky 

Nikol Švecové. Hlasování by mělo proběhnout v ten moment, kdy o to požádáte, nejdříve to 

může být po schválení programu dnešního zasedání 

 Nikoho dalšího nevidím přihlášeného, rozpravu končím. Nejprve prosím procedurálně 

hlasovat o návrhu na zařazení bodu Zlepšení fungování ZMČ Praha 1 do programu jednání 

dnešního zastupitelstva. Navrhovatelem je pan zastupitel Čižinský. Prosím hlasovat. Pro 12, 

proti 0, zdrželo se 8, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat.  

 Nyní můžeme hlasovat o návrhu programu jako celku. Pro 27, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl všemi hlasy schválen, můžeme přistoupit k jeho projednání. 

 Bod číslo 

1 

volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru  

 Tento výbor se volí na celé volební období. Úkolem Mandátového a volebního výboru 

je zjišťovat počet přítomných členů zastupitelstva a tím usnášení schopnost zasedání, 

průběžně schopnosti usnášení během zasedání kontrolovat. Stane-li se zasedání neschopným 

usnášení, oznámí Mandátový a volební výbor tuto skutečnost předsedajícímu zasedání.  

 Dále ověřuje platnost mandátů ve smyslu příslušných právních předpisů, navrhuje 

zastupitelstvu odpovídající opatření, dále zajišťuje a organizuje veškeré volby ať už pomocí 

elektronického hlasovacího zařízení, nebo pomocí hlasovacích lístků. Jménem Mandátového a 

volebního výboru jedná jeho předseda nebo jím pověřený člen. Není-li takové pověření, tedy 

člen pověřený předsedajícím zasedání. 

 V minulém volebním období zastupitelstvo stanovilo tento počet na 3 ve složení: 1 

předseda a 2 členové. Táži se, zda je nějaký jiný návrh, pokud jde o počet členů Mandátového 

a volebního výboru? Neeviduji. 

 Nyní prosím o návrhy na personální obsazení. Hlásí se předseda klubu ODS pan 

zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Navrhuji v souladu s podepsanou koaliční smlouvou Giancarlo Lamberti jako 

předsedu a jako členku Nicol Švecovou. 

 

P. H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za klub Praha 1 sobě navrhujeme do Mandátového výboru Jonáše Ferkela.  

 

P.  H e j m a : 

 Za náš klub My co tady žijeme, navrhujeme pana Michala Cabana, který se již v 

minulém období osvědčil.  
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 Nejsou další návrhy, rozpravu k tomuto bodu končím. Budeme hlasovat nejdříve o 

počtu členů – zastupitelstvo schvaluje počet 3 členů tohoto výboru, a to ve složení předseda a 

2 členové. Prosím hlasovat. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, hlasovali všichni.  

 Nyní máme stanoven počet, měli bychom hlasovat o jednotlivých kandidátech. Jak 

jsme si na začátku určili, platí veřejná volba. Pokud někdo nevznese námitku, bude to platit 

po celou dobu projednávání podle jednotlivých bodů.  

 Nyní prosím hlasovat odzadu o jednotlivých kandidátech, protože máme více 

kandidátů, než je ve výboru možné.  

 Začneme předsedou. Návrh na předsedu je Giancarlo Lamberti. Prosím hlasovat. Pro 

20, proti 0, zdrželo se 7, hlasovali všichni. Pan kolega Lamberti byl zvolen předsedou 

Mandátového a volebního výboru.  

 Nyní bychom měli hlasovat odzadu o jednotlivých členech. Prosím hlasovat o 

posledním návrhu na člena Mandátového a volebního výboru pana Michala Cabana. Pro 23, 

proti 1, zdrželi se 3, hlasovali všichni. Pan zastupitel Michal Caban byl zvolen za člena 

Mandátového a volebního výboru.  

 Další návrh byl na Jonáše Felkela. Prosím hlasovat. Pro 14, proti 0, zdrželo se 8, 

nehlasovalo 5. I pan Jonáš Felkel byl zvolen. 

 Zbývá ještě návrh na paní Nikol Švecovou. Protože byli už zvoleni předchozí dva, 

není o čem hlasovat. 

 Technicky pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se, ale nemělo by to být podle počtu hlasů? 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud se na tom takto domluvíme. Prosím, jak to máme v hlasovacím řádu? S touto 

variantou jsme se ještě nesetkali. Pan kolega Richard Bureš má slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Historicky to většinou bylo, že byli jmenováni na počet přesně tři lidé a hlasovalo se. 

Je to poprvé, že jsme měli větší počet. To, co říká David, je možné seřadit podle počtu hlasů a 

ti s největším počtem hlasů se stávají členem. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o procedurální hlasování, že souhlasíme s tímto postupem. Znamená to, že 

hlasujeme o proceduře, že hlasujeme o všech nominacích a seřadíme je podle počtu získaných 

hlasů. Pro 24, proti 0, zdrželi se 3, všichni hlasovali. Tento návrh byl přijat. 

 Prosím dokončit poslední hlasování o nominaci paní zastupitelky Nikol Švecové.  

 Technická pan zastupitel Marc. Máte slovo. 

 

P. M a r c : 

 Pane předsedající, myslím si, že volby do funkcí jsou tímto veřejným způsobem mírně 

zmatečné. Podle jednacího řádu může každý zastupitel odevzdat jen tolik hlasů, kolik je v 

daném výboru židlí a musí být hlasováno o každém kandidátovi. Toto je složité provést 

pomoci hlasovacího zařízení. Pokud by to bylo obvyklým způsobem, tajnou volbou, tak  

může odevzdat tolik hlasů, kolik je židlí ve výboru. Odevzdá-li hlasovací lístek se čtyřmi, je 

neplatný. Logické je, že bychom měli kontrolovat, jak jednotliví zastupitelé o kandidátech 

hlasovali. Pokud odevzdá čtyři hlasy pro, tak je celý hlas neplatný. Je to složité, ale myslím si, 

že je to korektní výklad jednacího řádu.  
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P.  H e j m a : 

 To co říkáte má logiku, bohužel jsme si ale schválili jinou proceduru, než kterou má v 

sobě obsaženu jednací řád, takže se musíme nějak vypořádat s aklamací.  

 Slovo má pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Tato logika platí u tzv. papírové volby, když předseda volební komise vydává 

hlasovací lístky, které se hází do urny a u kterých předseda Mandátového a volebního výboru 

stanovuje proceduru. Protože toto zastupitelstvo tajnou volbu provádí elektronicky, jde o 

prostý součet pro, proti a zdržel se.  

 

P.  H e j m a : 

 Na upřesnění. Proceduru jsme si schválili. Pokud se zastupitelstvo usnese na 

proceduře, jak bylo navrženo, tak je platná. Jsme orgán, který si také může zvolit i jiný 

způsob volby. 

 Technicky pan zastupitel Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Prosím kolegy, kteří jsou tady ve druhém nebo třetím zastupitelstvu, vysvětlete svým 

novým kolegům, o jakou funkci se jedná. Buďme rádi, že máme víc kandidátů, může se také 

stát, že výbor nenaplníme. Je to technicko-administrativní záležitost a není třeba tomu 

věnovat tolik času. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Pavel Marc. 

 

P.  M a r c : 

 Myslím si, že přinejmenším nelze upírat těm, kteří byli navrženi jako první v pořadí, 

jejich volbu. Pak je třeba hlasy sečíst a ti, co jich dostali nejvíce, jsou zvoleni. Je 

nespravedlivé, aby se řeklo, že o prvních se nebude hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Bohužel je takové pravidlo, že se hlasuje o protinávrzích od konce. Máme několik 

možností. Buď zvýšíme počet Mandátového a volebního výboru, čímž můžeme uspokojit 

všechny návrhy, nebo si odhlasujeme, že v tomto případě hlasujeme tajnou volbou. Tajná 

volba by to rozlišila úplně.  

 Technickou poznámku má pan zastupitel David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, myslím si, že je jedno, jestli by to byla volba tajná nebo aklamací, stejně 

bychom volili přes tyto krabičky. Velmi rád bych přes vás předal slovo kolegyni Nikol 

Švecové.  

 

P.  H e j m a :  

 Paní kolegyně, máte slovo. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 Za sebe se vzdávám, nepotřebuji být zvolena. Prosím, pokračujme dál. 
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P.  H e j m a : 

 Tím jste to zjednodušila, je to třetí mnou nezmíněná cesta.  

 Prosím finálně hlasovat o usnesení k volbě Mandátního a volebního výboru. Pro 

27, proti 0, zdržel se 0, hlasovali všichni. Usnesení bylo všemi hlasy schváleno.  

 Prosím o technickou poznámku pana zastupitele Pavla Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem reagovat na proběhlou diskusi. Je pravda, že Mandátový výbor je politicky 

nebo finančně nezajímavý, ale to neznamená, že by při jeho volbě měl vládnout chaos. 

Snažme se primárně postupovat podle jednacího řádu. Praxe Ministerstva vnitra, že když se 

poruší jednací řád, tak to není důvodem ke zrušení usnesení, je pravdou, ale neměl by to být 

ideál. Máme jednací řád, postupujme podle něho, jinak se nám to možná u vážnějších věcí 

nevyplatí.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím k přistoupení k bodu číslo 

2 

volba předsedy a členů Návrhového výboru  

 Tento výbor se opět volí na celé volební období. Jeho úkolem je registrovat 

pozměňovací návrhy a návrhy usnesení k jednotlivým pojednávaným bodům po uzavření 

rozpravy. Předseda Návrhového výboru nebo jím pověřený člen předkládá k hlasování 

jednotlivé pozměňovací návrhy a návrh usnesení k příslušnému bodu. Jménem Návrhového 

výboru jedná jeho předseda nebo jím pověřený člen. Není-li takového pověření, tak je to člen 

Návrhového výboru, který je pověřen předsedajícím zasedání.  

 V minulém volebním období zastupitelstvo stanovilo počet členů Návrhového výboru 

na 3, a to ve složení předseda a 2 členové.  

 Je nějaký jiný návrh? Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Nemám návrh k počtu, ale chtěl jsem za zastupitelský klub přednést návrhy.  

 Na předsedu mé jméno Richard Bureš a člen Karel Grabein Procházka.  

 

P. H e j m a : 

 Tento návrh bereme na vědomí. Prosím o nominaci z ostatních klubů. Prosím 

zastupitele Petra Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nominoval bych Pavla Marce jako člena. 

 

P.  H e j m a : 

 Za nás jsme chtěli navrhnout pana zastupitele Petra Burgra. Tím máme nominace 

ukončené.  

 S technickou poznámkou pan zastupitel Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Navrhuji, aby výbor byl čtyřčlenný. 
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P.  H e j m a : 

 Předběhl jste mě, protože nejdříve se musíme vypořádat s první částí, to je stanovení 

počtu. Prosím hlasovat o protinávrhu, že stanovíme počet členů 4. Tím bychom vyřešili 

přetlak zájemců pracovat v tomto výboru. Prosím nejdříve hlasovat o počtu 4. Pro 16, proti 0, 

zdrželo se 6, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.  

 Zastupitelstvo se usneslo, že bude mít 4 členy Návrhového výboru. Zároveň máme 

nominace na počet čtyři, takže můžeme hlasovat o usnesení k volbě předsedy a členů 

Návrhového výboru včetně jeho počtu. Budeme hlasovat o kandidátech en bloc. Pro 26, 

proti 0, zdržel se 1, hlasovali všichni. Návrh byl přijat. Usnesení k volbě Návrhového 

výboru bylo schváleno.  

 Dámy a pánové, můžeme přejít k bodu 

3 

stanovení počtu členů/členek Rady MČ Praha 1, místostarostů/místostarostek a 

stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami 

ZMČ Praha 1  

 Vidím přihlášenu paní zastupitelku Nikol Švecovou. Dávám jí slovo. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 Předkládám procedurální návrh na přerušení zasedání zastupitelstva do 22.11.2022 do 

14 hodin. Je to z toho důvodu, že v Pirátské straně ještě nebyl ukončen proces celostátního 

fóra ve věci přezkumu rozhodnutí místního sdružení Prahy 1 ve věci schválení koaliční 

smlouvy. Toto schválení koaliční smlouvy je aktuálně pozastaveno zahájením tohoto 

mimořádného přezkumu dle Pirátských stanov. Tento přezkum skončí pravděpodobně, jak 

říkala předsedkyně Olga Sklenářová, 14.11. večer. Do doby ukončení přezkumu nelze 

koaliční smlouvu uzavřít, ani podle ní postupovat.  

 Navrhuji počkat na výsledek přezkumu a zastupitelstvo přerušit, stejně jako naše 

předsedkyně. Tímto se velice omlouvám za vzniklé komplikace.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím vypořádat tento procedurální návrh. Prosím hlasovat o 

tomto návrhu, zda schvalujeme přerušení dnešního zastupitelstva do doby, kdy bude znám 

výsledek projednávání záležitosti dle návrhu paní zastupitelky Nikol Švecové. Pro 11, proti 6, 

zdrželi se 3, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl schválen. Pokračujeme v projednávání dle 

schváleného programu. (Potlesk) 

 Prosím nyní o předložení návrhů od předsedů politických klubů tohoto zastupitelstva, 

a to návrh počtu členů rady MČ, návrh počtu místostarostů/místostarostek městské části a 

návrh funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami ZMČ. 

Předsedové jednotlivých politických klubů by nyní měli přednést své návrhy. 

 První přihlášený je zastupitel Pavel Čižinský. Prosím, má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevyužiji tuto možnost vystoupit a počkám na to, co navrhne mluvčí nové koalice 

Richard Bureš a na to budu reagovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Předávám slovo panu zastupiteli Burešovi. 

 

P. B u r e š : 

 Dovolím si přečíst ucelený návrh k bodům 1, 2 a 3.  
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 K bodu 1. Počet členů Rady MČ Praha 1 je stanovený na 9, a to starosta/starostka, 3 

místostarostové a 5 členů Rady MČ Praha 1. 

 K bodu 2. Funkce, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ 

Praha 1: starosta, 2 místostarostové, 5 členů rady, předseda Výboru pro participaci, 

participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy ZMČ Praha 1, předseda 

Finančního výboru ZMČ Praha 1, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1, předseda 

Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života ZMČ Praha 1, předseda 

Komise pro informatiku a Smart Cities Rady MČ Praha 1 a předseda Komise sociální rady 

MČ Praha 1.  

 Je nějaký jiný návrh nebo protinávrh? Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Byl bych rád, aby tento návrh byl nějakým způsobem odůvodněn. Tento návrh s takto 

vysokým počtem uvolněných funkcí, který významně převyšuje dosavadní, kdy bylo 9 pro 

koalici a 10 s opozicí, nyní jsme na číslu vyšším. Byl bych rád, aby se to nějak zdůvodnilo. 

 Mediální kritika již proběhla. Jestli správně počítám, tak z hlasovací většiny s jednou 

výjimkou máte být všichni uvolněni, to znamená plně placení, jako uvolnění zastupitelé. Ptám 

se proč? Jak to máte zdůvodněno? Když jsem četl mediální reakce na kritiku, tak jste říkali, že 

máte být transparentnější a že nebudete mít žádné poradce.  

 Prosím paní Valíčkovou, aby promítla část Pirátského fóra, kterou jsem jí zaslal. Když 

si přečtu vyjádření, že v minulosti byla spousta poradců, tak bych se zeptal, jak to bude s 

vašimi poradci? Má být vysoký počet zastupitelů důvodem pro to, že nebudete mít poradce 

žádné, nebo jak to bude? David Bodeček psal na Pirátské fórum, že bude lepší, když 

zastupitelé budou všichni uvolněni. Je tam předposlední věta: Proto zásadně omezíme 

možnost přivádět si na radnici různé poradce a místo toho tyto úkoly svěříme lidem pod 

transparentní veřejnou kontrolou. Už chápu, že budou stejně poradci, jen by mě zajímalo, 

kolik jich bude. Máme nějakou ekonomickou situaci a ani netvrdíte, že práce by muselo být 

víc. Jak chcete toto zdůvodnit? 

 Současně bych se zeptal i na další politiky, kteří také mohou hrát nějakou roli. Víme, 

že v TOP 09 bylo více trestně stíhaných kandidátů a jeden z nich, Tomáš Macháček, se do 

zastupitelstva dostal a následně rezignoval. Mohu se ptát, zda je to politicky správné, proč 

takto naložil s vůlí voličů? Jeho zdůvodnění na sociálních sítích, že to udělal proto, že je 

trestně stíhaný a nechce komplikovat skládání koalice, mi připadá zvláštní. To, že je trestně 

stíhaný, věděl před volbami a nepochybně musel vědět, že to může někomu vadit, ale budiž, 

je to jeho věcí a jeho voličů, kteří ho vykroužkovali. Zeptal bych se, zda jeho rezignace byla 

spojena s nějakou dohodou, že bude jinak placen z úřadu. Zeptal bych se hlavně zástupců za 

TOP 09 paní zastupitelky Radoměřské a pana zastupitele Lambertiho, zda rezignace trestně 

stíhaného Tomáše Macháčka byla spojena s nějakou dohodou, že bude placen, že dostane 

nějaké místo na úřadu. Pokud ne, tak jestli mohou zaručit, že pan Macháček v tomto volebním 

období nebude placen z obecních peněz.  

 Obdobný dotaz bych směřoval na Rezidenty. Až dnes jsme se dozvěděli, že rezignoval 

zastupitel Jakub Vaculín. I zde bych se dotázal, zda rezignace byla spojena s nějakou 

dohodou, že pan Vaculín už na úřadu nepracuje a že třeba dostane nějaké jiné lépe placené 

místo. Asi uznáte, že by bylo velice nesmyslné, kdyby někdo trestně stíhaný působil v radě, 

ale bylo by nesmyslné, kdyby někdo rezignoval na zastupitele, který je relativně vidět a začal 

by pracovat na úřadu na pozici, na které je vidět mnohem méně. To by bylo vysoce nelogické.  

 Prosím, aby mi na toto bylo odpovězeno, abychom mohli dospět aspoň k tomu, že 

tento váš vysoký počet uvolněných politiků je aspoň konečný, že to nebude tak, že by zde byli 

skrytě placení další politici. Děkuji za odpovědi. 
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P.  H e j m a : 

 Kdo se ujme první reakce? Paní kolegyně Nikol Švecová, máte slovo. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 U nás na Pirátském fóru jsou funkce horké téma a je to terčem velké kritiky. Ještě se 

nikdo nepřihlásil s tím, že by v nějakých jiných městských částech nebo v obcích byl podobný 

počet uvolněných zastupitelů. Také se chci zeptat na počet v souvislosti s energetickou krizí, 

která nás čeká a s možností nějaké úspory. Navrhuji standardní rozložení rady a dvou výborů, 

což je finanční a kontrolní.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím všechny návrhy směřovat k rukám předsedy Návrhového výboru. Podle usancí 

musí být předány písemně, nebo zaslány prostřednictvím e-mailu.  

 Prosím zastupitele Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Pokud ještě někdo nečetl naše celorepublikové fórum, tak jen 

představím, koho nominujeme na uvolněné funkce, ať to všichni vědí.  

 V tuto chvíli jsem to ještě já jako kandidát zástupce Pirátů, pak by to byla Ivana 

Antalová a pravděpodobně Martin Arden.  

 Co se týká mé předřečnice kolegyně Nikol Švecové, tak trochu nám pomohla Praha 5, 

včera tam bylo navoleno 15 uvolněných pozic. Zaznamenal jsem i Prahu 7, kde v 9členné 

radě je starosta a 5 místostarostů. 

 Za Piráty musím říct, že i když se to některým nelíbí a schytal jsem to já, protože jsem 

asi první zvedl paní novinářce telefon, tak jako Piráti preferujeme transparentnost, aby 

veřejnost věděla, kdo na úřadu je a za jakou finanční částku vykonává agendu.  

 Jestli mohu hovořit za sebe, tak ti, kteří mě zažili na úřadu v r. 2018, vidí, že jsem si 

nikoho na úřad nepřivedl. Využil jsem v rámci svého aparátu lidi z úřadu. Pokud bych dnes 

získal důvěru, bude to stejné, využil bych ty, kteří tam dlouhodobě pracují. Těm věřím a 

myslím, že jsou ti nejlepší pro práci, s kterou by mi pomohli.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Terezii Radoměřskou. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Budu reagovat na dotaz pana kolegy Čižinského. Nebudu opakovat to, co tady říkal 

kolega Bodeček, abychom tady nebyli zbytečně do půlnoci.  

 Vyslovil jste dotaz, proč a z jakého důvodu odstoupil kolega Macháček, i když byl 

zvolen. Nejsem si jista, zda jsme povinni tady vysvětlovat do detailu naše vnitrostranické 

debaty, ale přesto jsme uvnitř strany velice detailně hovořili o tom, v jaké fázi příslušné trestní 

stíhání je. Nabyli jsme hlubokého přesvědčení, že pan kolega Macháček bude osvobozen. 

Očekáváme, že se tak v brzké době stane.  

 Při našem vysokém volebním výsledku jsme získali dva mandáty a pan kolega 

Macháček tzv. skočil právě tváří tvář pouze těmto dvěma mandátům a k velice ostražité pozici 

kolegů z Pirátské strany vstřícně odstoupil ze svého mandátu a ponechal ho tomu, kdo byl na 

druhém místě, tedy kolegovi Lambertimu. To je proces, jak k tomu došlo.  

 Pokud se kolega Macháček vzdal své politické funkce do pozice v zastupitelstvu  

Prahy 1, budeme na něj pohlížet nikoli s presumpcí viny, jak je to obvyklé u politiků, ale 

musíme na něj pohlížet s presumpcí neviny jako na kteréhokoli jiného člověka. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Richarda Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Za klub ODS nechci opakovat věci, které říkal David Bodeček, mohli bychom se tady 

bavit desítky minut o tom, jak je to na jiných městských částech. Odkáži na to, co jsme 

všichni velmi transparentně zveřejnili, to znamená i vysvětlení k těmto věcem – proč tak 

navrhovaná koalice činí a jak chce pracovat. Nechci tady zacházet do detailů, mohli bychom 

se o tom bavit hodiny. Cílem je, aby ten, kdo získal důvěru voličů a byl zvolen, práci skutečně 

dělal, ne aby si tam sedl, přivedl si poradce a pak to zadával u externí firmy třeba právní, aby 

za ně dělala třeba i programy na komise. 

 Děkuji kolegům, že nás to v mnohém učí, vše bylo prezentováno předem včetně 

koaliční smlouvy, včetně programového prohlášení a včetně vyjádření ke všem dnes 

očekávaným otázkám. 

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě zastupitel Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dovolím si reagovat na Davida Bodečka. Pamatuji se na dva tvé poradce, takže mě 

tvoje slova udivila.  

 Přihlásil jsem se proto, že zde zazněly uvolněné funkce na mnoho různých výborů. 

Netuším, co výbory mají ve své gesci a názvy mi trochu splývají, připadá mi, jako by dělaly 

podobné věci. 

 Připojil bych se k návrhu paní kolegyně Švecové, abychom dnes stanovili uvolněné 

funkce do rady, jak jste navrhli, a do výboru kontrolního a finančního. Navolme si ostatní 

výbory a na příštím zastupitelstvu můžeme s nějakými podklady o chystané činnosti výborů 

schvalovat i uvolnění jejich předsedů. Připojuji se k návrhu schválit dnes dohromady pouze 

11 uvolněných míst.  

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji, že každý protinávrh musí být formulován a předán do rukou předsedy 

Návrhového výboru. 

 Slovo má paní zastupitelka Kateřina Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Podobně jako David Bodeček bych chtěla za Rezidenty Jedna představit lidi, kteří se 

budou ucházet o práci pro občany Prahy 1 ve vedení radnice, pokud dnes budeme zvoleni. 

 Za Rezidenty Jedna je to v pozici neuvolněné místo místostarostky Kateřina Klasnová, 

tedy já, a v pozici uvolněného předsedy výboru pro participaci a participativní rozpočet 

kolega Martin Motl.  

 Abych se vyjádřila k tomu, proč mám pozici jako neuvolněná. Je to  z toho důvodu, že 

stále pracuji jako ředitelka Diakonie a nebyla jsem schopna rychle předat svoji práci. Cítím 

odpovědnost za diakonická střediska. Jakmile budu schopna tuto práci s čistým svědomím 

někomu předat a budu vědět, že mě městská část potřebuje na full time, velice ráda to udělám. 

 Také bych chtěla říct, že mám zkušenost z práce v zastupitelstvu, jsem už 11 let v 

opozici. Nikdy jsem nekritizovala to, jestli někdo pracuje v placené nebo neplacené pozici, 

sledovala jsem, jakou práci radní nebo starosta odvádí. Myslím si, že to je klíčové.  

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 17 
 

Myslím si, že MČ Praha 1 velice potřebuje lidi, kteří se budou o MČ Praha 1 skutečně 

starat, protože Praha 1 to nutně potřebuje. V Praze 1 vládne situace, kdy neustále odcházejí 

lidé a stěhují se pryč. Praha 1 se stává turistickým skanzenem a volá po nějakém krizovém 

managementu.  

 Toto je věc, kterou bych neviděla jako věc problematickou a apriori bych ji absolutně 

nekritizovala. Nechce se mi tady zacházet do nějakých podrobností, kolik je uvolněných 

funkcí na jiných městských částech. Myslím si, že Praha 1 je poměrně dost specifická tím, 

jaké množství turistů tady ročně projde atd. Netroufla bych si na srovnávání. 

 Co se týká zaměstnávání různých asistentů a asistentů asistentů, víme, že to tady 

probíhalo, asistentů byla celé řada. Také bych se chtěla spolehnout spíše na práci radnice, 

úředníků, jejichž práce si velice vážím a chtěla bych s nimi spolupracovat.  

 Tolik za Rezidenty Jedna.  

 Ještě ke zmíněnému Jakubovi Vaculínovi. Pracuje už roky pro městskou část, 14 nebo 

15 let. Jeho práce si velice vážím a doufám, že pro městskou část bude pracovat i nadále.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je zastupitel David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nejprve zareaguji na Petra Kučeru. Hovořil jsem o lidech, které bych si já přivedl. 

Ondřej Prajer tam byl dva měsíce s tím, že byl doporučen v době, kdy ukončila pracovní 

aktivity paní Ing. Tomíčková. Nerozešli jsme se v dobrém. Vzhledem k tomu, že jsem 

požadoval, aby bylo výběrové řízení, které osoba neakceptovala, tak odešla. Někteří mi 

mohou potvrdit, že jsem bojoval za to, aby mu nebyla vyplacena poslední odměna vzhledem k 

tomu, že nevykonal to, co nám předložil v rámci výkonu. Skončilo to u soudu, který jsme 

prohráli. Snažili jsme se být korektní. 

 Znovu zopakuji – nikoho jsem si nepřivedl a nikoho nepřivedu, pokud byste mi dali 

důvěru.  

 Musím říct jednu věc k Tomášovi Macháčkovi. Byl to pro mne asi nejsilnější moment 

od momentu, kdy ještě nebyly ukončeny volby. Bylo to ze soboty na neděli a my jsme jako 

Piráti v rámci strategie měli připravené nějaké modely pro povolební vyjednávání a v obou 

modelech byla TOP 09. Vzhledem k tomu, že nešlo o nás, o Piráty Prahy 1, ale o 

celorepublikovou strategii, kterou tady nechci teď prezentovat, Tomáš věděl, že v momentu, 

kdy bude v této skupině, tak pro TOP 09 tato varianta v souvislosti s Piráty není možná. 

Krátce po půlnoci, kdy přibyly ještě dva okrsky, když jsme se setkali, oznámil, že odstoupí z 

pozice zastupitele. Musím říct, že kdybych byl na místě Tomáše, tak to asi neudělám. Tomáši, 

děkuji, že se tak stalo, ne kvůli mně, ale kvůli Pirátům.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Karla Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Budeme za náš klub navrhovat do rady 2 uvolněné členy – Karla Grabein Procházku, 

který v minulém období již v radě byl, a pana Ing. Vojtěcha Ryvolu. Pro informaci. Všichni 

tři tady bydlíme, na pravém břehu Vltavy, což nebylo v minulosti zvykem, že zastupitel 

skutečně bydlel na Praze 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Pavla Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Valíčkovou o grafickou vsuvku.  

 V reakci na Davida Bodečka. Když mluvíš o transparentnosti, tak nikdo nepochybuje 

o tom, že když je někdo placen z veřejných peněz nebo jako oficiální zaměstnanec, že je to 

transparentní. Tady jde o to, že vaše tvrzení, že díky tomu, že jste skoro všichni placeni jako 

politici, budete mít méně poradců, je nepodložené. Myslím si, že budete mít nepochybně tolik 

poradců, kolik budete potřebovat. Nevím, jestli paní Šubrtová byla placena, ale pan Prajer 

placen byl a zajímalo by mě, kdo zavinil, že se mu to nevyplatilo a kdo Praze 1 uhradí 

náklady, které s tím vznikly. Ať už to bylo kvůli paní Tomíčkové nebo kvůli jinému, práce 

pana Prajera byla potřebná a každopádně byla využita.  

 Ptám se, oč díky razantnímu nárůstu placených politiků klesne počet poradců?  

 Navíc odmítáte odpovědět na jasnou otázku, jestli byla s panem Macháčkem a panem 

Vaculínem nějaká dohoda o tom, že se vzdají mandátu a za to dostanou nějakou placenou 

pozici na úřadu. Na to jste mi neodpověděla, i když jsem se jasně ptal. Vaše vývody o tom, že 

když někdo už není v politice, platí na něho presumpce viny nebo neviny, tak v politice by 

měl platit vyšší standard při ostražitosti, již vzhledem k tomu, že řízení trvají dlouho. Někdy 

se hovoří nepřesně o presumpci viny, ale to je jedno. Primárně se ptám na to, zda je tady 

nějaká dohoda, že trestně stíhaný pan Macháček bude placen v nějaké formě z úřadu. Stejné 

odpovědi se vyhnula i Kateřina Klasnová. Prosím, abyste na to odpověděli a abyste brali v 

potaz, že se tady jedná o veřejné peníze a že jste povinni říkat, co s tím hodláte udělat. Prosím 

o odpověď.  

 Pokud jde o frázi, že Praha 1 je něčím specifická, tak máme také nějaká specifika, ale 

ve prospěch občanů, že se nám tady žije trochu hůře. Nevím, v čem mají specifika vést k 

tomu, že tady musí být víc placených politiků? To mi není jasné.  

 Díval jsem se na to, co uvolněnost v praxi přináší. Díval jsem se třeba na Finanční 

výbor, jak fungoval v minulosti. Za volební období 2018-2022 bylo celkem 27 jednání 

Finančního výboru. V prvním roce Finanční výbor vedla neuvolněná zastupitelka za Prahu 1 

sobě Amálka Počarovská, celkem proběhlo 10 jednání. Následně za 2 3/4 roku to vedl 

uvolněný Tomáš Heres a jednání bylo pouze 17. Vidíme, že v prvním roce, kdy to vedl 

neuvolněný, byla celkem dvojnásobná četnost jednání, než když to vedl potom uvolněný 

Tomáš Heres. Dedukuji z toho, že uvolněnost nemá primární vliv na to, jestli se tady pracuje 

více nebo méně. Ptám se, zda máte nějaké jiné argumenty, přezkumné mechanismy, kontrolu 

hodin, výsledků apod.? Je fráze, že politici jsou zaměstnanci občanů. Jak budete posuzovat, 

jestli politik pracuje nebo nepracuje? Máte nějaká objektivní kritéria? To by mě skutečně 

zajímalo.  

 Připojuji se k tomu, co bylo řečeno ohledně výborů. Rozhodujeme už o tom, že 

předsedové výborů budou placeni, ale už jste neřekli nic o tom, co výbory budou dělat. Když 

se podívám na tři výbory, připadá mi, že se trochu tématicky překrývají. Participace, veřejný 

prostor, dotace, vylidňování, což jde také o komunitní život. Připadá mi, že výbory jsou si 

dost podobné a zajímalo by mě nějaké ostré vymezení. Jediné, co teď chcete rozhodnout je, že 

lidé zde budou placeni. Spíše bych se ale ptal, co budou dělat? Když je chcete královsky platit 

zhruba 60 tisíc Kč měsíčně, tak jak budete kontrolovat, jestli politici pracují? 

 Prosím, vraťme se k otázkám na paní zastupitelky, zda vaši kolegové, kteří se vzdali 

mandátu, tak učinili na základě nějaké dohody, že za to budou placeni z úřadu jinak.  

 

P.  H e j m a : 

 Věřím, že v rámci přihlášek do diskuse bude postupně na tyto dotazy odpovídáno. 

 Nyní dám slovo zastupitelce Valerii Talackové. Prosím, aby se připravil pan Tomáš 

Raiter, který využívá právo občana vystoupit v diskusi k projednávanému bodu. 

 Prosím, paní kolegyně, máte slovo. 
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P.  T a l a c k o v á : 

 Čemu se trochu divím, jsou sféry působnosti uvolněných lidí – překryvy, dublování 

atd. Argumentovalo se množstvím práce. To bychom nerozporovali, máme tady hodně práce, 

ale jedna z nedůležitějších gescí, kde máme nejvíc práce, je oblast bezpečnostní, ale nikoho 

uvolněného tam nevidím. Gesci má mít pod sebou kandidátka na starostku. Pokud nebude mít 

nikoho uvolněného, tak doufám, že bude mít hodně dobrého poradce. Víme, že starosta bývá 

vytížen jinými povinnostmi. Doufám, že této gesci bude věnována pozornost. 

 Co se týká dalších překryvů, máme výbor kultivační, výbor pro veřejný prostor, 

přitom je třeba kultivovat veřejný prostor, máme různé komise, pro obchod a služby atd. 

Nevidím meze, kde jeden výbor má končit a druhý začínat. Poradci mají jasnější popis práce. 

 Nemocnice Na Františku má uvolněného radního a máme i uvolněného předsedu 

komise. Tomu také nerozumím a prosím o vysvětlení. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Tomáše Raitera, aby usedl ke stolku pro hosty. Máte slovo. 

 

P.  R a i t e r  : 

 Dobrý večer. Jmenuji se Tomáš Raiter, jsem občan Prahy 1 a jsem také příznivcem 

Pirátů. Proto mě velmi mrzí, že z našich čtyř zastupitelů se 3 rozhodli jít proti přepisům 

Pirátské strany a v době, kdy není jednoznačně potvrzena koaliční smlouva, se rozhodli dnes 

o tom hlasovat. To je první věc. 

 O druhé věci již tady padla zmínka, ale byl bych rád, kdyby k tomuto prohřešku 

nepřidávali další. Myslím, že zastupitelé by tady měli vždycky mluvit pravdu. Říci tady, že si 

žádného poradce nepřivedl, přičemž víme, že si přivedl pana Ing. Ondřeje Prajera, kterému 

nakonec - protože se nepohodli - odmítal zaplatit, soud prohrál, prohrála to městská část, 

kterou pan Ing. Prajer zažaloval. Úřad to nakonec stálo myslím dvojnásobek ušlé mzdy, což 

bylo asi 59 nebo 60 tisíc. 

 Jsem velmi zneklidněn také tím, že tři z našich zastupitelů v době, kdy řada lidí má 

hluboko do kasy z důvodů různých globálních krizí, ať už se jedná o válku na Ukrajině nebo s 

tím související energetickou krizi, podporují takové nehorázné rozhodnutí koalice – vyplácet 

15 uvolněných funkcí, když to dosud bylo 10. Je to nárůst o 50 %. Přijde mi to vůči občanům 

Prahy 1 nesolidní.  

 Z našeho Pirátského fóra jsem si vytáhl jednu tabulku, kterou tam jeden náš kolega 

uveřejnil za různé části Prahy. Rád bych zde ukázal, abychom si uvědomili, jak výjimečná je 

situace na Praze 1. Vždycky řeknu, která je to Praha, kolik je tam členů zastupitelstva, kolik je 

volněných a jaké je to procento. 

 Praha 14 - 31 zastupitelů, 6 uvolněných, což je 19 %. Praha 13 – 35 zastupitelů,  

12 uvolněných, což je 34 %. Je to hodně. Praha 12 – 35 zastupitelů, 10 uvolněných, což je asi 

28,5 %. Praha 9 – 33 zastupitelů, 7 uvolněných, což je 21 %. Praha 8 – 45 zastupitelů,  

6 uvolněných, což je 13 %. Praha 6 – 45 zastupitelů, 13 uvolněných, což je 29 %. Praha 2 – 

35 zastupitelů, 6 uvolněných, což je 17 %. 

 To jsou různé části Prahy, kde se to pohybuje nejčastěji 13, 17, 20, nejvíc na Praze 13 

je to 34 %. Tady na Praze 1 máme 27 zastupitelů, z toho je 15 uvolněných, což je 56 %. 

 Myslím si, že tento návrh je nehorázným sáním z veřejných prostředků a že koalice by 

měla toto minimálně upravit, pokud je rozumné, aby taková koalice existovala. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou je přihlášen pan zastupitel Heres. 
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P.  H e r e s : 

 Měl jsem dotaz na vykladače stanov Pirátů, který tady před chvílí seděl. Nepochopil 

jsem, jak je možné, aby někdo napadal něco, čehož právní účinky už jednou nastaly. 

Pochopím to v případě, že se podepisovala nějaká smlouva, která se již podepsala na základě 

dvojího hlasování Pirátů, které dvakrát proběhlo kladně a již je podepsaná, byť je podepsaná 

zástupci za koalici Piráti a Občané a ne pouze za Piráty. Nechápu, jak se toto může 

rozporovat.  

 

P. H e j m a: 

 To bychom nechali vnitřním procedurám Pirátské strany, protože asi nepřísluší tomuto 

zastupitelstvu, aby to více rozebíralo. Každý má právo sdělit své stanovisko v rámci diskuse, 

pojďme to takto respektovat.  

 Uděluji slovo paní zastupitelce Sitár Baborákové. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Dámy a pánové, tím, že se bavíme o výborech, ráda bych k tomu něco řekla. Zařekla 

jsem se, že budu konstruktivní opozicí a hodlám to také dodržet.  

 K výborům. Co se týká mé osoby, výsledek voleb řekl dvě věci. Jednak že jsem 

nějakým způsobem po sobě zanechala stopu a přeskočila jsem z 9. místa, a potom také to, že 

lidé mě volili, protože jsem byla v My, co tady žijeme, čehož si cením, že mi ten prostor dali, 

ale také to, že výbor, který jsem si vymyslela, má smysl a má smysl v něm pokračovat. 

Děkuji, že jste ho tam ponechali, ať mu bude předsedat kdokoli. 

 Chtěla bych dodat jednu věc. Nejsem typ člověka, který si hraje na píchačky. Myslím 

si, že za lidi mluví činy a odvedená práce a ne, jestli je tam člověk od rána do večera a 

píchačky si píchne. Nedokáži si představit, že bych výbor dělala s nějakou jinou prací 

dohromady, protože to bylo velké pensum práce. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Kolegové z klubů začali s představováním lidí, což je v následujících bodech, tak za 

náš klub to také řeknu. Na pozici místostarosty je to Tomáš Heres, na pozici radního Michal 

Müller. Další místo určené pro ODS nebude obsazováno. 

 Pokud se týká komisí, k tomu se dostaneme.  

 Byly položeny otázky, co budou výbory a komise dělat. Myslím si, že je to velmi 

podrobně a kvalitně popsáno ve zveřejněné koaliční smlouvě a v programových prioritách, 

které byly zveřejněny dlouho předem, aby se s tím mohla veřejnost seznámit, co má 

navrhovaná koalice za program, co chce dělat a plnit.  

 Pan zastupitel Čižinský mluvil o výborech. K tomu jedna poznámka. Jednání výborů 

není všelék, je to každodenní práce na úřadu s příslušným radním, s příslušným vedoucím 

odboru a další práce. Možná odpověď na dobu, proč předsedkyně byla neuvolněna. Je to 

jednoduché – neuvolněný zastupitel je odměňován právě za počet jednání tisícikorunou. Když 

jich udělá 30 měsíčně, je to 30 tisíc. Uvolnění se dopředu zveřejnilo. Věřím, že to pomůže 

nejen ke zlepšení činnosti a lepším výsledkům ve smyslu programových priorit, ale i k finální 

úspoře.    

 Jsem rád, že nebudeme opakovat r. 2019, kdy kromě asistentů, asistentů poradců  a 

jejich poradců bylo profakturováno třeba milion korun navíc pod hospodářskou správou, 

skryto jako další konzultační služby. Znamená to, že někdo finální dělal za fakturu práci za 

všechny uvolněné, kteří byli nad ním. To jsme si řekli, že nikdy ne. 
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 Byla tady citována krásná tabulka. Je strašně zajímavé, že se z ní vytratila Praha 7 a 

Praha 5, kde Praha sobě společně s Piráty hlasovala pro výrazně větší počet uvolněných pozic. 

Nechce se mi tady obhajovat tímto způsobem, protože jasně si deklarujeme, proč jsme 

odůvodnili. Nechce se mi tady opakovat slova pana starosty, protože to včera obhajoval 

poměrně intenzivně.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Chtěl jsem říct totéž, že kolega Tomáš Raiter zapomněl na Prahu 5 a 

na Prahu 7. Zároveň zmínil jméno, které nechci opakovat, protože tato osoba tady není v 

souvislosti se soudem. Chci říct jen to, že tato osoba za mnou přišla, že chce navýšit mzdu, 

což nebylo možné, a naopak jsem tlačil na to, aby bylo výběrové řízení, abychom nepřekročili 

určitou částku. Vzhledem k tomu, že jsem neakceptoval podmínky, odešel, nepředal práci. 

Vzhledem k tomu, že nepředal práci, dal jsem pokyn, aby se mu poslední faktura nevyplácela. 

Myslím, že je to naprosto v pořádku. Skončilo to u soudu. Bylo mi řečeno, že je soud na 

straně někoho, kdo je proti úřadu a úřad mu musel částku vyplatit. Myslím, že to bylo nefér, 

protože práci nepředal.  

 Jestli si všímáte politiky v Praze, jsme první, kteří jsme týden před ustavujícím 

zasedáním zveřejnili koaliční smlouvu i programové prohlášení. Když jsem sem jel, díval 

jsem se, kdy jsme my zveřejnili programové prohlášení, když jsme nastoupili v r. 2018. Bylo 

zveřejněno v srpnu 2019. Šli jsme do toho za cenu, že budeme čelit těmto atakům. Je to 

změna, která hodně bolí, Pavel ukazoval naše celostátní fórum, ale je to správně. 

 Zapomínáte na jednu věc. Byl jsem to já, kdo na Žofíně v dubnu, v květnu nebo v 

červnu předkládal materiál, aby se stanovil počet zastupitelů. Myslím, že jsem byl jeden z 

mála, Piráti byli asi jediní, kteří usilovali o to, aby nedošlo k navýšení počtu zastupitelů. 

Nakonec se počet zastupitelů zvýšil o dva, ale mohlo až na 35. 

 Pokud jsou tady prezentovány údaje a čísla, potom by Tomáš Raiter měl v našem 

případě vycházet z maximálního počtu, to znamená z 35 zastupitelů.  

 Co se týká toho, co uvolněný zastupitel dělá. Souhlasím s Broňou Sitár Baborákovou, 

za ní hovoří výsledky. Zastupitel by ale měl být na úřadu, měl by být prostředníkem mezi 

občanem a úředníkem. V posledních třech letech, kdy jsem byl předsedou Kontrolního 

výboru, obrátila se na mne spousta lidí, jestli bych něco pomohl zařídit, zjistit, proč se něco 

vleče, a to všechno dělá uvolněný zastupitel. Myslím si, že to je naprosto v pořádku. 

 Poslední poznámka míří k nám, Pirátům. Rozhodli jsme se – souvisí to se sociálním 

programem, že se zaměříme hlavně na sociální oblast. Někteří nám to vyčítají a prezentují, že 

je to slabá gesce. Není to slabá gesce. Slabou gescí není ani kultura, ani školství. Chtěl bych 

jen připomenout, že v r. 2018 byl gesční člen přes sociální oblast a měli jste i předsedu 

sociálního výboru Martina Špačka, který byl uvolněný, ale zároveň byla i sociální komise. 

Nepůjdu do detailů, nemá cenu se tím zabývat. Důležité ale hlavně je, že s navýšením počtu 

zastupitelstva se navýšila i rada. To byl cíl všech těch, kteří podporovali rozšíření 

zastupitelstva, aby rada byla 9členná. Nesouhlasil jsem s tím, ale ztotožnil jsem se s tím. 

Myslím si, že všichni radní by měli být uvolnění. Prosazoval jsem to u Michala Cabana, 

protože jeho práce jsem si vážil a bylo mi líto, že Michal chodí na úřad, baví se s lidmi a byl 

neuvolněný. Nepovažoval jsem to za správné.  

 Pamatuji se, že Petr Hejma v r. 2019, kdy byl 1. místostarostou, byla funkce 

neuvolněná. Myslím, že to byla chyba, radní by měli být uvolněni. Znamená to počítat 

navýšení současného stavu už o dva. Znamená to proti předcházejícímu období navýšení o 2 – 

3 funkce, předpokládám s rapidním snížením poradců a asistentů poradců. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Radoměřskou. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Jsem velmi překvapena, že na ustavujícím zasedání ZMČ, se najednou dozvídáme 

narčení s kupčení s mandáty. Nezlobte se na mne, ale to je takové nařčení, vůči kterému se 

musím se vší rozhodností postavit. Jestli máte pocit, že k něčemu takovému došlo, pranýřujte 

to, ale řádně, nikoli na nějakých pocitech nebo domněnkách. Kupčení s mandáty – nehorázné. 

 Sám nejlépe víte, že pokud někdo chce pracovat pro městskou část, vypisují se 

výběrová řízení, každý se výběrového řízení musí účastnit a pokud je to bezúhonný člověk, 

není důvod ho z toho vyřadit.  

 Dotknu se ještě podivení nad tím, čím je Praha 1 tak specifická. Trochu mi připadá, že 

naši drazí kolegové snad tady ani nežijí. Nevím, ale nemám pocit, že by Praha 1 byla v tom 

nejlepším stavu a v té nejlepší možné kondici. Není tomu tak, všichni to víme. Pokud 

nefungoval dosavadní model, více neuvolněných než uvolněných, model poradců apod., 

máme za to, že to nebylo správné a dle nás nastavujeme mnohem transparentnější model. 

 Prosím, neargumentujme zde diskusemi z fóra jedné z politických stran. Je slušností 

nečíst cizí korespondenci a nemyslím si, že všichni ostatní to tady dobře známe. Děkuji. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 O mně tady bylo hovořeno ohledně počtu jednání Finančního výboru, kolik se jich 

uskutečnilo od r. 2019 až dosud. Chtěl bych pana Čižinského upozornit, že v těchto letech byl 

covid, takže i počet jednání výboru byl nějakým způsobem snížen.  

 Dále se jedná o výbor zastupitelstva. Primárně by se měl scházet před jednáním 

zastupitelstva, aby tam mohly být probírány body, které budou následně na zastupitelstvu 

projednávány. Vždycky jsem se snažil, aby výbor byl týden před zasedáním zastupitelstva. 

 Další věc je kvalita a efektivita tohoto výboru. Nehledě na řadu dalších povinností a na 

čas, který jsem strávil na MČ Praha 1, ať na jednání rady nebo na jednání majetkové komise, 

věřte tomu, že jsem na MČ Praha 1 strávil hodně času. 

 Co se týká uvolněných funkcí, myslím si, že obsah toho, co chceme dělat a jak chceme 

nastavit, aby fungovala MČ Praha 1, všichni jste si nastudovali mnohokrát z našeho 

programového prohlášení a z naší koaliční smlouvy. Věřím, že jste zde všichni dostatečně 

připraveni. Jak zaznívají dotazy, tak cítím, že tato koaliční smlouva a tento materiál s jeho 

přílohou byl čten. Z toho důvodu se divím, že si dovolíte napadnout tuto koalici, když koalice 

právě na Praze 5 má 15 uvolněných zastupitelů. Koalice, kde jste jediným hegemonem a 

vedete ji na Praze 7, Praha sobě, má 5 uvolněných místostarostů. To je naprosto něco 

neskutečného. Na Praze 1, která má daleko větší rozpočet, daleko větší záběr co se týká 

pohybu občanů na této městské části, přáli bychom si mít 5 zvolených subjektů v koalici. Je to 

také o tom, aby se subjekty věnovaly jednotlivým gescím a práci, kterou si schválili v koaliční 

smlouvě a ve svých programových prohlášeních. Nemyslím si, že by byla kvalitně naplněna 

nějakými poradci, jako tomu bylo od r. 2018.  

 

P.  H e j m a : 

 Dále má slovo paní zastupitelka Švecová. 
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P.  Š v e c o v á : 

 Chtěla bych reagovat na informaci, že koaliční smlouva byla schválena místním 

sdružením Pirátské strany. Právě proto je to diskutované na celostátním fóru Pirátské strany, 

které je veřejné, právě proto, aby si tam každý mohl přečíst, co potřebuje. Zde probíhá 

přezkum. Proto tento návrh musí získat dostatečnou podporu pro to, aby přezkum vůbec 

nastal. Diskutuje se hlavně to, jestli uzavřená koaliční smlouva za MČ Praha 1 byla schválena 

v souladu s pirátskou etikou, s jejími pravidly.  

 Nejde jen o uvolněné funkce, jsou tam i další body koaliční smlouvy, které se tam 

hodně diskutují. Vycházejí z toho další věci, které jsou pro Piráty v tomto zastoupení 

nevýhodné. Koaliční zastupitel nemá právo interpelovat, nemá právo od koaliční smlouvy 

odstoupit např. bez souhlasu klubu. Jsou tam další oblasti proti zákonnému právu zastupitele, 

pokud tuto funkci chce vykonávat svědomitě.  

 Další věcí je hlasování, jak u nás k tomu došlo. Také se o tom diskutuje a je podezření 

na zmanipulovanost jednání. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Děkuji a všem přeji pěkný večer. Jen několik poznámek. První je, že jsme na 

ustavujícím zastupitelstvu a mám pocit, že tady řešíme jen sami sebe, problémy, které máme v 

jednotlivých subjektech atd. Být nestranným občanem Prahy 1, tak bych si řekl, že jsme volili 

někoho, kdo má problémy sám se sebou, kdo řeší své věci, nebo jsme zvolili zastupitelstvo, 

které má skutečně řešit problémy Prahy 1? Jdeme do období, které nejen pro Prahu 1 nebude 

lehké, ať je to inflace, zvýšené náklady s energiemi a spousta dalších věcí. Bude se to týkat 

jak rodin, tak seniorů a podnikatelů. Uvědomme si, že máme asi 1300 nebytových prostor, ze 

kterých máme roční výnos kolem půl miliardy, a samozřejmě tyto peníze jsou ohroženy, 

protože řada podnikatelů už dnes stahuje rolety s tím, že zimu třeba nepřežije.  

 Takových věcí, které před námi stojí, jsou desítky, a které budeme muset řešit. 

 Bylo tady řečeno, že jsme férově a transparentně zveřejnili koaliční smlouvu a 

programové prohlášení. Můžete říct, že v programovém prohlášení si nebudeme dávat žádné 

cíle a že k tomu nepotřebujeme 15 uvolněných, třeba jen tři. Můžeme tam jen chodit, všechno 

poběží a úřad to zvládne bez nás a bude možná rád, že mu nebudeme komplikovat některé 

věci. Ale v okamžiku, kdy řekneme, že se jedná zhruba o miliardový rozpočet, o situaci, která 

tady nikdy nebyla a určitě minimálně jeden nebo dva roky bude velice náročná, tak je férové 

říct, jaké máte cíle, jaké k tomu potřebujete peníze, kolik k tomu potřebujete lidí, jaké jsou 

jejich kompetence a jaké to bude dávat výsledky. Tady jsou výsledky. Pro mne není důležité, 

jestli je někdo uvolněný nebo neuvolněný, ale jakým způsobem transparentně je schopen 

předkládat výsledky své práce. 

 Když jsem jako radní nastoupil na hlavní město, potýkal jsem se s jiným systémem, 

potom na Prahu 1. Je dobré, aby si každý udělal sebereflexi a zhruba za čtvrt roku řekl, jaké 

měl cíle, čeho dosáhl a čeho nedosáhl a podle toho si řekl, zda je dobře nebo špatně hodnocen. 

Vyplývá mi z toho, že celá diskuse je o nás, o zastupitelích, jestli máme tolik funkcí, jak jsme 

si to schvalovali nebo neschvalovali a trochu zapomínáme na to, že je tady Praha 1 s 30 tisíci 

občany, s miliardovým rozpočtem, s povinností se o Prahu 1 starat. O tom tady nepadlo ani 

slovo. Uvítal bych, kdyby někdo tady řekl, že v programovém prohlášení jsou nesmysly, že 

jsou tam věci, které chybí. O tom se bavme, jak to řešit. Ani slovo nepadlo o tom, jestli 

programové prohlášení má nebo nemá své chyby, co by se tam mělo doplnit, co je tam špatné 

nebo není.  
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 Jinými slovy – pojďme se trochu věnovat ne sami sobě, ale tomu, že nás nečeká lehké 

období. Jestli je tady memorandum, že chceme být transparentnější, otevřenější, více 

spolupracovat koalice-opozice, je to dobře, ale řekněme si konkrétně na čem a jak. Jsme tady 

pro Prahu 1. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 V rámci řádného přihlášení do diskuse si dovolím také reagovat. Chtěl bych 

připomenout, že návrh na složení koalice je čistou odpovědností koalice. Přinese nám nějaký 

koaliční projekt, který něco představuje, představuje nějaké pensum uvolněných míst, nějaké 

nové pozice. My se samozřejmě k tomu zcela legitimně vyjadřujeme, protože se po nás chce, 

abychom o návrhu hlasovali.  

 V tomto směru si dovolím připomenout, že dosud bylo uvolněno 6 členů rady, rada 

fungovala v 7 členech, poté to byly dva výbory, koaliční a jeden opoziční a jedna komise. 

Bylo to 10 uvolněných míst.  

 Tato koalice přichází s větším počtem. Mohli bychom tady do nekonečna rozebírat 

jednotlivé pozice, jednotlivé náplně a všechno možné, ale jsme teprve na začátku. Budeme se 

dívat na to, jakým způsobem bude práce prováděna, a pak to teprve začne. Potom se všichni 

budeme ptát, proč je tento uvolněn, co dělá, kdo tam s ním co dělá a jak to dělá. To bychom 

se točili pořád do kolečka.  

 Myslím si, že v tomto směru je jasné, že koalice má dostatečný počet hlasů na to, aby 

si tento koaliční projekt prohlasovala, a mi ostatní jsme tady od toho, abychom se potom 

dívali, jak se to všechno provádí. Je samozřejmé, že náš nominovaný bydlí na Praze 1. On 

tady někdo nebydlí? Zvlášť ten, který se uchází o nějakou exponovanou pozici? To snad ne, 

to by si nikdo neodvážil. To, že budu funkci vykonávat – nebudu si brát funkci, na kterou 

nemám. Neznamená to, že na ni musím vystudovanou vysokou školu, ale musím na ni mít, 

mít především odvahu a chuť dělat pro Prahu 1. Všichni jsme tady, abychom dělali pro 

Prahu1. Je tu někdo, který by nedělal nebo nechtěl dělat pro Prahu 1? Myslím si, že toto je 

automatické a že je zbytečné to tady říkat. 

 Myslím, že v tomto směru je potřeba se předvést a následně s veškerou odpovědností 

předstoupit před toto zastupitelstvo minimálně jednou za měsíc a zodpovědět se. Bude to 

hodně peněz, které do toho investujeme – bude to třeba o 5 mil. Kč víc, protože se zvyšují 

platy, jsou k tomu ještě další dávky, nepřímé náklady a další výhody – a každé investované 

peníze musí přinést nějaký efekt, tak se na efekt podíváme. Byl bych rád, abychom to takto 

vnímali, že teď jsme teprve na startu.  

 Další přihlášený je zastupitel Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Děkuji za slovo, pane starosto. Budu krátce reagovat na vás a pak zejména na pana 

Čižinského. To, co jste tady řekl, je pravda, že tady asi všichni bydlíme. 

 Teď krátce k panu Čižinskému, zda výbory mají nebo nemají vzniknout. Pamatuji se, 

že když jsem se stal v r. 2018 zastupitelem, tak jsem vás dokonce volil za starostu, což 

považuji za svoji velkou životní chybu. Volil jsem také sociální výbor, který byl tady 

jmenovaný. Zažil jsem myslím 3 předsedy sociálního výboru – pana Ing. Škraka, pana Špačka 

a z každého výboru jsem si něco málo vzal. Podle mne záleží na výkonu, ne na tom, jestli se 

výbor schází jednou nebo dvakrát měsíčně.  

 Byla tady zmíněna paní Počarovská a pan Heres. Byl jsem na několika jednáních s 

panem Heresem, paní Počarovskou jsem měl v komisi. Nic proti této dámě, vůči jejím 

návrhům, někdy to jsou návrhy návrhů, návrhy nápadů dalších nápadů a o to schůze byly 

delší. 
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 Stručně jsem chtěl reagovat na to, že si nemyslím, že členové rady by neměli být 

neuvolněni. Vzpomínám na výkon Michal Cabana, jsou za ním vidět projekty. Určitě záleží 

na každém člověku, kolik tomu dá práce a jaká je za ním vidět. Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Lachmanna. 

 

P.  L a c h m a n n : 

 Mám dost jednoduché dotazy. Nebudeme se už vracet třeba k r. 2018, protože se pořád 

vymezujeme k situaci po minulých volbách a po dalších volbách, ale myslím, že bychom se 

měli vymezovat spíš na dobu před volbami. Nevím, na koho dotaz směřovat, ale zajímalo by 

mě, co se tady dosud dělalo špatně, zvláště v posledních letech, zda je třeba reagovat na růst 

nějaké agendy, nebo zda tady byl nějaký komplot poradců před volbami. Nějakým způsobem 

se vyvíjíme v čase a teď nastupuje nová koalice, která má přijít po starostovi Petrovi Hejmovi. 

Zajímalo by mě, jestli tady byl nějaký problém, protože koalice je z poloviny stejná. 

 Konkrétně by mě zajímalo, v čem by mohl spočívat nárůst agendy v případě 

informatiky a investic. Proč to musí vykonávat uvolněný člen zastupitelstva v komisi? 

 Ještě bych reagoval na to, že jste včera zveřejnili nějaký program transparence. 

Myslím, že to mnoho lidí ještě nečetlo. Zajímalo by mě, jak s tím souvisí to, že předklady do 

rady z gescí, které jsem zmínil, má předkládat vedoucí komisi, jestli se to s transparencí 

netluče. Vedoucí komisí není odpovědný jako radní, který toto má hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Marce. 

 

P.  M a r c : 

 Pane starosto, děkuji za slovo. Diskuse se nám rozběhla do šířky, myslím si, že mnoho 

z toho, co bylo řečeno, patřilo by k dalším bodům programu. Nyní diskutujeme o stanovení 

počtu členů rady.  

 Všichni jsme si asi se zájmem přečetli zveřejněnou smlouvu o koaliční spolupráci. 

Víme, že právně závazný dokument není, ale je to vyjádření vůle těch zastupitelů, kteří se 

tady v městské části domluvili. Mám dotaz na pana předkladatele tohoto návrhu – stanovit 

počet členů rady na 9 – na pana Bureše. 

 Praha 1 je městečko, kde k volbám přišlo něco přes 8 tisíc lidí. Není to ani okresní 

městečko, je to miniaturní městečko. Protože máme hodně navržených koaličních subjektů, 

skokově zvyšujeme počet radních ze 7 na 9, ale zároveň jedno z těch křesel, jak se píše v 

koaliční smlouvě, je rezervované, je vytvořeno účelově pro někoho nejmenovaného, tak bych 

se chtěl zeptat, co se tak závažným krokem vytvořením nového křesla sleduje? Měl by to 

předkladatel objasnit. Myslím, že je zmatečné předkládat zastupitelstvu návrh, aby stanovilo 

počet křesel na 9, když se rovnou říká, že jedno z křesel má zůstat neobsazeno. To považuji za 

zmatečné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládám, že bude také reagováno. Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Nedostali jsme odpovědi na některé otázky, tak se asi budeme muset nechat překvapit 

od různých subjektů, kdo začne pracovat na úřadu mimo uvolněné pozice.  
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 Co se týká Pavla Čižinského a sociálních věcí, máš Pavle pravdu, je to velmi důležitá 

oblast. Právě proto, když to vycházelo tak, že Pavel bude mít pod sebou oblasti sociálních 

věcí, tak první věc, kterou jsme říkali je, že budeme potřebovat někoho uvolněného, který to 

bude dělat, protože starosta byl vytížený. Byla to jedna ze dvou uvolněných pozic kromě 

Kontrolního výboru, kterou jsme měli, Martin Špaček jako uvolněný předseda sociálního 

výboru. Také jsme měli Tomáše Vícha. Starosta má ze zákona pravomoc reprezentovat 

městskou část ve stavebních řízeních. 

 Poslední věc se týká tzv. cizí korespondence. Je to zveřejněno a je to správné, je 

zdravé, že se tam taková diskuse otevřela. Týká se to principů subsidiarity a obecných 

principů. Považuji to za velmi důležité, že se někteří drží obecných principů a velmi to 

oceňuji. Ráda bych poděkovala za zdravou veřejnou diskusi.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru.  

 

P.  K u č e r a : 

 Nedostal jsem odpovědi na to, co se tady bude dělat navíc, že stojí za to zřizovat  

5 nových uvolněných funkcí. Zhruba za měsíc budeme projednávat rozpočet, určitě tam těch  

5 mil. Kč navíc bude. Nezapomene se na to a výsledky nás budou zajímat. Posuňme se dál, 

nehrabejme se v minulostech a co se děje na jiných městských částech.  

 

P.  H e j m a : 

 Nyní uděluji slovo přihlášenému občanovi MČ Praha 1 Tomáši Raiterovi. 

 

P.  R a i t e r : 

 Budu mluvit o územním rozvoji, ale ještě před tím zmíním jednu věc. Pokáral jsem 

Davida, že nemluví pravdu, tak abych byl spravedlivý a nevypadalo to tak, že se vymezuji jen 

vůči Davidovi, pokárám ještě naše zbývající dva Piráty, kteří podpořili koalici.  

 Padla tady zmínka, že všichni bydlíme na Praze 1. Moc mě mrzí, že nám dva přiznali, 

že tady nebydlí. Myslím si, že i za to se sluší je pokárat, aby to nevypadalo, že kárám jen 

Davida.  

 K územnímu rozvoji. V programovém prohlášení mě fascinovalo, že sousloví územní 

rozvoj se tam vůbec nevyskytuje. Když jsem se na to tázal, bylo mi řečeno, že územní rozvoj 

na Praze nemá žádný význam, protože to všechno stejně dělá Magistrát. Jestli je toto názor 

této koalice, tak jsem šokován. Myslím, že je to další důvod, proč tato koalice nemá nárok na 

existenci.  

 Územní rozvoj je jedna z významných věcí,  o které se musí Praha 1 starat. Uvedu 

příklad. Z krátkého období, kdy jsme v r. 2019 byli v koalici a kdy se podařilo zrušit ty 

obludné nájezdové rampy do podzemních garáží na Václavském nám., byl to jeden z 

největších úspěchů koalice Prahy 1 sobě, Pirátů a My co tady žijeme. Kdyby nic jiného, tak 

toto stojí za to uvést jako příklad, že územní rozvoj má být v tomto prohlášení. Připadá mi, 

jako že se chce zhasnout. V programovém prohlášení to vůbec není a ten, kdo bude o 

územním rozvoji rozhodovat, nebude ničím vázán, bude si moci udělat cokoli, a pak bude 

říkat, že jsme si to v programovém prohlášení neomezili.  

 Myslím si, že toto je kardinální nedostatek programového prohlášení. Chtěl bych 

položit otázku na ODS, jednoho z členů koalice, zda je pravda, že se počítá s tím, že v komisi 

pro územní rozvoj bude zasedat pan Filip Dvořák a že by dokonce mohl být i předsedou. To 

nevím, to se jen šušká, tak se na to ptám. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Podle § 9, čl. 5, nemusíme o Davidovi Bodečkovi hlasovat. U člena zastupitelstva hl. 

města to není potřeba.  

 

P.  H e j m a : 

 Musíme si na to zvyknout, ale u Pirátů mít dvě funkce najednou není obvyklé.  

 U pana kolegy Bodečka nebudeme hlasovat.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Slibuji, že tuto možnost nebudu zneužívat. Několik poznámek. 

 Byl tady vznesen dotaz myslím od Filipa, jestli předcházející koalice něco dělala 

špatně. Musím říct jednu věc, kterou jsem chtěl říct až u následujícího bodu. Dosluhující 

koalici jsem některé věci vyčítal, ale moc jí děkuji. Děkují jí za to, jak zvládla covid, jak 

zvládla ruskou agresi na Ukrajině, ale hlavně děkuji těm třem, kteří byli v nejvyšším vedení, 

ať je to Petr Hejma, Petr Burgr, paní místostarostka Eva Špačková, že – i když se to některým 

nebude líbit – zklidnili radnici. Měl jsem ten pocit, když jsem byl v pozici předsedy 

Kontrolního výboru a seděl jsem na radnici.  

 Co je nového? S radostí společně s kolegy Piráty můžeme říct, že 80 % programového 

prohlášení je z pirátského programu. Některým úředníkům se to nebude moc líbit, ale věřím 

tomu, že si na některé body zvyknou.  

 Co se týká ubytování. Je tady Standa Lazar. O mně se ví, že bydlím v Soukenické, ale 

mám byt i na Březinové ulici. Celé předcházející volební období jsem v tomto bytě nespal ani 

jednu noc. Když se mne ptal, proč tam nespím, řekl jsem, že mám strach, že by mě tady někdo 

viděl a že by řekl, že nesplňuji tuto podmínku. Není to zlehčení, ale bylo to tak. Standa mi to 

může potvrdit, uviděl mě tam a měl vůči mě nějaké výčitky. Vysvětlil jsem mu to a bylo to až 

po volbách.  

 K věci. Komise informatiky a investic je záležitost pro Richarda Bureše. Je to proto, 

že v souvislosti s Piráty patří do té skupiny, kde je podmínka, aby trestně stíhaná osoba nebyla 

součástí rady. Jedeme podle pražské pirátské strategie a obdobná záležitost je řešena i na 

Magistrátu hl. m. Prahy, ale musím na rovinu říct, že ve volební strategii je stíhaná osoba za 

korupci. Jsem toho názoru, že pokud je někdo z přečinu a z nedbalosti, tak na všechny osoby, 

které jsou předmětem tohoto jednání, je pohlíženo velmi přísně. Když se tato záležitost řešila 

v rámci celé republiky, bylo řečeno – žádná trestně stíhaná osoba. Velmi to vítám, je to 

vstřícný krok směrem k Pirátům, že koaliční partneři tuto záležitost vyřešili.  

 Je dobře, že některé tisky půjdou do komise v rámci IT. Z našich zkušeností i u koalice 

následující je spousta tisků z IT, kde částky jsou šílené. Připusťme si, že IT problematice 

rozumí málokdo. V momentu, kdy člen rady má odsouhlasit zakázku třeba za 5 nebo  

10 mil. Kč, tak je fajn, když materiály půjdou do komise. Toto kvituji.  

 Poslední poznámka je vnitrostranická záležitost, za což se omlouvám, ale je velmi 

důležitá, protože nás sleduje hodně lidí. Od stranických kolegů to „slízneme“, ale tuto 

záležitost jsme řešili ještě včera. Je potřeba říct jednu věc: uvědomit si, že signatářem koaliční 

smlouvy nejsou Piráti, ale uskupení Piráti a Občané Prahy 1, což není jedno a totéž. Koaliční 

smlouva byla u nás schvalovaná dokonce dvakrát. Smlouva byla ale podepsaná. Budeme se s 

tím muset vypořádat v rámci asi kontrolní komise, nevím, kde se budeme zpovídat s touto 

záležitostí, ale koaliční smlouva je platná. Lze ji vypovědět pouze na základě toho, že jí bude 

předcházet dohadovací řízení.  
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Teď se v rámci přezkumu bavíme o tom, že místní fórum ji schválilo a záležitost byla 

pozastavena. Kdyby ale přezkum přišel před podepsáním smlouvy, bude to bez problému. 

Smlouva ale je podepsaná a s tím se budeme muset stranicky vypořádat. 

 Omlouvám se, už naposledy jsem tady říkal stranické záležitosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Nyní máme na řadě pana zastupitele Čižinského. O jeho vystoupení musíme 

procedurálně hlasovat. Prosím, abychom hlasovali o tom, zda může náš kolega opět vystoupit 

se svým příspěvkem. Po 20, proti 0, zdrželo se 7. Návrh byl přijat. Pane kolego, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Začnu od TOP 09, od paní Radoměřské. Hovořila jste o kupčení s mandáty. Šlo o to, 

jestli funkcí placených politiků je ještě více. Neodpověděla jste mi na to, takže se domnívám, 

jestli náhodou Tomáš Macháček nějakou pozici získal, mohla byste říct, kterou pozici 

náhodou získal a případně kolik za ni bude brát peněz. Z Rezidenti Jedna se už ani neozvali. 

Když se tady bavíme o financích a kolik bude politiky Prahy 1 rozpočet stát, bylo by férové 

říct všechno.  

 Kolegyně Valerie Talacková už říkala, že uložené gesce jí moc logické nepřipadají. Ne 

že bych si myslel, že v oblasti IT není co dělat, asi půl roku se mi nedaří posílat paní 

Valíčkové e-maily ze schránky s přílohami, neodchází mi to, v IT je nepochybně spousta 

práce. Nevím, jestli to spraví uvolněnost Richarda Bureše. Domnívám se, že tady se jedná 

spíše o obejití pirátské podmínky, že v radě nebudou trestně stíhaní, nebude v radě, funkci 

radního bude reálně materiálně vykonávat, ale v radě nebude. Piráti se nažerou a Bureš 

zůstane celý. 

 Když bych já přemýšlel a řekl, že chci několik gescí uvolnit, přemýšlel bych o 

bezpečnosti, což bylo pro voliče nejvíce rozhodující. Také v majetkové gesci je práce hodně. 

Když jsem se díval na počty jednání, majetková komise nejvíce jedná a je nejdelší, což 

neříkám, že je ideální, ale viděl bych v tom logiku. V tom, co navrhujete, žádnou logiku 

nevidím. Proč mají být další uvolnění v oblasti sociální nebo ve zdravotnictví, to nechápu.  

 Jak to tady bývá, když něco kritizujeme, dozvíme se, že někde jinde je to stejné nebo 

ještě horší. David Bodeček říká, že nepůjde do detailů. Jdi do detailů, ať se máme o čem 

bavit. Náznaky, že jde o miliony poradců, že to bude strašné, poradce poradců – kritizujte 

konkrétně, jestli máte chuť kritizovat to, když jsme byli u moci. Jsme tady od toho, abychom 

správně hospodařili s rozpočtem občanů Prahy 1, a to neděláte. Minimálně nezdůvodňujete, 

proč výrazně navyšujete výdaje. 

 Ještě ke kritice uvolnění Martina Špačka, jako předsedy sociálního výboru. Uvědomte 

si, že jsme šli nejen do voleb, ale dělali jsme program změny na Praze 1. To je více práce než 

vaší koalice, která říká, že bude pokračovat ve všem, co tady bylo, že je všechno v pořádku – 

a jedeme dál. Samozřejmě jsme říkali, že ne všechno je tady správné, že u některých 

pracovníků úřadu se nám nelíbí, co dělají, aby z toho vyplynula nějaká potřeba mít lidi, kteří 

budou dělat to, co úředníci dělat nechtěli nebo nemohli. Třeba Martin Špaček se snažil udělat 

novou bytovou koncepci, byla zpracována analýza obyvatel Prahy 1 a to jsou věci, které úřad 

podle mého názoru nedokáže. S koncepcí, kterou předkládal Jan Votoček, se to měřit 

nemohlo. Jinou věcí je, že za rok jsme nestihli všechno, i proto, že jsme nevěděli, že máme 

jenom rok před sebou, že po roce budeme svrženi. Ne všechno bylo hotovo, ale dokumenty 

máte k dispozici. To, že jste je nevyužili, je vaše politické rozhodnutí, ale bylo to myslím 

kvalitní. Nezazněla tady žádná konkrétní kritika, proč bychom měli nějaké personální výdaje 

neodůvodněné. Myslím si, že všechno jsme schopni obhájit.  
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 Zareaguji na Tomáše Herese. Říkal, že Finanční výbor jedná především se 

zastupitelstvem. Dává to logiku, ale neříkám, že Finanční výbor má věci dělat jinak. Ptám se, 

jestli je uvolněnost u Finančního výboru důvodná, nebo není. Mám dojem, že když to dělal 

někdo neuvolněný, výsledek je stejný a nebylo to tady vyvráceno. Pokud jste, pane kolego, 

Heresi naznačil, že máte pět stran a potřebujete více uvolněných, tak to je přece to 

trafikanství. To je to, co by být nemělo. 

 Dovolím si zareagovat na Karla Grabeina Procházku, který tady měl firemní řeč, jaké 

mají být výsledky, jsme v nové firmě a měli bychom se nějak zorientovat. Vy ale nejste v 

nové firmě, ODS tady vládně 30 let. Vládli jste tady poslední tři roky a nevnímám, že je 

možné od vás čekat něco jiného než to, co tady bylo dosud. Uznávám, že voliči vás zcela 

neodvolili, i ty strany, které neslibovaly žádnou změnu, které říkaly, že všechno budou dělat 

dál, dostaly překvapivě vysoký počet hlasů. Nehovořte ale o tom, že je potřeba se tady nějak 

orientovat. Bohužel, půjde všechno zřejmě dál, jen si navyšujete to, co Prahu 1 stojíte. 

 Musím zopakovat, že jsem se změny nedočkal, nedočkal jsem se jasné odpovědi 

ohledně toho, zda budou nějakým způsobem placeni zvolení zastupitelé, kteří jsou trestně 

stíháni, Tomáš Macháček a Jakub Vaculín, kteří tady rezignovali. Na toto nechce být 

odpovězeno a myslím, že to není odpovědné vůči voličům.  

 

P.  H e j m a : 

 Další v pořadí je pan zastupitel Müller. 

 

P.  M ü l l e r : 

 Mám z toho dnes smíšený pocit. Na jednu stranu mám radost, že mám pocit, že před 

měsícem, co jsme pracovali na koaliční smlouvě, odvedli jsme dobrou práci, protože se 

minimálně bavíme o tom, co je v programovém prohlášení, které má 35 stránek. Nezaznívá 

skoro žádná kritika, neslyšel jsem žádnou věcnou námitku a připomínku, co by se tam mohlo 

nějak zlepšit. Tuto diskusi bych uvítal a zcela mi tady chybí. Mám z toho radost, protože mám 

pocit, že jsme to udělali dobře.  

 Horší pocity mám z toho, že diskuse se schyluje k tomu, že se to dostává do roviny 

osobních útoků, které tady běžely posledních 14 dní na sociálních sítích. Bohužel musím říct, 

že i tady v tuto chvíli diskusi nevedeme tím směrem, že bychom se měli snažit zlepšovat 

městskou část, ale bavíme se o tom, kdo a jak bude dělat něco špatně. V tomto směru děkuji 

panu předsedajícímu. Kritika by měla vypadat tak, ať to jde dělat, ale když to bude dělat blbě 

nebo to nebude dělat a bude mít placenou funkci, pak si tady kritiku na místě vyslouží. 

Obviňovat někoho, že to jde dělat rovnou špatně, nebo že je to nějaká trafika, že když je to 

někdo z ODS, tak to a priori musí dělat se zlým úmyslem a snažit se poškodit veřejné 

rozpočty v městském rámci, to by na toto fórum nemělo patřit a diskuse by se tímto způsobem 

vést neměla.  

 To je pocit, který tady mám jako mírné zklamání, který je o to větší, když jsem si tady 

přečetl první dokument – zlepšení fungování zastupitelstva a rady. Říkal jsem si: hurá, 

budeme pracovat věcně, čestně, transparentně. Toto mi tady bohužel chybí. Myslím, že ve 

chvíli, kdy se chceme bavit o tom, co bychom měli začít dělat lépe, měli bychom začít tím, že 

budeme jednat v mezích základní lidské slušnosti. To, bohužel, v tuto chvíli postrádám.  

 Reagoval bych na věcnou námitku, kterou jsem tady zaslechl. Týkala se Nemocnice 

Na Františku a zdravotnictví. Dovolil bych reagovat na to, proč tam byl návrh na uvolněnou 

funkci předsedy zdravotní komise a proč by měl být uvolněný radní pro zdravotnictví.  

 Radní pro zdravotnictví byl dosud uvolněný, není to nárůst nové funkce. Nárůst je o 

funkci předsedy komise pro zdravotnictví. Tady bych chtěl uvést, že už je nějaký čas – z před 

předminulého zastupitelstva, kdy statut nemocnice doznal nějakých změn.  
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Byl lehce vykuchán, vypadla z něj správní rada jako kontrolní orgán nemocnice, a tuto 

funkci suplovala komise pro zdravotnictví. Ve chvíli, kdy máme zařízení, které má cca 400 

zaměstnanců a půlmiliardový rozpočet, představa, že někdo bude pořád suplovat fungování 

správní rady s tím, že to bude dělat jako neuvolněnou pozici, je podle mne lichá. Nejde to v 

rámci seriozního přístupu k práci zvládnout. To je důvod, proč si myslím, že je potřeba, aby 

tato funkce byla uvolněná.  

 V diskusi jsme několikrát slyšeli, do jaké míry sepsaná koaliční smlouva je neplatná. 

V návaznosti na to bych zmínil ještě jeden bod, který se tady objevil cca před 14 dny, 

memorandum uzavřené mezi paní Sklenářovou, Prahou 1 sobě a My co tady žijeme. Jevilo se 

to jako alternativně vznikající koalice, ale ve vztahu ke kritice koaliční smlouvy, která byla 

podepsaná z mého pohledu, jak procesy v rámci Pirátské strany známe a jak jsem měl 

možnost se s nimi seznámit, tak mi tady chybí pořadí, jakým způsobem toto memorandum 

vznikalo a jestli toto memorandum splnilo to, co je vytýkáno koaliční smlouvě. Znamená to, 

jestli procesy, které tady dnes běží, byly splněny i u tohoto memoranda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bureše. O jeho vystoupení musíme procedurálně hlasovat. Pro 

26, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl schválen, máte slovo, pane kolego. 

 

P.  B u r e š : 

 Kolega Müller mi vybral polovinu stránky z mé řeči. Čekal jsem, že volby skončily, 

zvolení zastupitelé se začnou věnovat práci a nějakému přemýšleni nad budoucností Prahy 1. 

Výsledek voleb vždycky dává nějakou matematiku, která složí možné koalice a opozice. Také 

jsem čekal, že zveřejnění koaliční smlouvy a programu dá i případné opozici možnost zapojit 

se a přemýšlet o tom, že je to dopředu transparentně zveřejněné, kde mají odlišné názory, kde 

navrhují co doplnit atd.  

 Co tady vidíme a co se dělo prvního dne na někým tak oblíbeném facebooku? Osobní 

útoky, nepravdivá osočení a hlavně negace všeho zveřejněného. Myslím si, že negace není 

cesta k tomu, aby se něco posouvalo dopředu, aby se městská část nebo jakákoli skupina lidí 

posouvala kupředu, negace je osobním postojem někoho, pro koho je to životní styl a způsob 

práce. Jsem rád, že skupina, která podepsala koaliční smlouvu, je jiná, že chce něco tvořit, 

rozvíjet a chce, aby to dělali ti, kteří byli zvoleni.  

 David se snažil vysvětlit to křeslo navíc. Není to žádné křeslo navíc, je stanoveno, jak 

by to mělo být přesně v radě. Piráti skutečně vznesli požadavek, i přestože jejich předvolební 

strategie říkala cosi o trestně stíhaných z určitých činů. Jsem velmi rád, že dosavadní primátor 

se jasně vyjádřil, že toto je přečin z nedbalosti za hlasování více než 30 zastupitelů o 

materiálech připravovaných úřadem. Nemá cenu zacházet do detailů, posudky tam 

porovnávají nikdy neprodané byty atd. Proto jsme jako ODS akceptovali, že vůči Praze 1 je 

pohled tvrdší než vůči Magistrátu nebo vůči jejich předvolební strategii a akceptovali jsme 

tuto věc, kdy opozice s jasně danými kompetencemi zůstává neobsazena a po dobu než se 

vyřeší soud a jak se vysvětlí situace, jak je to s trestným činem a přečinem, bude vykonávána 

z nižší pozice, což je pro radního nebo pro toho, kdo to vykonává, horší. Má to jeden 

negativní hlas toho, kdo nemůže pro svůj materiál hlasovat. Historicky je to běžné na 

mnohých městských částech, kde docházelo k neobsazení pozice. I my jsme měli 

neobsazenou pozici jednoho osmého radního. 

 Proč porovnáváme vše s r. 2019, když tady zaznívá vůči nám kritika? Na rozdíl od r. 

2020, a tady si vážím postoje Petra Hejmy, že řekl, že si koalice něco řekla, tak pojďme dál, a 

až potom porovnávejme, kritizujme, rozebírejme a hodnoťme, ale tady jsou osobní útoky. 

Padlo tady na Davida Bodečka, aby nemlčel a aby byl konkrétní. R. 2019 znamenal na 

poradcích a smlouvách 6,5 mil. Kč. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Krátkou reakci na pana Raitera k vystoupení k územnímu rozvoji. V rámci 

programového prohlášení jsme říkali, že bychom rádi udělali určitou inventuru objektů 

staveb, ke kterým se můžeme vyjadřovat. Jsou to záležitosti týkající se Prahy 1, Magistrátu, 

případně jimi řízených organizací. Myslím, že se to netýká jen gesce územního rozvoje, ale 

všech gescí. Když jsme v r. 2018 končili na Magistrátu, v rámci svých gescí jsme všichni 

dávali něco jako předávací protokol, kde jsme následníkům radním předali kompletně veškeré 

informace týkající se naší práce za poslední čtyři roky, co bylo hotovo, co je rozděláno, 

případně s čím se počítalo. Myslím si, že by to byla férová věc, která by se mohla zavést i na 

Praze 1, aby ti, kteří začínají, měli možnost na některé věci navázat. Není to tak, že nastoupí 

nová koalice a nová rada a všechny věci škrtne s tím, že to všechno bylo špatně. V některých 

věcech je třeba pokračovat a spousta věcí překračuje čtyřleté volební období. Apeloval bych 

na to a měl by to být politický zvyk, že když koalice končí, tak za své období automaticky 

předá výsledky práce následujícím, aby v tom mohli pokračovat. Je to ve prospěch občanů a 

Prahy 1.  

 

P.  H e j m a : 

 Nyní prosím o procedurální hlasování, aby mohla vystoupit s dalším příspěvkem naše 

kolegyně Nikol Švecová. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, hlasovali všichni. Máte slovo, paní 

kolegyně. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 Jde o to, zda občanům stojí za to utáhnout si opasky a odsouhlasit ten základ, který je 

k tomu potřeba. Dále představit další uvolněné funkce v souvislosti s potřebností. Jestli tento 

způsob je lepší pro možnost vzájemné domluvy.  

 K uvolněnému místu v radě mám poznámku, bude obsazeno. 

 K programu byl zmíněn územní rozvoj. Chybí mi tam důležité věci, třeba doprava. 

Program je opravdu obsáhlý, je to hodně stran. V sobotu jsem na tom dělala asi do 4 hodin do 

rána, kdy jsem to připomínkovala. Moc z toho vyřízeno nebylo a pak to šlo ke smlouvám. 

Nebyl čas na to program diskutovat. 

 Jde i o možnost předávání gescí, o možnost pokračování. To si myslím, že je hodně 

důležité.  

 Ještě se vyjádřím k memorandu. Za Piráty je to rovněž předloženo kontrolní komisi.  

V oblasti bodů to byla změna, nositelem toho by mohlo být memorandum. Jestliže se všichni 

hlásí ke změně, mohlo by to být i tímto podtrženo. 

 

P.  H e j m a : 

 Než předám slovo paní kolegyni Talackové, dám opět možnost vystoupit našim 

občanům. První podala přihlášku paní dr. Příhodová s právem vystoupení k bodu občana s 

trvalým bydlištěm na Praze 1. Prosím, máte slovo. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážení zastupitelé, od začátku poslouchám o Pirátském fóru. Myslím, že je to jedna 

politická strana v tomto mnohostranném zastupitelstvu a nemyslím si, že je relevantní se v 

tom pitvat. Piráti mají nějaké fórum, něco si tam povídají, hádají se mezi sebou, mne to jako 

občana v tuto chvíli moc nezajímá. 
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 Přiznám se, že já jako občan také nehodlám řešit, jestli bude uvolněných zastupitelů 

10 nebo 14. Paní zastupitelka Klasnová to řekla moc hezky, že bude záležet na tom, jak budou 

pracovat a jakou práci vůči občanům Prahy 1 budou odvádět.  

 Dovolím si dvě poznámky ke dvěma starostům na Praze 1, kdy s jejich prací mám 

velké pochyby. První byl bývalý starosta Pavel Čižinský. Neodpovídal na interpelace ohledně 

Nemocnice Na Františku, hlásal, jak Nemocnici Na Františku zachraňuje, a přitom ji 

pokoutně podstrkával na hl. m. Prahu. Ve finále nerespektoval ani usnesení zastupitelstva, 

které hovořilo o tom, že se o krocích k Nemocnici Na Františku bude jednat na zastupitelstvu. 

Pamatuji se, že jeho materiály měly pět až deset řádek a nechával si to schvalovat formou, že 

zastupitelstvo bere na vědomí, nikoli že schvaluje kroky, které starosta dělal. O tom, co dělal 

starosta a jaké byly záměry pana starosty s Nemocnicí Na Františku, se na zastupitelstvu 

nikdy veřejně nedebatovalo.  

 Co se týká pana starosty Hejmy, s interpelacemi měl také trochu problém. Poslední 

interpelace byla velmi závažná a týkala se územního rozvoje. Usnesení zastupitelstva, které 

ukládalo, co se má s pozemky České pošty v Hybernské ulici dělat, nerespektoval. Nevím, 

jestli Praha 1 měla šanci do toho zasáhnout. Proč si nechala utéct tyto lukrativní pozemky? 

Proč Magistrát nereagoval na to, že Česká pošta tyto pozemky prodává? Na posledním 

zasedání jsem interpelaci panu starostovi přednesla, dala jsem přesné otázky, ale bohužel k 

dnešnímu dni jsem na to odpověď nedostala.  

 Doufám, že se to změní, že budoucí zastupitelstvo bude mít třeba 14 uvolněných, je mi 

to jedno, ale že budou opravdu pracovat ve prospěch Prahy 1, jejích občanů, a že na 

interpelace občanů Prahy 1 bude odpovídáno včas a řádně.  

 

P. H e j m a : 

 Odpověď zaručeně přijde, bylo potřeba se ptát jinde, protože tato záležitost šla mimo 

nás.  

 Prosím paní kolegyni Talackovou, a aby se připravil pan Filip Dvořák. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Dost mě překvapilo, že je v programovém prohlášení tak málo o územním rozvoji. Je 

dobře, že chcete udělat inventuru, ale chybí mi tam, že by chtěl pan Grabein Procházka, 

z ANO, hájit zájmy občanů Prahy 1 a hájit hodnoty památkové péče v rámci územního 

rozvoje. Máme před sebou metropolitní plán, kde jsme odsouhlasili závazné připomínky 

Prahy1. Potřebuji mít pocit, že tyto zájmy budou energicky hájeny. Tento pocit nemám. Vaše 

činnost jako radního pro majetek na hl. m. Praze, kdy v případě rezidence Milosrdných, tzv. 

maršmeloun, bylo možné smlouvu rozporovat, a vy jste místo toho smlouvu bral jako platnou,  

připravil jste prodej městských pozemků investorovi bez toho, abyste něco vyjednal pro 

Prahu1, jako sociální byty, snížený objem atd. V r. 2015 jsme se do toho vložili. Velmi ráda 

budu překvapena, ale zatím nemám pocit, že to mohu očekávat od této koalice.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Pane starosto, byl jsem občany vyzván, že máme mluvit hlasitěji, protože vzadu není 

slyšet.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, dávejte mikrofony blíže k ústům.  
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 O další vystoupení prosím pana Filipa Dvořáka, který je řádně přihlášen jako občan 

Prahy 1.  

 

P.  D v o ř á k : 

 Abych se představil, začnu tím – Masná a Curieových, to jsou dvě instituce, kde jsem 

se učil a nabíral první zkušenosti. To jen pro mnohé členy zastupitelstva, kde oni studovali a 

kde se seznamovali s Prahou 1. Zároveň k mé osobě, kteří trpí nějakou záhadou a vyhýbají se 

diskusí se mnou. K dnešnímu dni jsem absolvoval 12 účastí ve všeobecných volbách. Nejsem 

osoba, která by se někde skrývala. Když se seznámíte se seznamem volby.cz, tak zjistíte, že 

mě voliči většinou posunuli do místa vpřed, nikoli vzad.  

 Pojďme do detailů, jak tady říkal pan Čižinský a mrzí mě, že mě vyzval k diskusi pan 

Raiter, že jste o to neměli zájem ani vy, zastupitelé. Chci říct, že územní rozvoj je něco, čemu 

jsem se věnoval dlouho na půdě Prahy 1. Komise územního rozvoje je poradní orgán rady. 

Téměř 20 let jsem dělal předsedu komise zadarmo. Jsem rád, že Piráti protrhli tento usus, 

pana Vícha uvolnili a platili ho za to samé, co jsem tak dlouho zadarmo dělal.  

 K referencím – protože tady padlo, že za rok by bylo dobré všechno zrušit – chci říct 

několik projektů, za které se nestydím a které jsem předkládal zastupitelstvu. Dům s byty a s 

tělocvičnou na Petrském náměstí, několik podzemních sítí(?) evropských, DPS Benediktská. 

Palác Euro po třech letech mučení v komisi územního rozvoje sbírá jednu cenu za druhou. 

Věže na Malostranské Besedě a obnova Malostranské Besedy, za kterou jsem krvácel, aby se 

vrátila do původní renesanční podoby – další ocenění.  

 Ocenění, za které jsem velmi pyšný – rekonstrukce Sovových mlýnů.  

 Za většinu těchto projektů jsem byl týrán, že to poškodí Prahu, že to zničí Prahu. Ani 

nevíte, kolikrát jsem musel jít s ředitelem Kněžínkem na večeři, abych ho přesvědčil, že si 

Malostranská Beseda věže zpátky zaslouží.  

 Jeden projekt je možná kontroverzní, ale jsem na něj z duše pyšný. Komise územního 

rozvoje pod mým vedením v r. 1995 byla tím prvním veřejným tělesem, které podpořilo 

navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Řeknu vám, proč jsem za to plédoval 

a bojoval. Když jsem se učil chodit po Staroměstském náměstí, babičky jsem se pořád ptal, 

proč je tam ta čára v dláždění. Získal jsem k tomu nějaký osobní vztah. To je cesta k něčemu, 

co někde chybí a někam patří.  

 Je to osobní vyznání někoho, které nabízí každému, ať se na cokoli zeptá. Jediné, co 

mě přivádí k šílenství je, když se někdo vyhýbá, když něco tají a když ani nereaguje na mé 

výzvy. Hovořím o Pirátech. Přečetl jsem si o sobě spoustu nejasností a věcí, které jsou 

neuchopitelné. Když jsme všichni tak transparentní, nabídl jsem jim, že se zúčastním rád 

jejich grilování. Třeba pan Raiter by se ode mne mohl dozvědět, že nikdo neměl po dlouhá 

desetiletí tu schopnost, aby zrušil do dneška platné usnesení městské rady, že na dolní části 

Václavského náměstí mají vzniknout garáže, ke kterým rampy patří. Je to platné usnesení 

městské rady. Jak to, že Tomáš Vích nenavrhl zrušení usnesení, když se mu rampy nelíbily? 

Jak to, že to řešil pokoutně a ne transparentně, že netransparentně předložil radě MČ materiál 

k návrhu na zrušení tohoto usnesení? Proč se to neřeší otevřeným způsobem, ale spíše ze zadu 

pokoutně?  

 Stejně jsem byl smutný z toho, když se Piráti cíleně vyhnuli mé diskusi. Adresoval 

jsem paní Sklenářové otevřený dopis s návrhem. Do dneška mi neodpověděla. Opravdu mě to 

mrzí. Dnes jsem byl novináři informován, že jsem jediný, kterého zastihli odpovídat. Tak se 

skrývám, představte si. 

 Chtěl jsem ilustrovat, že jsem připraven, jestliže dostanu důvěru od Rady MČ Praha 1, 

takto otevřeně vést komisi územního rozvoje a stejným způsobem pro MČ Praha 1 sbírat 

ocenění za stavby, které možná v průběhu jejich projednání se zdají být kontroverzními, ale 

posléze budou sbírat mnoho ocenění. Děkuji vám. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Marce. 

 

P.  M a r c : 

  Děkuji za slovo. Předřadím rychlou technickou poznámku. Vedeme zde rozpravu na 

téma stanovení počtu členů rady, místostarostů, stanovení funkcí, které budou vykonávány 

dlouhodobě uvolněnými členy. Je zde dáván prostor občanům, ale myslím si, že je 

nehospodárné, abychom si zde vyslechli osobni medailónky některých zde přítomných 

občanů, vyřizování účtů apod. Myslím si, že jako předsedající byste měl v případě takového 

příspěvku, který se odchyluje zjevně od tématu, řečníka upozornit, aby se držel tématu. 

Děkuji.  

 Proč jsem chtěl vystoupit, je ještě reakce na příspěvek pana kolegy Müllera. Pane 

magistře, musím zkrotit váš nemístný triumfalismus v tom směru, že jste se pochválili za to, 

jakou jste uzavřeli krásnou programovou dohodu, že jsme ji tady neroztrhali. Prosím vás, 

vedeme rozpravu na téma stanovení počtu členů rady atd. a toho se vůbec programové 

prohlášení netýká. Nestartujte nás, abychom na téma programového prohlášení hovořili, to 

bychom tady seděli možná několik dnů. Pro váš benefit řeknu, že jsme se už k tomu vyjádřili 

písemně veřejně, většina programové prohlášení asi četla. Považujeme ho za špatné, žertovně 

jsem to nazval prohlášení koalice kšeftů v tom smyslu, že je to zachování stávajících poměrů, 

s kterými většina občanů spokojena není. Bohužel, v tuto chvíli se nepodařilo ve volbách to 

přenést srozumitelným způsobem na mandáty, byť my, kteří nejvíce reprezentujeme touhu 

občanů po změně, jsme na počet mandátů volby vyhráli.  

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou může vystoupit pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 K Pavlovi Marcovi. Mluvil jste o programovém prohlášení, ale nesmíte plést smlouvu 

a programové prohlášení. Kritizoval jste teď věci, které jsou součástí koaliční smlouvy, ale 

Michal Müller mluvil o programovém prohlášení. To jsou dva dokumenty.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ryvolu. 

 

P. R y v o l a : 

 Bavíme se tady o koaliční smlouvě. Vystoupila tady paní Sklenářová, že je 

pozastavena její právní platnost nebo neplatnost. Myslím, že je tady dost právníků, kteří 

dokáží přečíst, že koaliční smlouva není právní dokument. Je to dokument morálky a cti a 

svým podpisem stvrzuji, zda s něčím souhlasím nebo nesouhlasím. Je to ale právně 

nevymožitelné. Jestli někdo může zastavit něco, co právní vůbec není, tak je to trochu divné.  

 Chci se bavit o tom, co tady dnes řešíme, což je stanovení počtu členů. Nevím, jestli 

vy žijete v jiném světě a já také v jiném světě, ale já celý život podnikám. Při covidu jsem 

velmi vykrvácel, dokonce jsem byl nucen prodat svůj byt a v současné době bydlím na 11 m2. 

To, že jsem si myslel, že se po těch dvou šílených letech nadechnu a začneme znovu vesele si 

tady hospodařit, přišla druhá rána. Uvědomujete si, v jakém stavu jsou dnes živnostníci, 

podnikatelé, ale i rodiny? Bude se to dotýkat každého z nás. To, co se na nás chystá, 

zvyšování cen energií, tak parta, která nastoupí na radnici, rozhodně nejde do nějakých 

poklidných vod, jde do šílenosti, kdy dnes už začínají padat jednotlivé smlouvy, kdy se nosí 

na radnici výpovědi, kdy to lidi neutáhnou.  
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Netuší se, kam to až dospěje, jestli i normální rodiny budou mít problémy uživit se a 

zaplatit základní energii, že to bude dopadat i na školy, budou se rušit kroužky a sportovní 

věci. Dnes zažíváme, že třeba plavecké stadiony zavírají své brány, protože nemají na to.  

V Letňanech mají plavecký bazén, kde ročně platí sto tisíc za elektriku, a dnes jim přišla 

faktura na 950 tisíc. To jsou reálné věci. 

 Podívejme se na to, co se vůbec děje. Myslím si, že se dostáváme do šílené doby. 

Nemáme se bavit o počtu, ale o tom, jestli to zvládneme a jestli tuto hrůzostrašnou dobu 

dokážeme překlenout. Naštěstí Praha 1 není úplně chudá, takže máme z čeho aspoň trochu 

pomáhat. Uvědomte si ale, jaká nastala doba. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Dejme nyní příležitost k vystoupení další občance naší městské části. Prosím Amálii 

Počarovskou, aby se ujala slova. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Ráda bych se jako občanka zeptala na několik věcí, které vyplývají z koaliční smlouvy 

a z materiálu, o kterém teď budete hlasovat.  

 Bylo hovořeno o množství uvolněných zastupitelů z 16členné koalice. Pro mne jako 

občana je nejasné, jak je to s radními v tom smyslu, že je tam dočasně neobsazeno jedno 

místo. Je stanoveno 9 radních a 5 radních bude potřeba ke schválení. Chtěla jsem se zeptat 

budoucí starostky Radoměřské nebo některých z místostarostů, od kdy bude tato funkce 

vykonávaná. Gesce investic je dosti důležitá gesce. Jak dlouho bude tato gesce bez vedení? 

Předseda komise pro investice nebude uvolněn. Zajímalo by mě, kdo tuto funkci bude 

zastávat do doby, než bude někdo pro ni uvolněn, jestli to připadne na paní starostku, nebo na 

některé místostarosty. 

 K uvolněnosti a k obhajobě toho, kdo je uvolněn a kdo není, což je velmi zajímavá 

debata ke sledování. Předseda komise majetku také nebude dlouhodobě uvolněn. Je to další 

velmi důležitá gesce. Pan Grabein a další hovořili o tom, jak důležité je spravovat majetek, že 

jde hlavně o práci, kterou tito lidé vykonávají. Majetek je zásadním příjmem pro městskou 

část, a když práce bude vykonávána špatně, příjmy budou nižší, a tudíž nebudou finance na 

věci, které zlepší život občanů na Praze 1 a budou také negativní vlivy turismu vyvažovat.  

 Ptám se, zda pan Heres bude mít gesci majetku. Ráda bych to srovnala s gescemi, 

které budou uvolněny, to znamená komise pro informatiku a Smart Cities, komise zdravotní a 

komise sociální. Pro tyto komise budou členové zastupitelstva uvolněni. Pro komisi investic a 

pro komisi majetku nebude nikdo uvolněn, pro gesce investic nebude ani radní. Ten, kdo tady 

obhajuje množství uvolněných zastupitelů tím, že je potřeba důsledně vykonávat záležitosti, 

které se týkají městské části Praha 1, si protiřečí. 

 Chtěla bych požádat budoucí koalici, aby se zaměřila na tyto problematiky a nějakým 

způsobem zajistila, aby pro nás jako pro občany např. v oblasti investic, která má zásadní 

dopad na to, co se děje na Praze 1, jak jsou peníze proinvestovány a jak dlouho bude tato 

situace trvat.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený z občanů je pan Michael Gregor. 

 

P.  G r e g o r : 

 Dobrý večer, dámy a pánové. Nechodím často na zastupitelstva, přestože jsem občan 

Prahy 1, původem z Malé Strany a zařekl jsem se, že nebudu vystupovat, takže vidíte, že mně 

nelze věřit.  
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V minulosti jsem vykonával předsedu Finančního výboru na Praze 1 a následně na  

hl. m. Praze. Dělal jsem to neuvolněně, zadarmo a byla to chyba. Byla to má arogance, že 

jsem chtěl dokázat, že jsem natolik bohatý, že peníze nepotřebuji. Nevěnoval jsem tomu tolik 

času, kolik bych věnovat měl. To je k těm placeným a neplaceným funkcím.  

 Praha 1 unese 15 uvolněných, to nikdo nepozná. Pracoval jsem na rozpočtu, nikdo mě 

nebudete přesvědčovat. Pět milionů v rozpočtu Prahy 1 je směšná položka. Jde o dvě věci. 

Jestli je to prospěšná dohoda, která zajistí stabilitu radnice, pak je to zcela na místě za 

předpokladu, že místa dostanou ti, co méně potřebují plat a více tomu rozumí. Netroufám si 

někoho poučovat a někomu radit.  

 Chápu, že pan Čižinský je uražený a rozhořčený se svým týmem. Oni vyhráli volby na 

Praze 1, ale zapomíná, že k tomu potřebuje koaliční potencionál. Jak ho poslouchám, nedivím 

se, že s ním nikdo nechce spolupracovat. Jestliže on jako právník tady napadá občana, 

nepolitika, tak mi jako právník potvrdí, že pro něj platí presumpce neviny a že je velmi 

neslušné ho apriori dopředu obviňovat. Jestli jsem to správně pochopil, pan Macháček se 

vzdal své funkce a stal se osobou bez veřejného zájmu. 

 Snad nejsme v Rusku a pan Čižinský a podobní nejsou Putinové, kteří budou 

zakazovat lidem se ucházet o zaměstnání. Politika na Praze 1 je těžká. Mně to ani vteřinu 

nechybí a přeji vám mnoho úspěchů a doufám, že to povedete dobře. Děkuji za pozornost. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Jana Hřebíčka, který je řádně přihlášený. Máte slovo. 

 

P.  H ř e b í č e k : 

 Jsem Jan Hřebíček z Prahy 1, ulice xx xxxxxx. Musím reagovat na kolegu 

předřečníka. Pan Macháček je místopředseda TOP 09 na Praze 1 a posílá nám ke koaličním 

jednáním vyjádření stran, které o tom jednaly. Že je to občan mimo politiku, to je opravdu 

humor.  

 K samotnému programu. Stanovení počtu členů rady MČ, místostarostů a jejich funkcí 

vychází z koaliční smlouvy, která byla vyjednána a schválena. U Pirátů probíhá nějaké 

přezkumné řízení, ale to je věc Pirátů, která vás může, ale nemusí zajímat. Přečtěme si ale čl. 

7, odst. 5 koaliční smlouvy. Čtu: 

 Jako doklad se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a být touto 

smlouvou osobně vázaný připojují všichni zastupitelé koaličních stran své podpisy. 

 Táži se proto předsedů jednotlivých koaličních klubů, aby nám laskavě řekli, zda tuto 

smlouvu podepsali všichni zastupitelé koaličních stran za jejich volební strany. Moc děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o možnosti vystoupení pana kolegy Čižinského. Pro 20, proti 0, zdržel 

se 1, nehlasovalo 6. Pane kolego, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Udělám kolečko reakcí na to, co tady zaznívalo, abychom si trochu nastavili standard 

diskuse. Nejprve k vám, pane zastupiteli Müllere, k osobní slušnosti a osobním útokům. 

Prosím, nedelegitimitizujte vaši kritiku tím, že jde o nějaké osobní útoky nebo o nějakou 

neslušnost. Podle mne nic neslušného zatím nezaznělo. Zazněly otázky, jestli nějaká 

neslušnost nastane. Na to nám nebylo odpovězeno. Kritizujeme dosavadní působení ODS na 

Praze 1, kritizujeme to, co je nyní v daňovém prohlášení, kritizujeme vaši koaliční smlouvu 

atd.  
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Nic z toho není ani osobní, ani neslušné. Prosím, reagujte na naši kritiku, přesvědčte 

nás a hlavně občany, že vašich 15 uvolněných funkcí je správně, že je to nějaký přínos. 

Neobcházejte kritiku tím, že je tady nějaká neslušnost apod.  

 K paní Příhodové. Hovořila jste, že jsem nereagoval na interpelace. Na vaše 

interpelace jsem reagoval. Ano, neshodli jsme se na tom, co se má stát s Nemocnicí Na 

Františku. Nemyslím si ale, že by tady docházelo k nějakým formálním pochybením, měli 

jsme politický rozpor s tím, jak politicky tuto situaci vyřešit. Poté, co se i vaše strana ODS 

jednou rozhodla, že se nemocnice zbaví, tak jsme na to nějakým způsobem reagovali. Váš 

názor se nakonec prosadil, uvidíme, co se bude dít dále, ale nemyslím si, že by převedením do 

rukou lepšího zřizovatele, hl. m. Prahy, docházelo k něčemu nesprávnému.  

 Zareaguji na Filipa Dvořáka. Hovořil jste o to, že jsme zapomněli zrušit nějaké 

usnesení k rampám. Myslím, že jsme především rampy zrušily, že tam nebudou. Jestli jsme 

zapomněli zrušit smlouvu, kterou jsme sepsali, je formalita. Připadá mi absurdní tady zkoušet 

zmenšit náš obrovský úspěch, že Václavské náměstí nebude vyzděno nájezdovými rampami 

do podzemních garáží soukromého investora, zrušení nějakého usnesení rady je naprosto 

formalistický přístup.  

 K panu Ryvolovi. Hovořil jste o tom, jak hrozí energetická krize. Tak proč to neřešíte? 

Proč tady řešíte nějakých 15 placených politiků, proč tady nemáte koaliční smlouvy a jako 

hlavní bod pomoc občanům to překonat? Toto byste měli mít jako hlavní věc, kterou brzy 

uděláte a ne že tam máte formulaci, že něco upřesníte. Právě vaše koaliční smlouva je 

důkazem toho, že jste velmi štědří k sobě, ale na občany si vzpomenete myslím na str. 22.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Müllera. 

 

P.  M ü l l e r : 

 Děkuji za slovo. Zopakuji, co tady zaznělo. Koalice kšeftu. Nevím, jestli jsem jediný, 

kdo to tam slyší. Vrátím se ale k příspěvku. Kde chybí argumenty, nastupuje dehonestace. 

Pojďme se bavit věcně a slušně, ať přineseme pozitivní změnu, o které tady všichni mluvíme 

a nikoli destrukci. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím procedurálně hlasovat o možnosti vystoupení kolegy Bureše. Pro 26, proti 0, 

zdržel se 1, nehlasoval 0. Prosím, pane kolego, máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Nechtěl jsem se hlásit, ale po projevu pana Čižinského musím. Pane 

zastupiteli, aspoň tady veřejně nelžete. To je ten váš způsob práce, jak tady padl ten váš 

nulový koaliční potenciál. ODS nikdy nehlasovala pro zbavení se nemocnice, moc dobře si to 

pamatujete. Začal jste tady potom, co David Bodeček něco rozjel, tak jste mu to ukradl, začal 

jste tady běhat s nějakou peticí. ODS od začátku říkala, že pro návrh nebude hlasovat. Veřejně 

tady lžete. 

 

P.  H e j m a : 

 Nevidím nikoho přihlášeného, rozpravu končím. Předávám slovo předsedovi 

Návrhového výboru, aby nás seznámil a došlými protinávrhy či pozměňujícími návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Návrh, který byl načten, stává se návrhem původním. Je tady jeden protinávrh od paní 

zastupitelky Švecové: 
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 Pro období 2022-2026 navrhuji počet uvolněných funkcí: 1 starosta, 2 místostarostové, 

5 radních, 1 předseda Finančního výboru, 1 předseda Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, hlasujme o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 10, proti 6, zdrželo se 5, 

nehlasovalo 6. Návrh nebyl schválen. 

 Prosím, pojďme dál. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní promítneme návrh, jak byl koaličními kluby načten. Přečtu to, ať všichni víme, o 

čem hlasujeme.  

 ZMČ Praha 1 stanovuje:  

 1) počet členů Rady MČ Praha 1 na 9, a to: starosta MČ Praha 1, 3 místostarostové a 5 

členů rady, 

 2) funkce, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ Praha 1: 

starosta, 2 místostarostové, 5 členů rady, předseda výboru pro participaci, participativní 

rozpočet a veřejný prostor a pro dotační programy, předseda Finančního výboru, předseda 

Kontrolního výboru, předseda výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního 

života, předseda komise pro informatiku a Smart Cities a předseda komise sociální. 

 V původním programu to byly jako body 1, 2 a 3, tady to jsou jen body 1 a 2. Můžeme 

to takto ponechat, je jedno, jestli je to rozděleno na dva nebo tři body. Víme, o čem 

hlasujeme. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o návrhu en bloc. Prosím hlasovat. Pro 15, proti 8, zdrželi se 3, 

nehlasoval 1. Návrh byl schválen, usnesení bylo přijato.  

 Nyní bychom měli přikročit k dalšímu bodu, kterým je  

volba starosty nebo starostky MČ Praha 1  

 Před tímto bodem si dovolím udělit slovo paní Emilii Rónové, která přijela také sdělit 

svůj příspěvek k tématu bezbariérovost. Vzhledem k tomu, že už tady čeká delší dobu, využil 

bych této příležitosti. 

 Potom si dovolím dát 5 minut technickou pauzu před dalším bodem, aby si odpočinula 

naše milá paní Kopečková a pak bychom pokračovali dál v jednání.  

 Paní Ronová, máte slovo. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Ráda bych pozdravila všechny zvolené, některé jsem neznala za posledních několik 

let, co zde na městské části interpeluji na jediné téma – odstraňování bariér ve veřejném 

prostoru a ve veřejných stavbách, které staví městská část nebo se na nich podílí. 

 Dřív než řeknu totéž, s čím přicházím s každou interpelací, chtěla jsem se omluvit, že 

jsem původně nezamýšlela žádat o výjimku na interpelaci, ale chtěla jsem mluvit k bodu 

programu. Bylo mi řečeno, že už vás, pane starosto, požádala paní Valíčková, tak moc děkuji 

za výjimku.  

 Mám jednu technickou věc. Všimla jsem si, že na začátku zasedání nebylo občanům 

vůbec sděleno, že se mohou vyjádřit k jednotlivým bodům programu, ale musí se 

zaregistrovat. Účastním se skoro na všech městských částech zasedání zastupitelstev. Probíhá 

to někdy trochu jinak než tady, někde je to neformálnější, stačí, když se během probírání 

programu občan přihlásí a starosta nebo ten, kdo moderuje, zapíše ho do fronty a nemusí se 

hlásit jako interpelace. Myslela jsem, že to tady bude možné přihlásit se bez oficiální 

registrace.  
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Myslím, že spousta občanů to tady nevěděla, někteří odešli a někteří se chtěli vyjádřit, chtěli 

interpelovat nebo něco říct, ale nevěděli, že se mají předem registrovat. To ke komunikaci. 

 Hlavně jsem se chtěla zeptat na to, zda noví členové a nová hlava městské části se 

budou více zabývat rozpočtem na bezbariérovost a zda budou více komunikovat možnost pro 

fyzické i právnické osoby získat dotaci a grant na odstranění bariér. Bude to městská část víc 

komunikovat a bude zveřejňovat aspoň procentuální částku rozpočtu na odstraňování bariér? 

 Začne se na MČ Praha 1 postihovat exemplární nedodržování bezbariérové vyhlášky 

398/2009, která se nedodržuje u nových a rekonstruovaných staveb? Mohu uvést jeden 

příklad, a to je tady Baráčnická rychta, která je krásně zrekonstruovaná, je impozantní, ale je 

zde porušena bezbariérová vyhláška. Bude se to do budoucna víc kontrolovat, případně 

nějakým způsobem perzekuovat? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme též za vaše náměty. 

 Přihlásil se teď pan Ryvola, ale byl dán prostor pro náměty ze strany paní Rónové.

 Prosím, pane kolego. 

 

P.  R y v o l a : 

 Mohu vám poslat naše programové prohlášení, je o jedna ze základních tezí, že 

chceme toto podporovat.  

 

P.  R ó n o v á : 

 Děkuji všem stranám. Slovo bezbariérovost se u voleb objevilo v různých formách v 

téměř všech programových prohlášeních. Jsme za to velmi vděčni. 

 

P.  H e j m a : 

 Nezapomeňte na dohodu podepsanou s Národní radou zdravotně postižených, kterou 

jsme s panem Krásou podepsali ještě během předchozího období. Mohli bychom o tom 

hovořit ještě dlouho. 

 Vyhlašuji technickou přestávku v délce 5 minut. Potom se opět sejdeme v pokračování 

jednání.  

(Přestávka) 

 Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat po technické 

přestávce, kterou jsme trochu prodloužili, aby si každý zvládl i najíst.  

 Prosím zároveň o vyplnění dotazníku o zájmu o oddávání. Další dotazník se týká toho, 

zda chcete dostávat materiály papírovou či elektronickou cestou.  

 Otevírám bodu číslo 

4 

volba starosty MČ Praha 1  

 Konstatuji, že dle § 11 jednacího řádu je volba tajná, nerozhodne-li se zastupitelstvo 

hlasováním bez rozpravy jinak. To se stalo.  

 V tomto směru jsem povinen vznést dotaz, zda i nadále souhlasíme s volbou aklamaci. 

Vidím, že platí to, na čem se zastupitelstvo usneslo. Zároveň předávám slovo nově zvolenému 

předsedovi Mandátového a volebního výboru, aby se ujal řízení voleb. Prosím, aby se zhostil 

této role Giancarlo Lamberti. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Pane starosto, děkuji za slovo. Nyní máme bod volba starosty nebo starostky. Táži se 

předsedů jednotlivých klubů, zda mají návrhy. 

 Pan Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Za 5 zastupitelských klubů je návrh na starostku MČ Prahy 1 Terezie Radoměřské. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Je ještě nějaký jiný návrh? Pokud tomu tak není, zeptám se paní Radoměřské, zda 

souhlasí s nominací.  

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Děkuji za nominaci a souhlasím s ní.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Zároveň ji žádám o několik slov. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Dámy a pánové, myslím, že tady bylo už řečeno velmi mnoho a nechci utrácet váš čas. 

Dovolte mi jen několik slov. 

 Žiji na Praze 1 celý svůj života. Praha 1 je pro mne srdeční záležitostí, a proto si kladu 

za svůj osobní cíl, aby se Praha 1 stala otevřenou, vstřícnou a na druhé straně také zábavnou, 

sociálně šetrnou a příjemnou k bydlení. Je to možná strašně obecné, ale je to prisma, jehož 

prostřednictvím se budu dívat na každý krok, který rada – budu-li zvolena – bude konat. 

 Nebudu probírat jednotlivé body, jakým způsobem chceme této kýžené mety 

dosáhnout, to jsme měli v našem programovém prohlášení, na kterém jsem se také podílela. 

Předpokládám, že programové prohlášení zastupitelé znají, protože se na něm buď podíleli, 

nebo si ho nastudovali, aby nás tady mohli kritizovat. 

 Ráda bych řekla, že slušnost a poctivost je základ jakékoli spolupráce. Je nás tady 

pouhých 27, což je jedna menší školní třída. Máme společný cíl, aby se lidem na naší městské 

části ať zde žijí, pracují nebo se sem jen přijedou podívat, protože jsme nejkrásnější město na 

světě, tady líbilo a aby jim tady bylo dobře. Doufám proto, že se 27 lidí na tom dokáže 

shodnout. Nepochybuji, že k tomu máme různé cesty. My nabízíme nějakou, naše opozice 

bude nabízet nějakou jinou. To nám ale jistě nemůže zabránit v tom, abychom k tuto cíli 

směřovali. O to vás prosím. Pokud budu mít tu čest a budu zvolena starostkou, zasadím se o 

to všemi silami. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji Terezii Radoměřské za její úvodní slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si dát prostor pro rozpravu k tomuto bodu. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 V tom případě otevírám rozpravu. Pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu mít dotazy. Byl bych rád, paní zastupitelko, abyste o sobě řekla něco více, např. 

kde bydlíte, jaká je vaše dosavadní politická historie, členkou jakých stran jste byla, jak 

vypadalo vaše dosavadní angažmá na Praze 1, jak jste byla aktivní v minulosti, jak jste řešila 

problémy, o kterých zde hovoříme a o kterých jsme hovořili v minulosti. Zeptal bych se vás 

na činnost v rámci komise pro participaci v letech 2020-2022. Komise byla svolávána 

poměrně málo, řešila především strategický plán. Pak jsem zaznamenal vaše aktivity ohledně 

javoru a ohledně hřiště Za Haštalem.  
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 Za dva a tři čtvrtě roku předsednictví v takto klíčové agendě, jako byla participace, 

bych rád slyšel vaši repliku třeba ohledně volební kampaně. Během volební kampaně jste 

např. měli petiční stánky, kde byly stromy, které hledají místa místo parkovacích míst. 

Dokonce jste měli kadibudku na Staroměstském náměstí, která také byla petičním stánkem. 

Připadá vám to jako vhodná kampaň tento typ záboru veřejného prostranství, že strom s 

vylepeným petičním archem by mohl být petičním stánkem, případně kadibudka že by mohla 

být petičním stánkem? 

 Zeptal bych se na věcný program. Ve vašem volebním programu jste hovořila o 

Masterplánu, že ho máte a že ho nějakým způsobem budete dále dopracovávat. Zeptal bych 

se, co bude s tím Masterplánem? Zeptal bych se na některé klíčové programové body. Ve 

vašem programovém prohlášení jsem nenalezl třeba návrh, že zavedete regulaci provozní 

doby v restauračních zařízeních, abyste si vynutila noční klid, což je jedna z klíčových starostí 

občanů. 

 Zeptal bych se na další velice medializovaný bod, a to je zrušení oprávnění parkovat 

pro návštěvníky a pro některé abonenty.  

 Závěrem si neodpustím poznámku – prosím paní Valíčkovou, aby promítla to, co jsem 

jí teď poslal. Na sociálních sítích jste se profilovala poměrně protibabišovsky, dokonce jste si 

dala na billboard, že se stydíte za svého premiéra. Přijde vám logické, že první věc, kterou 

uděláte v politice je, že se spojíte se stranou Andreje Babiše, což dnes tady zažíváme? Vaše 

slova vůči Babišovi a jeho straně jsou často ostrá. Trochu mi to neladí s tím, že jste s touto 

stranou v koalici. Nepřijde vám, že vaši voliči jsou tím trochu překvapeni? Nespoléhali se 

trochu na to, že s ANO do koalice nepůjdete? 

 Tolik za mne na úvod. Zopakuji otázky. Sdělte nám, kde bydlíte, v jaké politické 

straně jste byla a prosím odpověď i na další dotazy.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji panu zastupiteli Čižinskému. Další do rozpravy je přihlášena paní zastupitelka 

Švecová. 

 

P. Š v e c o v á : 

 Před dotazem bych chtěla konstatovat, že jsem koaliční smlouvu nepodepsala. 

Zajímalo by mě, zda je to právně uzavřené. Mám dotaz, který se k tomu váže. Měli jste třeba 

nějakou neformální předvolební dohodu s ODS, případně s Rezidenty o povolební spolupráci? 

Začalo se mluvit o dohodě, která byla plácnutím ruky. Je to také jedno z témat Pirátské strany 

o povolebním vyvolávání. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Prosím Terezii Radoměřskou. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Začnu u vás, paní kolegyně Švecová. Mám za to, že koaliční smlouva je podepsána 

zcela legitimně a regulérně, neboť jsme koaliční smlouvu včetně programového prohlášení 

dali Pirátům k dispozici, dali jsme jim čas na jejich diskusi. Schvalování koaliční dohody 

trvalo 7 dní, jednání se protáhlo. Nakonec jsme souhlas vašeho místního sdružení získali, vaši 

kolegové to podepsali. Pro nás, jako jednu ze stran, které tuto koaliční smlouvu podepsaly, to 

bylo naprosto závazné.  

 Pokud máte v rámci vaší Pirátské strany další opravné prostředky, je to vaše právo, 

využijte je. Nepochybně u vás probíhá transparentní rozhodování a nějakého závěru se 

doberete. Pro mne osobně je koaliční smlouva zcela závazná. 
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 Druhá otázka směřovala k tomu, jestli jsme měli neformální dohodu s ODS, potažmo s 

Rezidenty před volbami samotnými. Setkávali jsme se v průběhu posledních dvou let s 

většinou subjektů, které zde jsou. Byla to neformální setkání, víte, že jsme se potkávali i s 

Piráty, kde jsme se osobně poznali. Toto neformální setkání mělo vést k tomu, abychom se 

poznali lépe, abychom o našich představách o Praze 1 hovořili dříve a abychom 

nepřistupovali k povolebním projednáváním, kdybychom se dostali do zastupitelstva, tzv. od 

zeleného stolu, s nulou. Myslím, že to bylo přínosné a myslím, že i díky tomu jednání potom 

postupovala poměrně úspěšně. Ale že by byla uzavřena byť neformální dohoda s Rezidenty 

nebo s ODS, naprosto vylučuji. Nic takového uzavřeno nebylo.  

 Ano, domlouvali jsme se jak s Piráty, tak s ODS a s dalšími na bázi osobních vztahů o 

tom, že by spolupráce pro nás byla přijatelná. Pro nás, TOP 09, je ODS nejbližším 

spolupracovníkem. Zvažovali jsme, že budeme postupovat pod hlavičkou koalice Spolu jako 

ve Sněmovně, která se osvědčila a i průzkumy tomu byly nakloněny. K tomu nedošlo, a proto 

jsme se potom každý vydal svou cestou. 

 Opakuji – neexistovala dohoda o tom, že jeden bez druhého neuděláme ani krok. 

 Pane Čižinský, děkuji za jednotlivé otázky. Začnu billboardem, který jste mi 

připomněl. Byla to krásná doba, kdy jsme vyjadřovali svoji nespokojenost. Skutečně jsme se 

styděli za našeho premiéra, protože považuji mít trestně stíhaného premiéra za ostudu České 

republiky. Pan Babiš je pro mne persona ingrata, říkám to tady zcela otevřeně.  

 Vyčítáte nám, že jsme vstoupili do koalice s hnutím ANO. Všichni dobře víme, že 

práce na malé radnici, v  zastupitelstvu, na komunální úrovni není o velkých idejích. Neříkám, 

kolegové prominou, že jsem z toho byla nadšená, úplně „na větvi“, říkala jsem jim to zcela 

otevřeně, ale tváří v tvář možnosti sestavit dělnou a smysluplnou koalici jsem – řekla bych to 

slovy Karla Schwarzenberga – tuto ropuchu spolkla.  

 Při bližších jednáních se ukázalo, že konkrétní kroky, které partneři z hnutí ANO na 

Praze 1 prosazují, jsou pro nás přijatelné, naprosto pozitivně se postavili k našemu programu. 

Vzhledem k tomu, že průnik Zelených k programu byl tak daleký, skutečně s tím nemám 

problém.  

 K vašim otázkám. Jakým způsobem chceme zajišťovat noční klid? Souvisí to s 

Masterplánem. Masterplán, který jsme představili občanům, byl náš volební program. 

Bohužel, nejsme v situaci jako Praha 7, abychom získali nadpoloviční počet mandátů a museli 

jsme přistoupit k různým koaličním kompromisům. Nicméně toto se do našeho volebního 

programu promítlo docela výrazně v kapitole bezpečnosti, kdy chceme kromě jiného omezit 

hlučnost i těmi nejzazšími kroky jako jsou např. zavírací hodiny. Záměrně říkám nejzazšími 

kroky, protože toto je omezení podnikání a jako pravicově smýšlející člověk se tomu velmi 

bráním. Vždycky musíme nacházet kompromis mezi tím, co je zájmem jedněch a co je 

zájmem druhých. Pokud nacházíme zájem jedněch v tom, aby se z Prahy 1 dělal prakticky 

pub, a na druhé straně tady žijí lidé, kteří se chtějí vyspat a ráno vstávat do práce, mají malé 

děti apod., musíme najít někde cestu. Tuto cestu budeme hledat různými způsoby. Jedním z 

nich je vyžadování teď platných hygienických a podobných norem, které musí být 

dodržovány. V současné době platné normy musí být vyžadovány a jejich nedodržování musí 

být postihováno. To je poměrně významná cesta, kterou se dá zasahovat proti podnikům, 

které obtěžují své sousedy.  

 Myslím, že dosáhneme nějakého významného posunu. Nebudeme to dělat sami, v 

tomto smyslu budeme také jednat s hl. m. Prahou a musíme intenzívně pracovat s naší 

Městskou policií, budeme žádat vyšší nasazení Městské policie v rámci našeho Masterplánu, 

což se promítlo i do našeho programového prohlášení. Promítla se také speciální složka 

Městské policie, kterou se pokusíme prosadit, která by zasahovala právě proti těmto 

negativním projevům turismu.  
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Česká policie má jednotky, které se zabývají fotbalovými vandaly, tak není důvod, 

proč bychom neměli mít takto zaměřenou jednotku Městské policie, která by byla patřičně 

vyškolená a mohla by dobře pracovat a zasahovat způsobem velmi účinným.  

 Jedním z kroků, který se nemusí zdát tak důležitý a kterým bych se velmi ráda 

zabývala, je to, že když jste se vraceli z dovolenkových cest apod., tak Česká republika je 

velmi reprezentována tím, že tady máme dobré pivo a krásné památky a když si to dáte 

dohromady, tak je to dobré pivo u krásných památek. To je to, co tady na Praze 1 místy 

snášíme velmi obtížně. Budu jednat s agenturami, které se zabývají prezentací České 

republiky v tom smyslu, aby těžiště tohoto vyjadřování přesunuly pokud možno jinam.  

Z jednání s nimi mám informaci, že se hodlají zabývat i jinými regiony než jen hl. m. Prahou. 

Myslím si, že by to zabrat do jisté míry mohlo, byť uznávám, že je to malý střípek z toho, co 

je potřeba udělat a není to, co situaci vyřeší okamžitě a bleskurychle.  

 Co se týká naší volební kampaně a petičních stánků, stromů. Součástí naší volební 

kampaně bylo také to, že chceme redukovat možnost parkování v městské části pro 

nerezidenty, pro abonenty. Tím by se uvolnila některá parkovací místa, kam by bylo možné 

vysazovat stromy. Vymysleli jsme si to právě takto, že nikoli na chodníky, ale do ulic, 

minimálně kvůli tomu, že chodníky jsou zasíťovaná, ale v ulicích sítě nejsou zdaleka tak 

husté. Proto jsme vytvořili petici, která měla podpořit tento náš návrh. Myslím, že petice měla 

smysl.  

 Jedním z nosičů této myšlenky byly konkrétní stromy. Měli jsme na to spoustu 

pozitivních vyjádření. Není žádným tajemstvím, že nejlepší, jak oslovit voliče, je přitáhnout je 

k tématu. Myslím si, že se nám to podařilo, což jsem strašně ráda. Také jsme na tom snadno a 

velmi dobře poznali, že to je věc, která lidi trápí.  

 Chápu, že máte výhradu k tomu, že jsme petiční stánky použili jako volební nosič, ale 

byl to volební nosič ke konkrétnímu tématu, kdy jsme si chtěli ověřit, že toto volební téma 

není lidem cizí. Není, teď to víme jistě. Na okraj podotýkám, že všechny petiční stánky měly 

včas všechna povolení TSK a neumisťovali jsme je na místa, která by povolena nebyla.  

 Co se týká mé angažovanosti na Praze 1, vzpomněl jste komisi participace. Do značné 

míry trpěla tím, že dosavadní rada neměla jednoho odpovědného radního, na kterého bychom 

se mohli obracet, a proto jsme neměli tak dobrý kontakt. To, že se o to starají všichni, 

znamená, že se o to nestará nikdo. I proto budeme mít v naší koalici člověka, který se tím 

bude zabývat. Zabývali jsme se věcmi, které nám přicházely od občanů. Musím srdečně 

poděkovat paní kolegyni Talackové, která přinášela témata. Byla první, kdo na naši komisi 

přinesl javor. Za to moc děkuji. Kdyby to tak fungovalo, bylo by to skvělé. Na druhou stranu 

nelze vycházet jen z požadavků občanů, i když je to pozitivní. 

 Ano, komise participace i z mého pohledu neodvedla tu práci, kterou by odvést mohla. 

Říkám to zcela otevřeně a vysvětluji si to těmi důvody, které jsem uvedla. 

 Co se týká mé osobní historie, vždycky jsem byla politicky angažovaný člověk. Když 

jsem se po studiích vrátila k práci na Českém Šternberku, kde jsem dělala kastelána, a vrátila 

jsem se do Prahy, do politiky jsem se vrhla hned. Byla jsem tehdy členkou vznikající Unie 

svobody. Pracovala jsem tam v aparátu Unie svobody. Byla to politická kariéra, nebyla to jen 

úředničina, byť si můžete o sekretariátech politických stran myslet své. Byla přerušena tím, že 

jsem se provdala a postupně se narodily tři děti. Potom jsme nějakou dobu pracovně setrvávali 

v Berlíně a posléze ve Vídni. Když jsme byli ve Vídni, byla jsem už požádána, abych se 

angažovala v politické straně TOP 09. Požádal mě o to Karel Schwarzenberg, s kterým jsme 

přátelé, a chtěl, abych pomohla vystavět vnitrostranické centrum vzdělávání, což se nakonec 

povedlo. Dosud jsem na výkonné radě jako členka našeho stranického think-tanku TOPAZ. 

 V rámci tohoto think-tanku, který jsem nějaké roky řídila, jsem se zabývala komunální 

politikou. Připravovala jsem školení pro komunálni politiky, která probíhala několik let po 

sobě. Školení probíhají dosud. Tím jsem se seznámila s problematikou komunální politiky. 
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 Přiznávám, že jsem zvolenou zastupitelkou poprvé. Přiznávám, že jít tzv. z ulice přímo 

na kandidaturu starostky je odvážné. Musím ale říct, že my ženy jsme odvážné. Kdo má doma 

tři puberťáky, tak ví, o čem mluvím.  

 To, že jsem nebyla v této aktivní politice, považuji svým způsobem za výhodu, 

minimálně zde na Praze 1, a to z toho titulu – aspoň doufám, že nemám s nikým žádný 

nevyřešený spor, že jsem v minulých volebních obdobích ani neměla příležitost někomu 

šlápnout na kuří oko a nikdo nepošlapal ta moje – troufám si říci, že mohu být tím 

konstruktivním prvkem, který bude hledat kompromisy, cesty někdy historicky dlouhodobě a 

možná někdy i osobně znesvářenými stranami. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Další do diskuse je přihlášena paní Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Máme několik dobrých kandidátů na starostu a vy mezi ně patříte a z vaší nominace 

mám radost. Souhlasím, že máme společný cíl. Tam, kde máme pocit, že jste zvolili špatnou 

cestu, budeme kritizovat, někdy dost drsně. Kde máme pocit, že jste zvolili dobrou cestu, 

budu vás podporovat.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nyní má slovo pan Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Neodpověděla jste mi na otázku, kde bydlíte. Prosím paní Valíčkovou o promítnutí 

toho, co jsem zaslal v posledním e-mailu. Když jsem se díval na vaše stránky, omlouvám se 

za zmínění vašeho věku, tak v první větě je, že tolik a tolik let žijete na Malé Straně v Praze. 

V druhé části jsem našel jakýsi odkaz na městskou část Praha 5, z kterého může vyplývat, že 

jste v Praze 5 privatizovala byt, a to jako tzv. oprávněný nájemce. Mám rozpor v tom, že jste 

říkala, že jste celý život bydlela na Praze 1, ale současně jsem našel něco, co naznačuje, že 

jako oprávněný nájemce máte bydliště na Praze 5. Mohla byste toto vysvětlit? 

 Na internetu jsem našel, že jste v r. 2021 sponzorovala ODS. Trochu mě to překvapilo. 

Zeptal bych se, zda jste někdy byla členkou ODS ve vašem politickém životě? 

 Pokud jde o vaše další odpovědi, musím se podivit, že trestně stíhaný premiér vám 

zásadním způsobem vadí, že se za to stydíte a píšete to dokonce na billboardy, a trestně 

stíhaný politik vám nevadí. Je v tom trochu rozpor. Navíc Andrej Babiš kandiduje na 

prezidenta, což to ještě graduje. Všechny koalice s ANO, kterých je mnoho, dávají Andreji 

Babišovi určitou legitimitu. Za problematické to považuji.  

 Co se týká diskuse o programu, vnímám určitou diskrepanci mezi tím, že jste jako 

TOP 09 velice mnoho vyjednali pro sebe, ale pokud jde o program, tam úspěšnost nevidím. 

Třeba regulace provozní doby bylo jediné možné řešení, protože nelze být alko-čtvrtí a mít 

tady klidně spící residenty. To nejde. Představa, že ke každému opilci dáme policajta, který 

ho bude hlídat, není reálná. Intenzitu nočního alkoholického života na Praze 1 je třeba snížit, 

jinak se obávám, že zde residenti nebudou. Byl jsem překvapen, když jste v hotelu Jalta při 

debatě mluvila o tom, že to zavedete, a teď to nevidím. Obávám se, že jste to neprosadila, což 

je škoda. Vidím diskrepanci mezi tím, kolik jste prosadili toho personálního a kolik jste 

prosadili toho problémového. Teď najednou mluvíte o podnikání, a neříkala jste, že to bude 

pro vás prioritní. Prosím ještě o odpověď na otázky. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Další do diskuse je přihlášen pan zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Musím se zastat ženy, která je kandidátkou na starostku. Musím říct – teď hovořím za 

sebe: pokud bude Terezie zvolena, tak nevím, jestli si to uvědomujete, byla by to první žena 

ve funkci starostky městské části Praha 1. Myslím si, že by to byla dobrá vizitka pro změnu 

politiky. Nemyslel jsem to na předchozího starostu.  

 Pavle, také jsem přiznal, že vlastním byt v Karlíně v ulici xxxxxxxxx a neprivatizoval 

jsem žádný byt. U Terezie zmiňuješ Prahu 5. Pokud se nepletu, tak také vlastníš družstevní 

podíl na Praze 5, je to svým způsobem také jako privatizace. Myslím si, že je to velmi 

podobné. Také se tě nebudu ptát, jestli bydlíš na Praze 5. Předpokládám, že máš stále 

družstevní podíl, i když vím, že bydlíš v xxxx v Praze 1. Máte to podobné. 

 Byl bych rád, kdybychom nezacházeli do detailů. Říkám to z toho důvodu, že 

předvolební doba byla velmi korektní a děkuji všem. Ale to, co přišlo po volbách, chápu, že je 

to nějaká politická hra – je to napříč všemi uskupeními – by sem nemělo vůbec patřit. 

 Prosím všechny, volíme teď starostku, abychom se oprostili od těch osobních výpadů. 

Toto nebyl osobní výpad, ale přišlo mi to velmi nefér.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji panu zastupiteli. Nyní bude mluvit paní Nikol Švecová. 

 

P.  Š v e c o v á : 

 Slyšela jsem o vás, že jste odbornice proti korupci. Toto Úřad Praha 1 potřebuje jako 

sůl. Chcete ze své pozice starostky bojovat proti korupci i na úřadu?  

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Jsem zásadně proti tomu, aby se někde kradlo, říkejme tomu korupce, všimné nebo 

jakkoli. Vždycky je to krádež a je mi jedno, kdo to je. Myslím, že naše koalice představila 

celkem srozumitelný soubor opatření, která povedou k větší transparentnosti. Jsem 

přesvědčena, že to povede také k tomu, že se ukáže, že naši úředníci na městské části skutečně 

nekradou. Představa, že městská část je shluk lidí, kteří parazitují na něčem, je opravdu 

mylná. Jsem přesvědčena, že tam pracují čestní, poctiví, solidní lidé. Prostředky, které  k 

tomu nabídneme, to nepochybně dokáží.  

 Co se týká nás politiků, jsme pod velkým dohledem. Prosím celou opozici o to, aby 

dohlížela velmi pečlivě. Nepochybuji o tom, že to bude dělat. Jestliže budete mít někdo pocit, 

že se děje něco nekalého, prosím, odneste to ihned na policii. Budete-li mít ten pocit, otevřete 

to u nás pěti k jednání, aby se to buď vyjasnilo, nebo to skončilo na policii. Jiné cesty 

nevidím.  

 Pokud se týká otázek, pane Čižinský, strašně lituji, že TOP 09 nezískala 50 % ve 

zdejších volbách a nemohli jsme dát všechno do programu. Příště se budeme snažit, aby se 

nám to podařilo, a pak náš volební program překlopíme do radničního programu. Do té doby 

musíme někdy někde ustupovat.  

 To, že se nám podařilo vyjednat solidní personální zastoupení, to snad také není žádný 

těžký hřích v politice, řekla bych skoro naopak. Jsem ráda, že kolegové v koalici byli 

srozuměni s naším požadavkem na toto místo. 

 Pokud se týká mé osoby, možná to bylo právě proto, že jsem člověk, který více 

spojuje, než rozděluje, což v naší pětičlenné koalici je důležitá role. 
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Byt považuji za osobní věc a připadá mi to pod úroveň tohoto ctěného shromáždění se 

tím zabývat. Ano, jsou to veřejné zdroje, vlastním byt na Praze 5, nijak se tím netajím, bydlí 

tam moje nejstarší dospělá dcera, já tam také často pobývám, ale také zejména pobýván na 

xxxxxx na Malé Straně, na mém trvalém bydlišti, kde žijí moji rodiči, matce je 81, otci bude 

91. Jistě si umíte přestavit, že potřebují nějakou pomoc. Jestli chcete zjišťovat, kde mám 

kartáček na zuby, tak na obou místech.  

 V průběhu mého života jsem nebyla trvale bytem na Malé Straně, což pro člověka, 

který se tam narodil, odřel si kolena na Kampě a chodil k Jezulátku na Národní a do Josefské 

do základky, bylo trpké opouštět Prahu 1. Bydlela jsem leckde, pracovně na hradě Český 

Šternberk, v Berlíně a dlouhá léta ve Vídni, protože tam manžel pracoval. Přesto jsem si 

udržovala vztah s Prahou 1, zejména s mojí milovanou Malou Stranou. Nikdy jsem nepřestala 

být člověkem Prahy 1.  

 Výtky, že vlastním byt na Praze 5, mi připadají, že sem nepatří. Děkuji. (Polesk) 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji Terezii. Přihlášen je s technickou pan Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Omlouvám se, ale jestliže tady někdo mluví o korupci, o Úřadu městské části, ať na 

lidi ukáže a nepleťte si městskou část Praha 1 a Úřad městské části. Paní kolegyně, to je 

směřováno k Vám. (pozn. zřejmě myšlena paní Švecová) 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nyní má slovo pan Motl. 

 

P.  M o t l : 

 Chtěl bych požádat všechny zastupitele, abychom se drželi ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 1 a nepřecházeli k lidovému soudu. Toto mě dostává do fáze, kdy 

vůči našim občanům je to naprosto nekorektní, protože přišli proto, aby věděli, co chceme 

dělat celé čtyři roky. Začíná to tady zavánět Sněmovnou do 6 hodin do rána, kdy se zde jen 

vyřizují osobní účty.  

 Pavle, v r. 2018 tě valná většina zastupitelů Prahy sobě navrhla, držme se volby 

starostky MČ Praha 1 a úcty k těm, co tady sedí, což jsou občané Prahy 1. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Ptát se, jestli zastupitelé, starosta nebo radní bydlí na Praze 1, je nepatřičné, tak to 

vítám. Upozornil bych, že otázku bydliště vznesla vaše koalice. Pan Ulm mimo projednávaný 

bod začal říkat, že oba zastupitelé za ANO zde bydlí. Když se podíváme do vaší koaliční 

smlouvy, je tam napsáno, že v komisích by měli být pouze lidé, kteří mají trvalé bydliště na 

Praze 1. Když se podíváme do programového prohlášení, hovoříte tam o tom, že jediným 

kritériem pro vydávání parkovacího oprávnění by mělo být skutečné bydliště. Dnes slyšíme o 

výkladu pojmu bydliště, že člověk může mít bydliště na více místech atd. 

 Pokud se David Bodeček ohrazuje, připomněl bych, že před 4 lety velmi tématizoval 

bydliště Oldřicha Lomeckého. Trvám na tom, že je legitimní zeptat se na to, že je nějaký 

rozpor mezi tím, co tvrdíte voličům, a nikdo vás nenutil k tomu, abyste tam psala, že bydlíte 

celý život na Malé Straně a že jste privatizovala jako oprávněný nájemce na Praze 5. Nějaký 

rozpor v tom vidím. Je na zastupitelích, jak toto ve svém rozhodování posoudí.  
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P.  L a m b e r t i : 

 Nyní má slovo paní zastupitelka Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Myslím si, že ptát se na tyto věci je úplně v pořádku. Korektnost nespočívá v tom, že 

se neptám, ptát se je třeba. Je v pořádku ptát se, jestli má dotyčný místo bydliště na Praze 1, 

zvláště když bude mít člověk v gesci noční kluby. Kdo bydlí na Praze 1, na noční hluk se dívá 

jinak než člověk, který tu nebydlí. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nikdo není přihlášen do rozpravy, přistoupil bych k volbě. Volba bude provedena 

aklamací pomoci elektronického hlasovacího zařízení stiskem tlačítka buď pro, proti nebo 

zdržel se.  

 V tuto chvíli hlasujeme pro kandidátku Terezii Radoměřskou na pozici starostky 

MČ Praha 1. Prosím, hlasujte. Pro 16, proti 1, zdrželo se 10, nehlasoval 0. Dovoluji si 

pogratulovat Terezii Radoměřské, nyní je to starostka MČ Praha 1. Gratuluji. (Potlesk) 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Velmi krátce. Děkuji. Děkuji koalici, že mě navrhla a že mě podpořila, děkuji opozici, 

že nám bude skvělou opozicí a děkuji, že jste tady tak dlouho vydrželi.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Prosím, paní starostko, zaujměte místo u předsednictva a hlavně si převezměte řetěz 

starosty a ujměte se dalšího řízení dnešního ZMČ Praha 1. (Předávání řetězu.) 

 

P.  H e j m a : 

 Učiním poslední krok, předám řízení naší milé starostce. Přeji jí hodně sil a štěstí, aby 

to všechno vydržela. (Potlesk) 

 

P. Sitár B a b o r á k o v á :  

Měla bych krátkou stručnou technickou. Chtěla bych moc poděkovat Petru Hejmovi. 

Pro mne to byl dobrý starosta a mám potřebu svému starostovi poděkovat. Vám samozřejmě 

přeji všechno nejlepší do nové funkce. Jsem rád, že je to žena. 

 Petře, děkuji, myslím si, že děkuji i za více mých kolegů a za úředníky, protože jsi k 

nám byl uctivý. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Pane starosto, Petře, děkuji, že jsi městskou část vedl, že jsi ji vedl poctivě, 

zodpovědně, s nejlepším svědomím a s nejlepší vůlí městskou část posouvat pozitivně. 

Upřímně doufám, že budeme dále spolupracovat. Potřebuji tvé zkušenosti a budu nesmírně 

šťastná, když budeš ochoten se s nimi se mnou o ně podělit. Ještě jednou díky. (Potlesk) 

 Prosím o desetiminutovou přestávku, aby to kolegové mohli zde technicky upravit. 

(Přestávka) 

 

 Prosím, abyste zaujali svá místa, po přestávce začneme znovu jednat.  

 Kolega Bureš má technickou poznámku. 

 

 

 

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 48 
 

P.  B u r e š : 

 Dal bych procedurální návrh na hlasování, že budeme jednat i po 22. hodině. Je to sice 

až za půl hodiny, ale než se dostaneme k dalšímu bodu, abychom si odhlasovali, že 

pokračujeme do vyčerpání programu.  

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy, proto vás vyzývám, abyste se 

vyjádřili k návrhu, že jednání bude pokračovat i po 22. hodině. Prosím hlasovat. Pro 22, proti 

1, zdržel se 0, nehlasovali 4. Děkuji, budeme hlasovat i po 22. hodině. Všichni z toho máme 

velkou radost.  

 Ještě jednou mi dovolte poděkovat panu Petru Hejmovi, jeho práce byla úžasná, 

záslužná. Děkujeme za ni a doufám, že budeme pokračovat v trochu jiných rolích, ale 

nepochybně neméně intenzívně. Děkuji. (Potlesk) 

 Děkuji mu také, že se zhostil první části. 

 Nyní se budeme věnovat bodu číslo 

5 

volba místostarostů/místostarostky MČ Praha 1  

 Počet místostarostů byl navržen na 3. V první řadě bychom přistoupili k volbě prvního 

místostarosty a potom k volbě dalších místostarostů. Volby budou rozděleny na dvě volby – 

volba prvního a volba dalších místostarostů.  

 Jak jsme schválili na počátku jednání, všechny personální volby v tento den budou 

veřejné. Proto prosím předsedu Mandátového a volebního výboru, aby se ujal své úlohy. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Paní starostko, děkuji za slovo. Nyní budeme volit místostarostu MČ Prahy 1.  

 Hlásí se pan Bureš. Máte slovo. 

 

P. B u r e š : 

 Snažím se to urychlit, rovnou předkládám návrh 5 klubů na nominaci Davida 

Bodečka.  

 

P. L a m b e r t i : 

 Jsou nějaké další nominace? Pokud tomu tak není, táži se pana Bodečka, zda s 

nominací souhlasí.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za nominaci a souhlasím.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 V tom případě prosím o následný projev. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Milá paní starostko, vážení zastupitelé, vážení úředníci, milí sousedé a hosté, dovolte, 

abych se vám představil. Mám tady černou kravatu a někdo říká, jestli je to na pohřeb. Ne, 

jsem Pirát a jsem hrdý Pirát.  

 Jmenuji se David Bodeček, je mi 42 let, bydlím na Praze 1 kolem deseti let. Bydlím v 

ulici xxxxxxxxxx. Vystudoval jsem pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 

pocházím z jižní Moravy, což někteří na zasedání zastupitelstva opakovaně připomínkovali. 

 Když jsem tady takto hovořil v r. 2018, byl jsem nominantem na gesci majetku, v tuto 

chvíli je to nominace na gesce kultura, školství, sport, spolky a vnitřní chod úřadu. 
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 Nejprve bych chtěl poděkovat předcházejícímu vedení radnice Prahy 1. Už jsem to 

říkal u jednoho z předcházejících bodů, ať je to bývalý starosta Petr Hejma, 1. místostarosta 

Petr Burgr a paní místostarostka Eva Špačková. Děkuji i zbývajícím členům rady. Zvláštní 

poděkování směřuji k tomu, kdo mě nešetřil, a to je ten, kdo mezi námi nesedí, a to je pan dr. 

Votoček. Pane doktore, byl jste na mne hodně přísný, někdy jste nebyl možná spravedlivý, ale 

mnohému jste mne naučil v rámci gesce majetku. Strašně moc vám za to děkuji. 

 Děkuji všem uskupením, která se podílela na předvolební kampani. Kampaň byla ku 

podivu naprosto férová a hned po volbách jsem to velmi ocenil. Netušil jsem, že nám 

záležitost bude trochu eskalovat po volbách, ale chápu, patří to tady k politice.  

 Moc děkuji za podporu těm, kteří v kampani pomáhali u konkurence a teď tady nesedí, 

přestože získali voličskou podporu. Je to již jednou dnes zmíněný Tomáš Macháček, ale také 

Jakub Vaculín.  

 V r. 2018 jsem se ucházel o podporu všech v rámci majetkové gesce a tato gesce mi 

zůstala jeden rok. Po politickém převratu v r. 2020 jsem získal důvěru v pozici předsedy 

Kontrolního výboru. 

 Musím říct, že obě pozice mě bavily, ale s čím jsem byl moc spokojený, tak s prací 

úřadu. Nepoděkoval jsem separé panu tajemníkovi. Pane tajemníku, velké poděkování patří 

jednak vám, ale také úředníkům. 

 Co se týká gescí, velmi si vážím toho, když jsme vedli povolební vyjednávání se 

dvěma skupinami, tak jsem měl důvěru pro gesci majetku. Do voleb jsem ale šel s tím, že tuto 

gesci už nebudu požadovat, pokud bych získal z nějakých důvodů důvěru. Pokud jste si 

přečetli Pirátské listy Prahy 1 z května nebo ze září, tyto gesce, které jsem tady vyjmenoval v 

souvislosti s mou osobou, byly zmíněny. Gesce byly pro mne prioritní už v r. 2018. 

 Chci říct, že jak sociální oblast, kterou jsem zmínil, tak také kulturu, školství a spolky 

včetně sportu nepovažuji jako gesce podřadné. 

 Chtěl bych velmi navázat na ty, kteří se těmito gescemi zabývali dosud. Je to Petr 

Burgr a Eva Špačková. Myslím si, že jejich pozice byly vykonávány velmi dobře. Chtěl bych 

dokázat to, že i když jsme proti sobě s paní mistostarostkou Evou Špačkovou byli na 

zastupitelstvu, tak „boje“ nebyly osobní. 

 Moc se těším na spolupráci se všemi. Děkuji za to, že v rámci této koalice vznikl 

programový průnik, který je velmi složen z bodů Pirátského programu, a jsem velmi rád, že 

dáváme velký prostor opozici. 

 Neříká se mi to lehce, vím, že jsem byl napadán s tím, že preferuji tuto stranu a 

myslím, že přijde čas, kdy si tuto věc vyříkáme. Pravda je ale trochu někde jinde. To, co se 

teď děje v rámci celorepublikového fóra, někteří mi říkali, že o Praze 1 má rozhodovat celá 

republika, tak to jsou interní předpisy strany, kterou tady zastupujeme. Šli jsme do velkého 

rizika, vůbec nevíme, co se bude dít. Pro nás je však důležité, abychom odsud odcházeli s 

hlavou vzhůru a s tím, že slovo, které jsme dali, bude platit.  Není to pro nás vůbec snadná 

situace, pro nikoho z nás v tomto klubu. Ctím tady všechny zástupce našeho Pirátského klubu, 

včetně Nikol, a musím říct, Nikol, že jsi velká bojovnice a děkuji, že tady dnes vedle mne 

sedíš. 

 Moc vám děkuji za to, že jste si mne vyslechli. V případě, že budete mít zájem o 

odpovědi, ať co se týká mne osobně – na dotazy jsem si během 14 dnů už zvykl, přestože mi 

nejsou příjemné, tak také očekávám dotazy v rámci gescí. 

 Pokud získám důvěru, těším se na spolupráci ať s Lidnou Klečkovou nebo s Míšou 

Vencovou, které mají na starosti ty hlavní oblasti, které by spadaly pode mne. Ještě jednou 

mockrát děkuji. (Potlesk) 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji Davidovi za úvodní slovo. Do diskuse je přihlášen pan zastupitel Hejma. 
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P.  H e j m a : 

 Milé dámy, vážení pánové, za chvíli zvolíme 1. místostarostu a symbolicky odejde 

bývalý místostarosta Petr Burgr. Neměl jsem možnost mu poděkovat, a teď je ta nejlepší 

chvíle, je to asi něco jiného, než očekával David, že bude nějaké grilování, na to si užívá ve 

vlastních řadách dost, takže bych chtěl Petrovi moc poděkovat, protože to byl pro mne ten 

nejlepší 1. místostarosta, jakého jsem si mohl po svém boku přát. Vládl moudře, spravedlivě a 

hlavně jsem měl pocit, že mám dobrého parťáka a kamaráda vedle sebe. Přál bych paní 

starostce úplně stejného 1. místostarostu, jako byl Petr. Petře, děkuji. (Potlesk) 

 Abych to neopakoval při novém zvolení rady, totéž bych chtěl říct Michalovi 

Cabanovi. Rovnou mu z tohoto místa poděkuji a tím vás zbavím dalšího mého příspěvku. 

Michale, velké díky za všechno (potlesk). 

 Jako bývalý starosta si ještě dovolím poděkovat Evě Špačkové, další naší milé 

místostarostce. S tou mi také bylo moc příjemné v radě. Evo, loučím se, spolupracujeme, i 

když jsme trochu každý na jiné straně. Díky také za to. (Potlesk) 

 Broně přeji hodně štěstí ve staronové pozici.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Dále je do diskuse přihlášen pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma se grilování neujal, zůstane to na mně. Zajímalo by mě, co, Davide, 

řekneš. Připomněl bych jednu kauzu, kterou jsi zametl pod koberec jako předseda 

Kontrolního výboru, a to kauzu části hřiště mateřské školky v Revoluční. Prosím paní 

Valíčkovou o promítnutí prvního dokumentu, str. 131. Janov jsi řešil úspěšně, ale u Revoluční 

jsi žádné pochybení nenašel. Připomenu, že část hřiště svěřené zastupitelstvem mateřské 

školce byla této školce fakticky odňata, bylo tam postaveno parkování pro hasiče, následně 

bylo parkování zrušeno a vybudováno pískoviště. Byly s tím spojené nějaké náklady, ty jsi 

registroval, že žádné problémy nevznikly, nicméně jsi na zastupitelstvu připustil v listopadu 

2021, že existuje nějaký viník. Říkal jsi, že Petr Kučera měl slyšet, že se řeklo o nějakém 

viníkovi. Říkal jsi, že se na Kontrolním výboru řeklo, kdo byl ten viník. Byl bych rád, kdybys 

nám teď řekl, kdo byl viníkem této kauzy a proč viník nezazněl ve zprávě Kontrolního 

výboru, pro kterou jsi hlasoval.  

 Dávám na zváženou, jestliže jsi dokázal úspěšně prošetřit kauzu Janov, a naopak jsi 

nedokázal najít nic protiprávního na kauze v Revoluční, zda to není tím, že v té druhé kauze 

byl angažován pan Filip Dvořák.  

 Ještě bych se vrátil ke kauze Janov. Vypadá to, že se teď dostaneš k moci, bude to 

dokonce tvůj resort. Můžeš se nám teď zavázat, že na první nebo druhé radě navrhneš 

odvolání pana Mühla z pozice ředitele školy v přírodě v Janově?  

 K programovým věcem. Není ti líto, že v programovém prohlášení, které zřejmě 

považuji za to nejlepší, co mohli Piráti vyjednat, podle mne absentují některé významné body, 

např. že se nepodařilo vyjednat jmenovité hlasování na radě, což v našem memorandu bylo, 

ale tady se to nepodařilo, tak proč preferuješ horší variantu z ODS než tu naši variantu? 

 V programu jste hovořili o referendu o mýtném. Je to také škoda, byla by to zajímavá 

myšlenka. 

 Proč se ve vašem programovém prohlášení neobjevily regulační plány? V programu 

máte, že by měly být samozřejmostí, ale ve vašem programovém prohlášení to nevidím.  

 Prosil bych o odpověď na tyto otázky: byl viník v Revoluční, jak to bude s panem 

Mühlem, proč se vám nepodařilo prosadit ty tři věci, o kterých jsem hovořil a proč jste přesto 

v koalici s ODS a s ANO? 
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P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za dotazy. Začnu s hřištěm v Revoluční. Kontrolní výbor má svého předsedu a 

své členy, je to kolektivní orgán. Sám nemohu rozhodovat. Kontrolní výbor rozhodoval na 

základě určitých stanovisek. Stanoviska potom Kontrolní výbor vyhodnocoval a vytvořil 

závěr. Se závěrem, pokud výbor doporučí, aby tato záležitost byla postoupena zastupitelstvu, 

tak tyto záležitosti byly v minulosti postoupeny zastupitelstvu.  

 Omlouvám se, neviděl jsem na prezentaci a nevím, co je tam napsáno. Nejsem si 

vědom toho, že bych snad něčemu na Kontrolním výboru bránil, že by byl nějaký návrh a já 

bych přesvědčoval ostatní členy Kontrolního výboru, aby návrh nebyl schválen. Nejsem si 

toho vědom. Potom se na to podívám. 

 Co se týká soudního sporu, byl jsem ten, kdo chodil k soudnímu sporu. Když jsem byl 

u jednoho přelíčení, bylo tam snad pět úředníků, vnímal jsem to, že je to sousedský spor mezi 

hasiči a školkou. 

 Ptal ses, jestli jsem Pirát. Odpovím ano. Myslím si, že viníkem byla paní  

Ing. Tomíčková. S ohledem na záznamy, které byly v materiálech, systém nebyl správně. 

Jsem rád, že s naší pomocí opozice se pravidla a systém změnily. Myslím, že to potom byly 

záležitosti s veřejnými zakázkami. Také díky Kontrolnímu výboru se v loňském nebo v 

předloňském roce systém na úřadu změnil. Neříkám, že docházelo k úmyslným pochybením, 

ale je potřeba systém nějak spravovat. S pomocí koalice i opozice např. tím, že opozice bude 

mít předsedu Kontrolního výboru, bude se dařit napravovat další mechanismy, které nejsou 

dokonalé.  

 Co se týká Janova, je to pro mne důležité téma. Můžeš mě doprovodit, 9. prosince 

půjdu k soudu, kdy mě paní Mühlová žaluje o milion korun. Pro mne to byl velký paradox, 

kdy jsem neustále upozorňoval na pochybení, která v minulosti byla. Jsem přesvědčen, že 

pochybení tam byla. Nelíbil se mi, což sem i veřejně prezentoval, způsob realizace 

výběrového řízení a ředitele. Rozhodně ale nebudu člověk, který přijde a řekne, že 

odvoláváme pana Mühla. Zavolám si ho, budou mě zajímat některé věci. Budu muset odlišit 

záležitost do 31. srpna 2021, i když si myslím své o řízení objektů v Janově, tak v tu dobu 

byla pro nás partnerem jeho matka a společnost, kterou vlastnila. Bude mě zajímat, co se dělo 

od 1. září 2021, kdy vznikla příspěvková organizace pro Janov. I když je to pro někoho 

prkotina, budu se ptát našich odborů i našeho tajemníka, jestli úředníci dostali už nabídku na 

vánoční pobyt v Janově. To je to, co jsem kritizoval, že přece není možné, aby 28. června 

úředníkům, kteří mohou využívat tyto objekty, byla poslána nabídka od 1. do 7. července. 

 Ve spolupráci s paní Špačkovou, pokud bude nakloněna ke spolupráci, tento 

mechanismus by měl být napraven. Třeba mé úvahy a myšlenky jsou špatné.  

 Minulý pátek jsem se setkal s vedoucí školského odboru a vyslechl jsem si, jaké 

problémy tuto koalici teď čekají, ať to jsou známá hřiště v Masné a Na Františku. Pokud se 

tak už nestalo, budeme muset urychleně vyřešit končící smlouvy na školách. Zaznamenal 

jsem také problematiku Čestic v souvislosti s rozpočtem. Věcí je mnohem víc. Rád jsem se 

těmito věcmi zabýval. 

 Pokud získám vaši důvěru, bude to pro mne velmi zvláštní setkat se s Romanem 

Mühlem, přestože jsem přes rok žádal, aby se nám přišel představit. Nevím, jak ten člověk 

vůbec vypadá. Musím se oprostit od animozity. Jak jsem po r. 2018 přicházel na radnici a stal 

jsem se radním pro majetek lidí, kteří mě nesnášeli v souvislosti s jednou z kauz, tak jsme si 

museli najít cestu. Bylo to asi to nejhorší, co mě v životě do té doby potkalo. Teď vzniká 

paradox, že bych měl na starosti gesci školství právě s ohledem na Janov.  

 Zavázal jsem se, že bych rád navázal na své předchůdce. 
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 Co se týká našeho programu, je velmi dobrý. Jsem pyšný na to, že se podařilo prosadit 

právě s ohledem na to, co mi přišlo velmi nespravedlivé, aby v Kontrolním výboru na Praze 1, 

který má kontrolovat zastupitelstvo a radu, opozice měla ze šesti členů jen dva členy. Myslím, 

že to byla chyba nás všech, že jsme toto dopustili. Jsem rád, že tato koalice nejen navyšuje 

místa pro opozici, ale hlavně dojde k překlopení. Znamená to, že opozice bude mít ve výboru 

většinu. Myslím si, že je to v pořádku a je to jen potvrzení toho, že chceme být kontrolovaní. 

 Vím, že řeč je teď o něčem jiném. Apeloval bych na opozici, abyste vybrali takového 

adepta, který pochopí podstatu předsedy Kontrolního výboru, protože to vůbec není snadná 

věc. Také jsme to říkal na zastupitelstvu. Když jsem přicházel jako předseda Kontrolního 

výboru na jednání rady, tak členové rady mi vyčítali, co jsem zase všechno prozradil na 

facebooku. Snažil jsem se vysvětlit, že o tom to je, aby někdo informoval o průběhu rady, o 

usnesení. V momentu, kdy jsem odešel z rady, schytával jsem to od opozice, že nedonáším 

informace. Nejde o donášení informací, jde o to upozorňovat na pochybení. Moje politika 

předsedy Kontrolního výboru byla taková, že když jsem se na radě přihlásil, ne vždy to bylo 

pro mne příjemné, a upozornil jsem na chybu, a pokud se rada s touto chybou vypořádala, tuto 

záležitost jsem považoval za uzavřenou. Pokud však rada neakceptovala mou připomínku, 

upozorňoval jsem na to na zastupitelstvu. Myslím si, že takto by to mělo probíhat a budu 

velmi rád, když opozice vygeneruje člověka – byl bych rád, abys byl kandidátem ty, Pavle, 

aby v této myšlence bylo pokračováno.  

 Do koaliční smlouvy jsme prosadili i další věci, které jsou velmi podstatné. To je tak 

to, na co jsem opakovaně upozorňoval – redakční rada, aby redakční rada byla rovnoměrně 

složena ze všech zástupců uskupení, aby to nebylo tak, čeho jsme se dočkali v r. 2020, že 

opozice měla jednoho člověka. Je mi líto, že to říkám vám, protože teď sedíte přede mnou, 

většina lidí toto akceptovala bez problému. Vážím si toho a věřím, že tomu tak bude.  

 Ano, papír snese všechno, a budu rád, když přesvědčíme o tom, že budeme chtít 

realizovat program. Program je velmi obsáhlý, je velmi náročný. Když tento program spojíte s 

programy jiných městských částí, tak to nesrovnáte, jiné městské části tyto programové body 

nemají. Myslím si, že je to vstřícné ke všem. Nemyslím si, jak tady zaznělo, že tam jsou 

nějaké vážné chyby. Ve složkách mám tady všechny programy, které jednotlivá uskupení 

dávala do schránek občanům. Snažili jsme se hodně čerpat z uskupení Prahy sobě, protože 

program je nám velmi blízký.  

 Zazněla tady jedna věc, a to je územní rozvoj. Přiznávám, že v rámci koalice územní 

rozvoj byl okleštěn. Řeknu vám proč. V rámci vyjednávacího týmu jsme neměli člověka, 

který by nám pomáhal hájit tyto body, ale už v rámci koalice jsme vedli jednání, že z našeho 

programu, který byl velmi dobrý, v rámci této gesce by si příslušná komise body osvojila.  

 To je všechno. Nebyl jsem krátký, omlouvám se, odpovídal jsem. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji za slovo. Politik nemůže říct, že bude krátký. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se, ještě mám poznámku k regulačním plánům. Nevím, kde to tam máme, 

a stejně i mýtné. Na hl. městě ano, ale na jedničce si nevybavuji, že bychom to tam měli.  

 Ještě jmenovité hlasování na radě. Kolegové mi dosvědčí, že toto byla problematika, 

kterou jsme řešili snad tři čtvrtě hodiny nebo hodinu. Jako Piráti jsme tento bod prosazovali s 

jedním dovětkem – až to bude technicky možné. S ohledem na to, že bychom byli rádi, aby 

rada byla i za účasti jiných lidi, to OVO asi rádo neuslyší, tak si momentálně nedovedu 

představit, jak by to technicky probíhalo, ale v rámci koalice jsme se dohodli, že se k tomuto 

bodu určitě vrátíme. Považuji to za velmi důležité.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 53 
 

Rozumím i argumentům. Není to tak, že by se něco krylo, ale jeden z argumentů byl 

ten, že  některé věci můžeme udělat tajně, a bylo mi řečeno: my nechceme absolvovat to, co 

absolvuješ teď ty. Znamená to, že se něco prozradí a potom dochází k řešení. Uvedu to na 

příkladu, když se např. schvaluje záměr a někdo se dozví, jak hlasoval, tak to nabádá trochu k 

lobbingu, když by se teď někdo dozvěděl, že hlasoval pro nějakou stavbu a někdo nehlasoval. 

Nedokáži to přesně vydefinovat, ale částečně jsem se s tím ztotožnil. 

 Nejpodstatnější je, že se k této záležitosti určitě ještě vrátíme. Je to totéž, jako když se 

tady směřoval jeden nebo dva body k Magistrátu, tak se podívejme na Magistrát. Na 

Magistrátu jsme vládli od r. 2018 společně – Praha sobě a Piráti a proč jsme předtím 

neprosadili toto hlasování na radě? Proč jsme s tím přišli až poté, kdy Hanka Marvanová to 

prosazovala? Nebyla to naše aktivita. Nebyla to aktivita ani Pirátů, ani Prahy sobě. Nemyslím 

si, že by to bylo něco proto, že bychom chtěli něco krýt. Přiznávám, že v dnešní době je to 

opatrnost. Za Piráty říkáme a prosazujeme: pojďme do toho i s tím rizikem, že potom budeme 

popotahováni a budeme chodit na policii vysvětlovat. My se toho nebojíme a budeme 

přesvědčovat koaliční partnery, aby změnili názor. S některými argumenty, které zazněly, 

jsme se ztotožnili.  

 Myslím si, že politika je i o kompromisu. Nechci tady neustále zdůrazňovat náš 

společný program, ale jsem rád, že program je hodně podobný i našemu programu. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Davide, děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o stručnou odpověď na dotaz, co se představuje pod gescí vnitřní chod úřadu? 

Co by to mělo zahrnovat? Vnitřní chod úřadu má výhradně na starosti tajemník, který je 

ředitelem úřadu. Co si můžeme představit pod gescí pro uvolněného místostarostu?  

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to pomoc starostce. Dohodli jsme se tak, protože jsou určité záležitosti, které 

spadají pod starostku. Uvedu jeden z příkladů. Dosud třeba oddělení vnějších vztahů, které 

spadá pod starostku, se nechovalo ke všem fér, jak ke stranám koalice, tak ke stranám 

opozice. Velmi rád bych dohlédl na to, aby v této záležitosti došlo trochu k nápravě. O mně je 

známo, někteří to berou jako negativum, že jsem se velmi blízko spojil s úředníky. Je to o 

tom, že chci pomoci starostce i v rámci komunikace třeba i s odborovou organizací a i o tom, 

že jsou určité oblasti – uvědomuji si rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Je to takový 

parťák. Třeba při oddávání mi matrika několikrát vytýkala, že každý gesční člen rady má 

někoho na starosti, a je nemá nikdo na starosti. Proto bych byl velmi rád, když bude něco 

úředníky trápit, třeba pan tajemník, tak aby přišli za mnou a já bych záležitost s panem 

tajemníkem řešil. Můj příchod na úřad je o tom, abych kolegům z koalice byl blízkým 

parťákem panu tajemníkovi. Privilegium samozřejmě nechci brát paní starostce. Jestli mi paní 

starostka potvrdí, na tomto jsme se dohodli.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Paní Talacková, máte slovo. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Děkuji za odpověď k oblasti územního rozvoje. Myslím, že tam toho bude hodně o 

práci v komisi. Těším se na případného nominanta do komise. Je to oblast, kde budeme vítat 

koalici. 
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P.  L a m b e r t i : 

 Pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za odpovědi děkuji. Děkuji za kauzu mateřské školy v Revoluční, formálně byla 

odpovědna asi paní Tomíčková. Souhlasím s tím, že to podepisovala. Podle mne kauza 

nemůže být skončena. Pokud to minulá koalice přehlasovávala, teď nic nebrání tomu, aby se 

to znovu otevřelo. 

 Dost mě překvapuje, co tady najednou říkáš o panu Mühlovi. Měl jsem dojem, že 

působení rodiny Mühlových vnímáš velmi negativně, několikrát jsme to řešili na 

zastupitelstvu. Pokud se podívám do obchodního rejstříku, tak pan Roman Mühl je pořád 

jednatelem např. společnosti 4beds s. r. o., která má také hostinskou činnost ve svém 

předmětu podnikání. On vede pořád dva subjekty, které jsou v nějakém konkurenčním 

postavení, takže mě překvapuje, že když to můžeš ovlivnit, tak ho neodvoláš. Trochu mi to 

připomíná postup, který jsi zvolil nebo nezvolil v r. 2018, když jsi nastoupil na úřad. 

Očekával jsem, že jako první budeš odvolávat paní Tomíčkovou. Naopak jsi ji začal hájit 

proti mně a já jsem si její odvolání musel prosadit. Přijde mi to velmi podivné, že politik něco 

dlouhodobě prosazuje a ve chvíli, kdy se dostane k moci, zachová se jinak. Vnímám to jako 

závažné.  

 Pokud jde o komunikaci, určitě kvitujeme, že by měla být více s časopisem. Byl bych 

trochu ambicióznější. Memorandum, které jsme uzavřeli, hovořilo o tom, že by celá 

komunikace měla být pod kontrolou zastupitelstva. Navrhovali jsme vytvořit výbor. Časopis 

je jen částí komunikace. Komunikace je vždycky usurpovaná těmi, co jsou u moci, toto 

pokušení je příliš silné pro každého, to je negativní. 

 Co se týká věcí, které jste měli v Pirátském programu a o kterých pochybuješ, nebudu 

to tady promítat, je to špatně vidět. V kapitole doprava máte uvedeno, že musí fungovat pro 

všechny, a máte tam větu – po diskusi s veřejností a s odborníky přijdeme s konkrétním 

návrhem referenda, které by se jednalo o omezení vjezdu aut do památkové rezervace. 

 Pokud jde o územní plánování, máte tam větu: prosazujeme jasná pravidla pro 

všechny, regulační plány by se stejně jako v jiných metropolích měly stát samozřejmostí.  

 To je nikoli nevýznamnou součástí vašeho programu a mrzí mě, že se na to ve vaší 

koalici nedostalo. Pokud se na to nedostalo, tak že to nebyl pro vás důvod, abyste třeba 

uvažovali o koalici jiné.  

 

P  B o d e č e k : 

 Děkuji za poznámky. Nevím, jestli jsem dostal důvěru a budu mít novou gesci 

územního rozvoje. Myslel jsem, že budu obhajovat ty gesce, na kterých jsme se dohodli. 

 Podepsal jsem e-petici také proto, že tady mám Nikol, které důvěřuji, přestože některé 

body jsou nerealizovatelné. Ze 7 bodů myslím, že to byly body 3 a 5. Měl jsem ale za to, že 

když jdeme do voleb a prošel jsem si náročnou kontaktní kampaní, tak to stěžejní, s čím 

přicházíme po volbách, je prosazování volebního programu. Mne překvapuje, že jste přišli s 

memorandem, jehož součástí jsou body, ale není žádný z volebních programů. Mohu vám 

ukázat všechny programy a je to hrozně nefér i k nám. 

 Pavle, líbí se mi třeba nápad na výbor. Myslím, že v r. 2019 nebo 2020 jsem 

prosazoval – bylo to i součástí interpelace, abychom měli výbor. Ale jak jsme měli prosadit 

tuto záležitost do programu, když jsme neměli žádné materiály při tvorbě programu a já měl k 

dispozici všechny body? Možná jsem se spletl, možná mě opravíte, že jste to měli v 

programu.  
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 Co se týká paní Ing. Tomíčkové, řekl jsem, že si myslím, že tam došlo z její strany k 

pochybení. To jsem říkal i na Kontrolním výboru. Neusnesl se na tom ani Kontrolní výbor a 

ani zastupitelstvo. Při našem nástupu na radnici myslím 19. nebo 20. listopadu 2018 byl jsi to 

Pavle ty, kdo si mě zavolal k sobě do kanceláře a víš, co se tam dělo. Nebylo to férové. 

 V momentu, kdy jdeme na radnici, nepřicházíme na ni, abychom vyházeli lidi, se 

kterými nesouzníme a u kterých víme, že je nějaké pochybení. V tomto momentu přijímáme 

roli politika a musíme se tak i chovat. Není pravda, že bych nějak bránil Ing. Tomíčkovou. 

Velmi dobře víš, že jsem byl autorem dopisu s výtkami paní Ing. Tomíčkové a já chtěl být 

ten, kdo dopis předá paní Ing. Tomíčkové, vysvětlí jí situaci a lidsky se dohodneme na tom, 

jak tuto záležitost budeme řešit, třeba i odchodem.  

 Stalo se to, že jsem dal souhlas k dokumentu, jestli je všechno v pořádku, a najednou 

to šlo mimo mne, takže mi to podřezalo větev směrem k majetkovému odboru. Bylo to 

naprosto nefér a byla to věc, kterou jsem musel „žehlit“ následující dva měsíce.  

 Co se týká Romana Mühla, musím odlišit věc, která byla předtím a která je teď. 

Neřekl jsem ale, že s ním nebudu komunikovat. Co říkáš, máš pravdu, a bude to jedna z věcí, 

na kterou se budu ptát, a není možné, pokud vede příspěvkovou organizaci Školu v přírodě, 

aby se zaměřoval ještě na jinou oblast. Třeba k tomu bude mít nějaké zdůvodnění. Nejprve si 

to musím vyslechnout, a teprve na základě toho, co mi řekne, mohu přijít s nějakým návrhem 

směrem k radě nebo k zastupitelstvu.  

 Myslím si, že bychom se měli k lidem chovat fér, ale i k těm, s kterými nesouzníme. 

Myslím, že o tom ta práce je.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji. Prosím o trochu stručnější diskusi. Ještě nás čeká hodně bodů, prosím o 

konkrétní diskusi. Děkuji. Pan Lachmann. 

 

P.  L a c h m a n n : 

 V souvislosti s gescí školství mě zajímá jedna věc, která mě hodně trápí – že škola 

není jen to, co se odehrává v budovách, ale je to i to, co se odehrává před budovami. Zajímalo 

by mě, jak se ty jako gesční místostarosta stavíš k projektu tzv. školních ulic, uzavírání 

školních ulic před výukou, aby to nebyl autodrom, což je případ třeba Vojtěšské ulice, 

Klimentské a dalších. S prožíváním školy je spojena i cesta do školy, jsou to spojené nádoby.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Myslím, že toto je dobrý projekt, ale toto je záležitost, kterou bych směřoval na 

poradní orgán, na školskou komisi, která v tomto volebním období je spíše orgán poradní, ale 

měl by to být i orgán iniciativní. Vidím tady některé kolegy z Prahy 6. Velmi pečlivě jsem 

poslouchal jejich ustavující zasedání zastupitelstva a velmi se mi líbila Mariana, která tam 

prezentovala oblast školství a tato záležitost tam byla také prezentovaná. Vzala si za cíl 

jednak tuto oblast, potom problematiku spádovosti. Je to záležitost, kterou bych se také rád 

zabýval na Praze 1. Potom je to duševní zdraví a duševní hygiena, kterou tady potřebujeme, 

zvláště v posledních dnech já, ale hlavně děti.  

 Přiznám se, že jsem spíše poslouchal, moc jsem o tomto projektu nevěděl a díky vaší 

kolegyni jsem se o tom něco dozvěděl. Jsem pro, ale rozhodně si tady teď netroufám tvrdit, že 

to budu na sto procent prosazovat. Je důležité terén zmapovat. Jestli se nepletu, na Praze 1 

máme 5 základních škol, 7 mateřských škol. Uvidím, dám v tomto volnost poradnímu orgánu 

rady, což je komise pro výchovu a vzdělávání.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Pan zastupitel Čižinský. Prosím o stručnost a věcnost. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Myslím, že budu věcný, ale teď budu stručný.  

 Je pravda, že konkrétní body memoranda jsme v programu neměli, ale transparentnost 

a inkluzivnost jsme v programu měli. Pokud jde o jmenovité hlasování na radě, měli jste to 

přímo v programu. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Prosím o reakci Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ne všechny body programu se povedlo do programového prohlášení zahrnout, ale 

hodně jsme bojovali o to a kolegům vysvětlovali, proč je to pro nás důležité. Je to jeden z 

bodů, který se nám tam nepovedlo prosadit. Věřím, že v tomto volebním období se k tomuto 

bodu vrátíme. 

 Pro opozici je důležité, že budete mít zástupce v radě. Ten zjistí, že se tam neděje nic 

nekalého. V to doufám a věřím.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nikdo není přihlášen. Pro upřesnění. Tento bod je rozdělen na a) volbu prvního 

místostarosty a na volbu b) dalších dvou místostarostů nebo místostarostek. 

 Nyní zahajuji hlasování o funkci 1. místostarosty MČ Prahy 1. Volíme zde 

Davida Bodečka. Prosím hlasovat pomocí hlasovacího zařízení – pro, proti, zdržel se. 

Výsledek hlasování: pro 15, proti 1, zdrželo se 11, nehlasoval 0. Gratuluji Davidu 

Bodečkovi ke zvolení do funkce 1. místostarosty MČ Praha 1. (Potlesk) Prosím ho, aby si 

přesedl na lavici paní starostky.  

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Prosím, pokračujte v druhé části.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Omlouvám se, je to má chyba. 

 Nyní přistupujeme k bodu b), což je volba dalších dvou místostarostů nebo 

místostarostek. Pan Brož. 

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu návrhy: Kateřina Klasnová a Tomáš Heres. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Zeptám se nejprve Tomáše Herese, zda s nominací souhlasí. (Souhlasí) 

 Zeptám se také Kateřiny Klasnové. (Souhlasí.)  

 Prosím Tomáše Herese o úvodní slovo. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, je těžké vystoupit po krátkém a věcném projevu pana Davida 

Bodečka, nejsem velkým řečníkem. Co ode mne můžete očekávat, co vám nabízím a budu 

rád, jestli mě v tom podpoříte, je jasné financování MČ Prahy 1, udržení rozpočtu v mezích 

tak, aby přebytky hospodaření se nevyplácely během těchto čtyř let volebního období, snažit 

se udržet majetek, který máme ve stavu, který bude nadále plnit funkci vyrovnávání našeho 

rozpočtu, který by bez majetku MČ Prahy 1 nemohl být vyrovnaný.  
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 Přiznám, že věc majetku je velice složitá, komunikovali jsme to i s kolegou Davidem 

Bodečkem, který byl v minulosti v radě gesčním pro majetek. Domluvili jsme se na určité 

spolupráci a kooperaci. Cílem naší koalice bude stanovit jasné a transparentní postupy s tímto 

majetkem, nastavit jednotné zacházení s jednotlivými nájemci, kterým pronajímáme nebytové 

i bytové prostory tak, aby nedocházelo při několika rozhodnutích ke stejné záležitosti k 

různým způsobům rozhodnutí. Chceme udělat pasportizaci majetku, dát ji on line k dispozici 

jak zastupitelům, tak i občanům MČ Praha1, aby měli přehled o veškerých smlouvách, i o 

těch, které v současné době nejsou u majetku uvedeny, aby byly přístupné on-line. 

 Chceme udělat jakousi pasportizaci i bytových jednotek, což je dlouhodobý cíl 

několika volebních období, abychom rekonstruovali bytový fond, dali občanům k dispozici 

byty, které má MČ Praha 1 ve stavu, který není pronajímatelný.  

 Není to asi novinkou, snažili se o to a slibovali všichni radní pro majetek, kteří tady 

byli v minulosti. Budeme se snažit, abychom s tímto majetkem zacházeli efektivně a účelně, 

aby se to realizovalo podstatně rychlejším způsobem.  

 Gesce majetku a financí jsou spolu spojeny hlavně z toho důvodu, že ekonomická 

činnost, která vyjadřuje přínos finančních prostředků z nájmu našich nemovitostí proti 

nákladům, které do této sekce vstupují, naplňuje náš rozpočet v příštím roce tak, abychom si 

mohli dovolit být tou městskou částí, která nabízí daleko vyšší standard našim občanům, než 

který si ostatní městské části mohou dovolit.  

 Předpokládám, že bude řada dotazů. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji panu Heresovi. Prosím paní Klasnovou o úvodní slovo. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Děkuji za slovo. Většina z vás mě zná, víte, co je možné ode mne čekat a jakým 

způsobem jsem pracovala pro MČ Praha 1. Žiji na Praze 1 dvacet let, z toho jsem se 16 let 

angažovala v práci pro MČ Praha 1 v různých komisích, 12 let v zastupitelstvu, 11 let z toho v 

opozici. Na zastupitelstvu jsem předkládala celou řadu bodů a interpelací, což je možné si 

přečíst ze stenozáznamů. Tentokrát je to poprvé, kdy se ucházím o práci pro občany Prahy 1 z 

té pozice, že bych seděla na radnici.  

 Je to pro mne obrovská výzva a odpovědnost. Všem občanům, kteří dosud sledují toto 

náročné a úmorné jednání, chtěla bych poděkovat za to, že mi dali důvěru a do zastupitelstva 

mě znovu zvolili.  

 Měla bych mít v gesci problematiku zeleně, úklidu, hřiště. Pro Rezidenty Prahy 1 byla 

tato gesce velmi důležitá, protože je to jedna z gescí, která je viditelná. Myslíme si, že si jako 

občané Prahy 1 zasloužíme žít ve městě, které má dostatek zeleně, které se přirozeně 

ochlazuje. Myslíme si, že je to velice důležitá věc, že si naše děti zaslouží moderní hřiště, 

občané si zaslouží i sportoviště atd. Mohli jste se to dočíst v našem programu, který jsme jako 

Rezidenti měli.  

 Stejně si myslíme, že jako občané Prahy 1 máme právo na to mít čisté ulice, že jsme 

výkladní skříní celé Prahy a že bychom mohli být hrdi na to, jak Praha 1 vypadá. Znamená to, 

aby se uklízelo ne proto, aby se uklízelo, ale aby bylo čisto. 

 Všechny tyto body, které jsme měli v našem programu Rezidentů, se nám podařilo 

promítnout do programového prohlášení. Moc se těším, až přejdou tyto porodní bolesti, které 

tady prožíváme při tvoření koalice, na práci, která tady před námi je. Těším se i na spolupráci 

s opozicí. Řadu kolegů z opozice si vážím, znám je dlouhodobě a zvláště v problematice 

zeleně, čistoty atd. zejména se stranou Zelených, která je součástí Prahy sobě, bych ráda 

spolupracovala.  
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 Pokud důvěru dostanu, tak za ni děkuji. Mé postoje jsou stále poměrně dost 

konzervativní a víte, co je možné ode mne očekávat. Děkuji 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášena paní Nikol Švecová. 

 

P  Š v e c o v á : 

 Měla bych dotaz na pana Herese ohledně majetku a nebytových prostor, konkrétně ke 

dlouho neopravovaným bytům městské části. Znáte důvod, proč nebylo možné v předchozích 

volebních obdobích efektivně spravovat majetek městské části? Jak chcete zařídit, aby se to 

neopakovalo? Hovořil jste o tom, že mnoha kolegům se to v předchozích letech nepodařilo.  

 

P.  L a m b e r t i: 

 Na otázky bude odpovězeno, až všechny odezní. Prosím paní Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám dotaz na kolegyni Klasnovou. Myslím, že jste kandidovala se Zelenými. Velkým 

tématem na Praze 1 v poslední době byly parčíky, jejich dláždění a různé další projekty v 

parcích. V programu nejsou konkrétnosti, ale našla jsem tam, že budete podporovat travnaté 

funkční záhony a keřové plochy. 

 Mohla byste být více konkrétní, pokud se týká vašich plánů pro zelené plochy a jejich 

ochrany před různými projekty, jako předzahrádky? Děkuji. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Dále je přihlášen pan Čižinský. Měli bychom hlasovat o jeho dalším vystoupení, ale 

myslím si, že bychom v tuto chvíli neměli v případě dotazu toto respektovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budu mít také nějaká stanoviska. Mám dotazy k oběma kandidátům. Nejprve na pana 

Herese. 

 Také bych se vás zeptal, kde bydlíte? Dále bych se zeptal, co budete dělat ohledně těch 

bytů, kterých se týká trestní stíhání? Váš předchůdce majetkový radní David Bodeček 

inicioval úspěšně několik trestních stíhání, ale trochu chybělo ne jeho vinou, aby se těch pět 

bytů, které byly prodány pod cenou, vrátily do majetku Prahy 1. Máme zde byt, který se 

podivně dostal do majetku paní Tykačové, ohledně kterého je stíhán bývalý starosta 

Lomecký, máme zde byty, ohledně kterých jsou stíháni vaši straničtí kolegové, ale máme i 

byt, který byl podle mého názoru podvodně privatizován panu prof. Arenbergerovi. Ptám se, 

jak se ohledně tohoto zachováte? 

 Měl bych dotazy na paní Klasnovou. Prosím paní Valíčkovou o promítnutí mailu, 

který jsem posílal, druhou část. Paní Klasnová, říkala jste, že všichni ví, co od vás čekat. 

Přiznám se, že jsem nečekal, že půjdete s ODS. Poté, co jste byla asi 11 let v opozici, jste mě 

docela překvapila. Zeptal bych se, jak se stavíte k tomu, co jste sama nazvala velkou půdní 

loupeží. Začnu malinko ze široka. 

 V článku Prahy 5 je napsáno, že mají být nějaké zdroje ze strany ODS, že Filip 

Dvořák pracuje pro Tykače. Nemám možnost to nějak verifikovat. Když se podíváme na 

druhou část, tak z toho vidíme, že témuž serveru dal pan Filip Dvořák sám rozhovor, server 

považuje asi za seriozní. Vycházejme z toho, že se v ODS běžně říká, že pan Filip Dvořák 

pracuje pro Tykače, což se týká i Prahy 1.  
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Sama jste kritizovala, jakým způsobem jste participovali rozprodávání půd paní 

Tykačové. Např. 17. 5. 2016 jste kritizovala tisk, kde paní Tykačová měla v rámci nějakého 

vyrovnání dostat 4,5 mil., a to prošlo. Možná víte, že toto jednání neskončilo, po šesti letech v 

květnu 2022 přišel na radu tisk, kdy se mělo dát paní Tykačové 29 mil. Vyhrožováním 

trestním oznámením se mi to podařilo odvrátit.  

 Nevím, co řeknete, že jdete do koalice s ODS, ale vůbec nechápu, proč jste si v 

koaliční smlouvě nevymínila, že skončí to, co jste nazvala velkou půdní loupeží. Také bych se 

zeptal na toto. 

 Dále bych se vás zeptal na park Cihelná, který má být z části zpevněn, má tam být 

nějaký mlat pro předzahrádku. Považujeme za nepřijatelné, aby 200-300 metrů zeleně se stalo 

obětí podnikání. Můžete zaručit, že se tato část parku Cihelná vrátí jako zeleň? 

 Dále bych se zeptal, jestli můžete zaručit, že nebude vydlážděn park u synagogy, kde 

občané dlouho protestují, aby došlo k jeho vydláždění. 

 U Anenského trojúhelníku bych se zeptat, zda můžete zaručit, že nedojde k jeho 

vydláždění, což tady dlouhou dobu hrozilo?  

 Zeptal bych se k parku Anežského kláštera, zda můžete zaručit, že tento park nebude 

zastavěn nějakou další kostkou, která tam hrozila?  

 Poslední dotaz se týká předzahrádek. Možná řeknete, že to není vaše gesce. Otázku 

předzahrádek jste tématizovali v povolebním jednání. Když se podívám na vaše programové 

prohlášení, na str. 5 jsou uvedeny takové formulace, jako že Praha 1 by neměla moci být 

přehlasována ohledně předzahrádek a že Praha 1 má posílit svou pozici v tom, ohledně jaké 

restaurační zahrádky v Praze 1 budou. 

 V kontextu s tím, že byl pan Petr Bauer odsouzen za uplácení magistrátních politiků, 

to vypadá, jako by to psal přímo pan Bauer. Pan Bauer to měl tady na Praze dohodnuté a 

prostřednictvím Prahy 1 nadále si zkusil zajistit předzahrádky. Zeptal bych se, proč to v 

programovém prohlášení je, kdo to tam dal a jestli si myslíte, že Praha 1 bude kontroverzní 

předzahrádky nepravomocně odsouzeného korupčníka Petra Bauera hájit?  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Prosím pana zastupitele Lachmanna. 

 

P. L a c h m a n n : 

 Budu velmi věcný. Zeptám se Kateřiny Klasnové. V programu – předpokládám, že je 

to spíše z tvého pera – jsem si přečetl: budeme důsledně sledovat kvalitu ovzduší, využijeme 

všech nástrojů, které máme k dispozici na řešení problematiky kvality ovzduší související s 

dopravou včetně lodní dopravy. 

 Můj dotaz by směřoval k tomu, jestli se vaše koalice už dopředu dohodla na nějakých 

politických řešeních nebo opatřeních, která lze realizovat relativně rychle na základě nějakého 

rozhodnutí? Narážím na předměty tranzitních tras atd., protože všichni víme, že životní 

prostředí na Praze 1 trpí zvláště automobilovou dopravou. 

 Neměli bychom se teď dostávat k tomu, že budeme chtít víc strážníků, kteří budou 

pokutovat všude parkující atd. To všichni víme, o to chceme všichni usilovat. Zajímalo by 

mě, zda máte nějakou možnost prosadit relativně rychle, co bude mít nějaký efekt.  

 Připojil bych se k tomu, co řekl Pavel Čižinský ohledně parku Cihelná. Zajímalo by 

mě, jaké bylo stanovisko k tomu, co se tam dělalo u pivních zahrádek. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Paní Klasnová bude reagovat. 
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P.  K l a s n o v á : 

 Pokud se týká Valerie Talackové, pokud získám zeleň do své gesce, považuji ji za 

klíčovou. Určitě budu chtít řešit problematiku tím způsobem, že na místa, která jsem 

nejmenovala, ale o které jde, jako parčík u synagogy atd., bude participace s občany. To je 

důvod, proč jsme participaci do našeho programu prosadili. Pro nás je důležité, jak si to přejí 

občané. Pro mne jako pro gesčního radního bude klíčové hlasovat pro maximum zeleně, což 

znamená zeleň na Praze 1 prosazovat. Omlouvám se, že to nevezmu tak podrobně, jako to 

udělal David Bodeček, ale beru to jako jednoznačnou prioritu.  

 K parku Cihelná budu trochu konkrétní. Byla jsem tam minulý týden. Setkala jsem se 

se zástupci SVJ U Lužického semináře 42. Od vás tam byla i Petra Pětioká. Parčík je mi 

blízký, protože kousek od něho bydlím a celé roky jsem se snažila, aby Praha 1 do tohoto 

parku investovala, aby se park revitalizoval. Zasadila jsem se o to, aby MČ Praha 1 park 

dostala zpátky do svých rukou. To, že se tak stalo za okolností, které mi byly víc než nemilé, 

že jsem dokonce podala trestní oznámení, je druhá věc. Park jako zeleň jsme získali. Mám 

velkou radost, že se park opravil, že je tam zeleň. 

 Z čeho mám menší radost, jsou restaurační zahrádky. Kolega Bureš to ví, hovořila 

jsem s ním o tom. Všichni v budoucí koalici vědí, že jsem tuto problematiku už otevřela na 

všech jednáních, řekla jsem, že se mi to nelíbí, schváleno to bylo radou v srpnu, smlouva byla 

podepsaná 7. 10. panem starostou Hejmou a panem místostarostou Burgrem. Zahrádky tam 

jsou pánovány v rozsahu cca 286 m2. Opravím pana Čižinského. Není to tak, že by se tam 

něco dláždilo. Informovala jsem se, zda tam před dokončením není nějaká změna stavby, ale 

není to tak. Kdyby se něco takového dělo, pokusila bych se to nějakým způsobem pozastavit, 

ale tam se jede podle projektu. Ten mlat tam byl plánovaný, mám ofotografovaný projekt z r. 

2016, protože jsem se o to už tehdy zajímala. Vždycky je zapotřebí si říct, co tam vadí SVJ. 

Restaurační zahrádka byla i na plánech z r. 2016 a mlat se tam plánoval. Nově tam přibyla 

restaurační zahrádka směrem ke Klárovu. Určitě to budu chtít otevřít jako diskusi. Kolegové 

to vědí a tuto věc budeme chtít určitě řešit.  

 K dotazům pana Čižinského. Pokud se týká Filipa Dvořáka, nestal se zastupitelem MČ 

Praha 1, není ani součástí této koalice. Dotazům nerozumím, nevím, kam jsou směřovány. 

Byla by jiná situace, pokud by byl v ZMČ Praha 1. 

 Můj postoj k tomu, jakým způsobem MČ Praha 1 prodávala byty, co se všechno kolem 

toho dělo, se nezměnil. Myslím, že to byl zprvu velký malér a že je za to odpovědná celá řada 

politiků, rozhodně to není jen Filip Dvořák. Jestli je Filip Dvořák nějak spjat s paní 

Tykačovou, nevím. Pokud budu v radě, nebudu hlasovat pro žádné věci, které by poškozovaly 

MČ Prahu 1. To je za mne k půdním bytům. Také jsem dávala nějaké trestní oznámení a v 

tomto svůj postoj měnit nehodlám.  

 Co se týká předzahrádek, není to moje gesce, nebudu na to reagovat. Předzahrádky 

vnímám jako zásadní problém, kvůli kterému by si stěžovali občané Prahy 1. Myslím si, že je 

jich přespříliš, že nejsou příliš estetické, je potřeba nějakým způsobem udělat jejich revizi, 

aby nepřekážely nějakému průchodu atd. Neeviduji ale stížnosti občanů na hluk z 

restauračních zahrádek. Když jsem takové stížnosti evidovala dřív jako zastupitelka, vždycky 

jsem interpelovala.  

 Vidím vyděšený pohled kolegy z opozice. Čtyři roky jsem tady v zastupitelstvu 

nebyla, možná jsem o něco přišla. Třeba budou některé restaurační zahrádky, které budou 

problémové. V programových prioritách je, že bychom chtěli zásadu třikrát a dost. Pokud 

zahrádky budou trvale rušit, tak se nepovolí. Myslím, že to tak vnímají i kolegové z koalice.  

 Praha 1 trpí především dopravou. Myslím, že i lodní doprava je problematická, ale 

nedokáži říct provedená opatření.  
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Myslím, že zásadní je řešit problematiku parkování, problematiku tranzitu a je to i 

otázka toho, co se na Vltavě pohybuje. Jsou tam některé lodě, o kterých si myslím, že by 

patřily do šrotu a ne na Vltavu. Nemůže vše ovlivňovat jen MČ Praha 1, je to věc, kterou je 

třeba řešit i s dalšími subjekty.  

 To je za mne vše, ostatní je o konkrétních věcech, které budeme řešit. Děkuji.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji paní Klasnové. Prosím paní Talackovou. Pan Heres bude na konci reagovat. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Děkuji za odpověď. Mám spíše prosbu. V programu píšete, že budete vycházet z 

metodiky IPR. Budu ráda, když budete parčíky participovat s občany, kdy občané vyjádří svůj 

názor. 

 Mám další prosbu. Projekty na zastupitelstvo nechodí. Proto si myslím, že je velmi 

důležité, aby občané měli možnost se podívat na materiály, i na důvodové zprávy, v tiscích 

jsou všechny materiály. Proto jsme velmi pro to, aby se zveřejnily důvodové zprávy a 

podklady, které jdou do rady a nejen do zastupitelstva. Děkuji. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Doporučila bych u pana Čižinského nerespektovat červené znamení promluvit, ale 

dělám si druhou čárku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vrátím se k odpovědi Kateřiny Klasnové. Citace, že v květnu 2022, co jste nazvala 

velkou půdní loupeží, tady ještě pokračovalo. Současně jsem si přečetl, že se v ODS zřejmě 

říká, že Filip Dvořák pracuje u Tykače, takže se mi to nějakým způsobem spojuje. Domnívám 

se, že vás jako koaličního partnera ODS by to mělo zajímat. Pokud vás to nezajímá, je to pro 

mne jisté zklamání. Myslím, že vy nemusíte pro ty věci hlasovat, ODS stačí, svou účastí v 

koalici jí poskytujete legitimitu. Hlasy si možná najdou jinde.  

 Totéž platí ohledně předzahrádek. Málokdy se stane, že je někdo přistižen při korupci 

jako pan Petr Bauer. Vy řeknete, že to není vaše gesce a že vás to nezajímá. Nepřipadá mi to 

relevantní.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Chce paní Kateřina reagovat? 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Neříkala jsem, že mě to nezajímá, pouze jsem konstatovala, že to není moje gesce. 

Určitě mě zajímá, co se v Praze 1 děje. Pokud budeme řešit na zastupitelstvu různé kauzy, 

bude dostatečný prostor o tom diskutovat. Myslím, že toto zastupitelstvo není o těchto věcech.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nyní dostane slovo pan Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, zareaguji teď také na svou předřečnici a panu Čižinskému odpovím 

ohledně bytů a trestních kauz, které se týkají těchto bytů.  

 Nemohu zasahovat do soudních sporů, není to v mé gesci a ani to není v gesci 

majetku. 
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 Dále bych rád odpověděl paní Nikol Švecové na otázku, proč se nedařilo 

rekonstruovat bytové jednotky MČ Praha 1 v minulých obdobích. Myslím, že hlavní meritum 

a problém v této věci je v personální kapacitě úředníků, kteří mají toto v gesci. Je řada bytů, u 

kterých se musí zpracovat projektová dokumentace, což nějakou dobu trvá. Některé z bytů 

jsou v takovém stavu, že musí projít stavební povolení. Někdy je to o malých opravách, které 

se ale většinou realizovaly. V poslední době se osvědčila soutěž na pronájem těchto bytů 

včetně rekonstrukcí. V tom bych rád pokračoval, protože je to jedna z možností, jak dát tyto 

byty, které jsou před rekonstrukcí, na trh.  

 Jsou dva faktory, které toto ovlivňují. V minulosti to byl covid a zvýšení cen v rámci 

aktuálních platných ceníků, při kterém se oceňovaly tyto rekonstrukce. Od té doby se ceny 

rapidně zvýšily. Musí se znovu soutěžit a předělávat.  

 Co si myslím, že pomůže? Myslím zvyšování kapacity a přenastavení personálních 

procesů tomu, kdo se tomu bude věnovat. Dále si myslím, že tomu hodně pomůže i 

pokračování výběrových řízení bytů do oprav. 

 Další otázka pana Čižinského – kde bydlím. První, co chci říct je, že jsem se narodil 

na Praze 5 v Motolské nemocnici. To je jediné mé jiné spojení než s Prahou 1. Od té doby žiji 

a nezměnil své trvalé bydliště a ani se účelově nepřestěhoval na Praze 1. Dále mám další 

nemovitosti na jiných Prahách, nebo mě můžete najít zvlášť přes léto u nás na zámku. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji panu Heresovi. Vidím, že se už nikdo nehlásí do rozpravy, můžeme přistoupit 

k hlasování. O navržených kandidátech budeme hlasovat odzadu.  

 První bude Tomáš Heres. Budeme nyní hlasovat o jeho volbě do funkce 

místostarosty MČ Praha 1. Volba bude veřejná. Prosím hlasovat. Pro 15, proti 1, zdrželo 

se 11, nehlasoval 0. Pan Tomáš Heres byl zvolen místostarostou MČ Prahy 1. Gratuluji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, velmi vám děkuji a doufám, že budete spokojeni. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nyní budeme hlasovat o Kateřině Klasnové do funkce místostarostky MČ  

Prahy 1. Volba je veřejná. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 1, zdrželo se 10, nehlasoval 0. 

Kateřina Klasnová byla zvolena místostarostkou  MČ Prahy 1. Gratuluji. (Potlesk) 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Děkuji za důvěru a budu se těšit na spolupráci.  

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Prosím Návrhový výbor o návrh usnesení.  

 

P.  B u r e š : 

 Volba místostarosty-místostarostky MČ Praha 1. 

 ZMČ Praha 1  

 1. volí do funkce 1. místostarosty MČ Praha 1 Mgr. Davida Bodečka, MBA, který 

bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

 2. volí do funkce místostarostky MČ Praha 1 ThDr. Kateřinu Klasnovou, která nebude 

pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna a volí do funkce místostarosty MČ Praha 1 Ing. Tomáše 

Herese, který bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.  

 Můžeme hlasovat.  
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P.  L a m b e r t i : 

 Výsledek hlasování: 15 pro, 1 proti, 11 se zdrželo, všichni hlasovali. Usnesení bylo 

přijato. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Děkuji předsedovi Mandátového a volebního výboru. Upřímně blahopřeji svým nově 

zvoleným kolegům. Žádám paní dr. Klasnovou, pana Ing. Herese a 1. místostarostu  

Mgr. Bodečka, aby přišli k předsednickému stolu.  

 Prosím o pětiminutovou přestávku, aby se přeložila technika.  

 

(Přestávka) 

 Prosím, zaujměte svá místa, přistoupíme k bodu číslo 

6 

volba ostatních členů/členek Rady MČ Praha 1  

 Protože se jedná o jednotlivou volbu, aby jednotlivé návrhy šly postupně, bylo 

stanoveno, že počet členů rady bude 9 – starosta, místostarostové a 5 ostatních členů rady. 

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

 

P.  L a m b e r t i : 

 Paní starostko, děkuji za slovo. Nyní předávám slovo předsedovi Návrhového výboru, 

aby nám řekl návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Uvedu koaliční návrhy. Michal Müller, Ivana Antalová, Karel Grabein Procházka a 

Vojtěch Ryvola. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji předsedovi Návrhového výboru. Jsou nějaké další nominace předsedů klubů? 

Není tomu tak. Zeptám se všech čtyř jmenovaných, zda souhlasí s nominací.  

 Vojtěch Ryvola (souhlasí), Karel Grabein Procházka (souhlasí), Ivana Antalová 

(souhlasí), Michal Müller (souhlasí).  

 Nyní dám každému z kandidátů možnost přednést úvodní projev. Potom budou 

dotazy, na které v závěru budou kandidáti moci reagovat. 

 Začnu panem Ing. Vojtěchem Ryvolou. 

 

P.  R y v o l a : 

 Dobrý pozdní večer. Mé jméno je Vojtěch Ryvola. Přiznám, že jsem na Praze 1 krátce, 

od r. 1978, když jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Na Příkopě. 

Od té doby neustále putuji Prahou 1. Je pravda, že jsme s bratrem měli jednu z největších 

společností Facility Managementu, takže jsem jezdil po celé Evropě a společnosti jsme 

rozšířili i na Slovensko, do Bulharska a všude možně. Dělal jsem technického poradce na 

stavbě 64 velkých budov. Myslím, že jsem toho viděl hodně, abych mohl přenést nějaké 

zkušenosti odjinud. 

 Jsem politicky činný od r. 2012, kdy jsem začal polemizovat se skupinou, která se 

založila a jmenovala se Akce nespokojených občanů, která byla po roce přejmenována na 

ANO. Nikdy předtím jsem nebyl politicky činný, ani za dávného režimu jsem nebyl ani v 

pionýru, ani v SSM. Toto byla moje první politická angažovanost, kdy jsem byl nespokojený 

občan a snažil jsem se to vyjádřit. 
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 Nastoupil jsem v Děčíně v r. 2014 do zastupitelstva, kde jsem byl i v Dopravním 

podniku města Děčín. Byl jsem předseda Finančního výboru a zároveň zastupitelem. Ze 14. 

místa jsem se přesunul na 4. místo. Poté jsem v r. 2018 přešel do Prahy, ale přesto jsem měl 

kontinuálně kanceláře i tady v Praze. Praha byla moje základna a vždycky to byla Praha 1.  

 Předběhnu otázce. Protože mě baví bydlet na lodi, jsem přiražen k Praze 1 a každé 

ráno vystupuji z lodi na náplavku, kterou spravuje Magistrát, ale je to území Prahy 1. Na 

Praze 1 ale nebydlím, protože Vltava patří státu. Bydlím tam velice rád a je to zajímavé 

bydlení na lodi.  

 Jsem vystudovaný na Vysoké škole strojní, automatizace a robotizace. Určité 

technické vzdělání mám, takže mohu přinést na tyto věci technický pohled. Jsem připraven 

odpovědět na jakékoli otázky. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji. Nyní prosím pana Ing. Karla Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Děkuji, přeji také pěkný pozdní večer. Pokud bych byl zvolen, v radě bych byl 

nejstarší. Nemusím říkat, kolik je mi let. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, 

obchodní fakultu, odbor cestovní ruch. V cestovním ruchu jsem se pohyboval celý svůj 

pracovní život. V r. 1991 jsme založili společnost Garant, která se zabývala organizací a 

pořádáním kongresů a konferencí. Kromě toho, že jsem společnost zakládal, 20 let jsem ji 

řídil a dělali jsme největší akce v České republice, ať to bylo zasedání Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky, summity NATO a Evropské unie, celou řadu lékařských 

konferencí apod. Bylo to kolem 80 – 90 akcí ročně 

 V r. 2014 jsem dostal e-mail z hnutí ANO, zda bych se chtěl podílet na některých 

projektech týkajících se převážně Kongresového centra a Výstaviště. Protože to byly mně 

blízké aktivity, kdy jsme 20 let dělali spoustu akcí, tak to nakonec vyústilo v to, že jsem v létě 

2014 vstoupil do ANO a následně se dostal do zastupitelstva jak Prahy 1, tak Magistrátu. 

Mandát na Praze 1 jsem tenkrát předal kolegům a ponechal jsem si jen mandát na hl. m. 

Praze. V hl. městě jsem dělal radního pro majetek a městské společnosti. V r. 2018 jsem se 

dostal do zastupitelstva Prahy 1 a tři roky jsem radním na Praze 1.  

 Byly tady vzneseny dva dotazy, které nebyly přímo na mne, ale bylo to na paní 

starostku. Jednak jestli si dovedu představit spolupráci s někým, kdo je z ANO. ANO z mého 

pohledu prošlo určitým vývojem, který mě úplně netěší. Jsem člověk, který byl vždycky 

konzervativně pravicový, a hnutí se dnes posunulo jinak, ale jsem docela rád. Nikdy jsem v 

žádné straně nebyl a nikam nepřeskakoval. Práci beru jako konkrétně službu, je to o 

konkrétních lidech, se kterými mohu spolupracovat a o konkrétních věcech, na kterých se 

mohu podílet.  

 V centru Prahy mám 35 let kanceláře, ať to bylo přes 20 let přímo v businessu, od r. 

2014 v politice. Z businessu jsem si některé aktivity ponechal, jsou to tři nebo čtyři oblasti, 

které vůbec nesouvisí s politickou činností. Jsou to dvě z oblasti lékařství a jedna z oblasti 

pejsků, na což jsem velice hrdý, protože je to prospěšná činnost.  

 Jsem otcem pěti dětí. Především kolegové na druhé straně mi záviděli a říkali, že bych 

jim mohl dělat čestného předsedu, protože pět dětí je už vstupenka do této společnosti.  

 Říkal jsem, že 35 let mám kanceláře na Praze 1. Veškeré aktivity cestovního ruchu se 

týkaly hlavně Prahy 1. Nebydlel jsem vždycky na Praze 1, většinu času jsem bydlel  

na Praze 4, kde jsme postavili rodinný dům v Hodkovičkách. Poté jsem se odstěhoval na 

Prahu 1. Bydlel jsem nejdříve v nájmu, poté se mi podařilo v r. 2014 koupit byt na Starém 

Městě. Byl to jako komerční byt od soukromníka. Tento byt jsem na začátku roku po dohodě 

s rodinou prodal.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 65 
 

Rodina dnes převážně bydlí mimo Prahu. Vrátil jsem se zpět do nájemního vztahu. V 

současně době hledám menší byt, který bych si rád na Starém Městě koupil, protože k této 

lokalitě mám velmi blízko.  

 Nevím, zda je teď prostor k představení gescí. Až potom, děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nyní prosím paní Ing. Ivanu Antalovou.  

 

P.  A n t a l o v á : 

 Milé dámy a vážení pánové, jsem tady v zastupitelstvu nová, jsem trochu nervózní a 

omlouvám se za to. Ráda vám odpovím na všechny vaše dotazy a těším se na spolupráci. 

 Na úvod bych chtěla moc poděkovat jak Pirátské straně, že mě nominovala, tak všem 

voličům, kteří mi dali hlas. Na Prahu 1 jsem se přestěhovala se svou rodinou asi před 20 lety, 

takže znám reálie Prahy 1. Nejbližší je mi oblast sociální a oblast bezbariérová. 

 Procesně přicházím z neziskového sektoru, ale na celorepublikové úrovni. V současné 

době jsem ředitelka porodních asistentek, což je profesní organizace, předtím jsem pracovala 

v České ženské lobby, což je organizace, která se zabývá ženskými právy a 

marginalizovanými skupinami.  

 Pokud budu zvolena radní, chtěla bych být hlasem občanů, chtěla bych usilovat o 

takové podmínky a opatření, aby měl možnost každý, kdo potřebuje přístup k sociálním 

službám a pomoci na Praze 1. Usilovala bych také o to, aby docházelo k eliminaci 

diskriminace veřejným prostorem, to znamená k odstraňování bariér prostorových, ale i 

komunikačních. 

 Nejdůležitější mi připadá spolupráce napříč celým zastupitelstvem, úřadem, všemi 

občany, spolky a dalšími státními i soukromými institucemi. Chtěla bych vám slíbit, že už 

nepřipustím, aby se jednání zastupitelstva uskutečnilo v takových prostorách, které jsou tak 

bariérové, kde jsem musela pro moji spolukandidátku za Pirátskou stranu na úvod jít na 

chodbu, aby se vůbec dostala dovnitř i s tím, že tady nejsou zařízené bezbariérové toalety. 

 Tolik na úvod. Děkuji.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Na závěr pan Mgr. Michal Müller. 

 

P. M ü l l e r : 

 Děkuji za slovo. Pokusím se být stručný a dodržet to. Na Praze 1 jsem vyrostl, chodil 

jsem do školky a do školy, na střední školu jsem chodil na Praze 1. Co se týká 

vysokoškolských studií, Prahu 1 jsem opustil, studoval jsem veřejnou správu a právo v Plzni a 

po vystudování Právnické fakulty jsem se věnoval advokacii. Tolik ve stručnosti k mé osobě. 

 V rámci rady bych se měl zabývat gescí zdravotnictví. Je to gesce, kde si prostor bude 

hodně usurpovat Nemocnice Na Františku jako největší příspěvková organizace, kterou 

Praha1 má, ale nemyslím si, že je to jen o tom. Problémů, které je třeba řešit, je mnohem víc a 

je potřeba se bavit i o individuálních zdravotnických zařízeních, která na Praze 1 jsou a snažit 

se cíleně podporovat jednotlivé ordinace, které jsou pro občany potřeba, zmapovat si tuto 

situaci a snažit se podporovat pediatry, praktické lékaře, psychologickou podporu nejen pro 

dospělé, ale i pro děti. Znamená to navázat v tomto spolupráci i se školstvím. Dále 

podporovat dostupnost zdravotní péče pro seniory, protože naše populace nejen na Praze 1 

stárne a její dostupnost je třeba přiblížit více našim občanům.  

 Tolik obecně ve vztahu ke zdravotnictví.  
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Pak je tady samostatná kapitola Nemocnice Na Františku, kde se jedná o velké 

zdravotnické zařízení, o kterém se domnívám, že si zaslouží větší péči radnice a intenzivnější 

přístup, než tomu bylo dosud. Rád bych to rozdělil na tři kategorie krátkodobého výhledu, kde 

je důležité udržet kvalitu stávající péče, snažit se udržet personál a zajistit funkčnost zařízení, 

jak v tuto chvíli běží.  

 Ve střednědobém výhledu si myslím, že je důležité otevřít diskusi na téma, jakým 

způsobem jako Praha 1 budeme tuto nemocnici provozovat. Vnímám jako dlouhodobý 

problém, že zdravotní zařízení je ztrátové, což není nic neobvyklého, ale je to problém, o 

kterém si myslím, že by neměl zůstávat na bedrech MČ Praha 1, zejména s ohledem na to, že 

nemocnice saturuje z 80 % občany jiných městských částí než jen občany Prahy 1. V tomto 

směru vnímám jako velmi důležité zintenzívnit výrazně spolupráci s Magistrátem hl. m. 

Prahy, než tomu bylo v posledních třech letech, kdy musím konstatovat, že se to příliš 

nedařilo. V návaznosti na reakci Magistrátu je možné zahájit diskusi o tom, jakou formu by 

nemocnice případně mohla mít. Pokud Magistrát bude trvat na tom, že by se měla nějakým 

způsobem zapojit do sítě městských zdravotnických zařízení, tak je potřeba hledat ideální 

řešení, aby zůstal v maximální míře zachován vliv MČ Praha 1 na chod tohoto zařízení.  

 Poslední částí je dlouhodobý výhled, kdy se domnívám, že nemocnice má historicky 

velkou tradici a je potřeba zaměřit se na to, abychom se to snažili udržet a zařízení dále 

rozvíjet. Je to o tom, jakým způsobem plánovat další rozvoj lékařské péče a další rozvoj 

nemocnice jako takové, to znamená areálu nemocnice a zahájit diskusi o tom, jestli je 

realizovatelné a za jakých podmínek provést dostavbu nemocnice. 

 Poslední bod je poliklinika Palackého, což dnes už není poliklinika. Jedná se o dům se 

soukromými ordinacemi. Je to samozřejmě ve spolupráci s gescí majetku a dle mého názoru 

je nutné hledat kultivaci prostor, aby to odpovídalo 21. století. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Protože poslední řečníci mluvili o gescích, které budou zastávat, požádal bych pana 

Grabeina Procházku a pana Vojtěcha Ryvolu, aby se k těmto věcem také stručně vyjádřili. 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Pokud bych byl zvolen, měl bych mít v gesci územní rozvoj a obchod a služby.  

 Pokud se týká územního rozvoje, ozývaly se dotazy, že v třeba v našem programovém 

prohlášení nebyla tato kapitola konkrétně popsaná. Z mého pohledu jde o to, abychom v 

prvním kroku udělali určitou inventarizaci z hlediska koordinace jednotlivých staveb, 

abychom provedli inventuru správních rozhodnutí a právní moci ať územních, nebo 

stavebních povolení, abychom zjistili, o které stavby na Praze 1 se jedná. Jsou to stavby, které 

jsou buď realizovány přes MČ Praha 1, hl. město, nebo jimi podřízené organizace, protože na 

jiné stavby tento dosah nemám. Cílem je udělat veškerou tuto inventuru, do inventury 

zahrnout plánované akce pod oddělením technické a majetkové správy a zároveň také akce, 

které plánuje odbor investic na r. 2023. 

 Jakmile budeme mít hotovu tuto inventuru, byl bych rád, abychom ji předložili do 

komise k územnímu rozhodnutí a řekli si plán na čtyři roky, co nás čeká v prvním, ve druhém 

a ve třetím roce, k čemu se můžeme vyjádřit, k čemu se nemůžeme vyjádřit, abychom se 

nedostali do situace, že něco „prošvihneme“ nebo se k něčemu nevyjádříme a neřekneme na 

to konkrétní názor.  

 V rámci této gesce bych rád oživil zajištění lepší informovanosti, což by mělo 

především spočívat ve vytvoření nového informačního systému, který by zahrnoval veškeré 

body, které se nějakým způsobem dotýkají této oblasti územního rozvoje. 
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 Pokud se jedná o obchod a služby, je to oblast, která se velice vyvíjí. V současné době 

je turbulentní v tom, že na Praze 1 na řadě míst dochází ke změně činnosti v jednotlivých 

nebytových prostorách apod. Naším cílem je, abychom provedli určitou revizi v jednotlivých 

okrscích, kterých je myslím 12 a abychom si řekli, že tak jak občanská vybavenost na Praze 1 

byla nastavena v r. 2011 a do které spadá zhruba 450 nebytových prostor, které jsou 

spravovány městskou částí, zda struktura poskytovaných služeb a prodeje zboží na Praze 1 

odpovídá potřebám rezidentů a místních občanů. Je to živý organismus.  

 Na začátku bychom participovali s jednotlivými částmi Prahy 1, aby vyjádřily svůj 

názor, protože to nejlépe znají, jestli jim nějaké služby nebo prodejna s určitým sortimentem 

chybí nebo naopak přebývá a k tomu abychom udělali patřičné kroky. Jedním z kroků bude 

úzká spolupráce s gescí majetku. Pokud chceme udržet občanskou vybavenost, musíme k 

tomu vytvořit podmínky. Znamená to, že často by se nemohlo jednat o komerční nájmy, 

protože nechceme, aby nám prostory přebíral někdo s vyšší cenovou nabídkou s tím, že tam 

budeme mít méně žádoucí sortiment.  

 Do občanské vybavenosti patří některé rozdělané projekty, které jsou plánované na 

Praze 1. Zmínil bych dva. Jeden, který nás trápí a který není přímo v kompetenci městské 

části, ale v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, je staroměstská tržnice, která je už dlouhou 

dobu prázdná, ačkoli byla už dlouhou dobu připravena k tomu, aby se vybral zhotovitel, 

rekonstruovala se a mohl tam začít provoz. Je to něco podobného, co můžeme vídat v 

Barceloně, ve Vídni, v Budapešti a v jiných městech. 

 Potom je to oblast Havelské ulice, kde bychom také rádi tento projekt posunuli dál, 

kdy už Praha 1 od Magistrátu získala možnost přímo pronajímat náměstí. V rámci směny, 

která proběhla mezi Magistrátem a MČ Praha 1, tuto oblast má v kompetenci svěřenou 

Praha1.  

 Rád odpovím na jakékoli dotazy. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Ke gesci bude mít slovo ještě pan Ryvola. 

 

P.  R y v o l a : 

 Jsem navržen na gesci doprava. Všichni víme, co nás na Praze 1 nejvíce trápí. Prioritu 

dám největším problémům a toto klubko začnu pomalu rozmotávat. Nejvíce mě trápí 

poházené koloběžky a kola těch největších půjčoven. Nejedná se o žádná sdílená kola a 

koloběžky, jsou to klasické půjčovny.  

 Je už několik variant, kdy se některé osvědčily, některé neosvědčily. Děkuji paní 

Pětioké za to, že mě uvedla na tu, která snad nejlépe funguje v Brně. 

 Dále je tady problém parkování, se kterým se něco stát musí. Problémů v parkování je 

mnoho. 

 Další je průjezdnost. 

 Jsou tady problémy, které jsou řešitelné pouze za Prahu 1 a problémy, které se budou 

muset řešit v rámci koncepce celé Prahy. To je z mého pohledu i mýtné. Domnívám se, že 

mýtné není možné jednostranně vyhlásit za jednu Prahu, musí to být dohoda více částí Prahy. 

Znamená, že mýtné na Praze 1 ovlivní i Prahu 5, Prahu 6 a další části Prahy. Musí nastat 

koordinace s těmito radnicemi a musí se najít společné řešení.  

 Některé problémy dopravy můžeme řešit sami, ale třeba problém kol a koloběžek je 

problém spíše celopražský. Rozhodně bych byl velice rád, kdybych mohl přijít s nějakým 

řešením, které by mělo hlavu a patu a přesvědčit gesční rady z ostatních částí Prahy, včetně 

budoucího radního pro dopravu hl. m. Prahy, abychom zvolili společný postup, aby se mohla 

udělat společná smlouva podepsaná všemi částmi Prahy. 

 Toto mám připravené, na dotazy odpovím. Děkuji. 
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P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Vstoupím do jednání s oznámením, že z jednání se na delší čas omluvila paní 

zastupitelka Kosíková. Prosím servis, aby to zaregistroval a snížil volební kvórum. (pozn. 

kvórum se nesnižuje, zůstává stejné) 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji za tuto technickou poznámku. Nyní se dostáváme k rozpravě k tomuto bodu. 

Všechny prosím, aby dotazy byly jasné, stručné a korektní, žádné osobní útoky.  

 Prvním přihlášeným je pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K osobním útokům. Myslím, že budu říkat to, co je potřeba. Začal bych panem 

Müllerem. Zeptal bych se vás, kde bydlíte. Dále bych se vás zeptal na dva právní posudky na 

legálnost posouzení kupní ceny při prodeji bytů Prahy 1.  

 Možná si vzpomínáte, že minulý rok Jan Votoček a Richard Bureš, vzhledem k tomu, 

že jsou trestně stíháni na rozprodávání bytů pod cenou, se pokusili znovu proces rozprodávání 

bytů rozběhnout. Udělali nějaký tisk, v rámci kterého bylo několik právních posudků, které 

říkaly, že rozprodávání bytů za pětinovou cenu je v pořádku. V posudku bylo mimo jiné 

vytištěno vaše jméno advokátní kanceláře Müller a Skalický a pak tam byl právní posudek 

advokátky paní Mgr. Pavly Makaroušové. Tyto dva posudky byly téměř stejné, pouze se 

drobně lišily v závěru 

 Chtěl bych se zeptat, jak může vzniknout, že dva advokáti napíší identické právní 

posudky? 

 Obrátil bych se k paní zastupitelce Antalové. Abych řekl také něco pozitivního, tak 

chci říci, že jsem rád aspoň za to, že ve vašem programovém prohlášení není žádné 

vymezování se vůči těm nejslabším, což jsou bezdomovci nebo osoby drogově závislé. 

Bohužel, na Praze 1 to časté nebylo, radnice tady měla potřebu do těchto lidí kopnout. To 

jsem tam nenašel, tak za to díky.  

 I vás se zeptám. Myslíte si, že v této koalici jste v sociální věci vyjednali dost? 

Nemyslíte si, že byste toho mohli vyjednat více?  

 Pana zastupitele Grabeina Procházky bych se zeptal, kde bydlíte? Dále bych se vás 

zeptal na vašeho asistenta pana Stanislava Lazara. Prosím paní Valíčkovou o promítnutí 

jednoho článku z médií. Pan Lazar je v médiích zmiňován ve spojení s billboardáři, že byl 

spojen se společností BigBoard a bylo kritizováno, že hl. m. Praha má z pronájmu reklamních 

ploch velmi nízké příjmy. Stanislav Lazar byl kritizován za to, že měl od firmy BigBoard 

přijmout přímo volvo, s kterým jezdil. Přijde vám, že pan Lazar je vhodným asistentem, který 

má na Praze 1 působit? 

 Opět se vás zeptám na maršmeloun. V médiích jste označován za člověka, který má 

blízko k Faltýnkovi?   Je to pravda? Také se vás ptám, jestli to, že jste se tady snažil o prodej 

pozemků maršmelounu jinému muži, který je označován za Faltýnkova muže, olomouckému 

miliardářovi panu Hubáčkovi, je jen náhoda?  

 Závěrem vyjádřím nesouhlas s tím, jak jste tady hovořil o tom, jestli jsem tomu dobře 

rozuměl, že hrozí riziko nějakého přeplácení, že se vyhlásí nějaké výběrové řízení, někdo 

přijde a někoho přeplatí. Varoval bych před tím, aby se upřednostňovaly nižší nabídky. 

Domnívám se, že pokud jde o záměr, tak se má stanovit konkrétní sortiment, ale cena má být 

tím hlavním kritériem. Představa, že se tady budou ti podnikatelé, kteří si tady vyjednali 

nějakou smlouvu, konkrétně např. provozovatel Žofína, chránit před konkurencí, je myslím 

velmi zcestná, a to možná ve smyslu trestně právním. 
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 Závěrem bych se zeptal pana zastupitele Ryvoly, zda jste reagoval na kritiku, kterou je 

možné se dočíst ohledně vašeho působení v Děčíně, kam jste změnil bydliště před volbami v 

r. 2014 a stal jste se terčem kritiky, že k Děčínu žádný vztah nemáte, že vás tam kromě 

businessu nepoutalo vůbec nic. Mohl byste se k tomuto vyjádřit? 

 Vaše adresa xxxxxxxx xx, která je uvedena v rejstříku, je pouze formální, bydlíte na 

lodi. Mohl byste říct, kde bydlíte? 

 (P. Lamberti: Pane zastupiteli, promiňte, upozorňuji na čas.) 

 Už dokončím. Ke komisi pro dopravu. Nějakou dobu jste ji vedl a komise téměř nic 

nepřijala, žádná usnesení. Často bylo možno přečíst v zápisech, že na danou problematiku 

proběhla všeobecná diskuse a nedošlo se k žádnému závěru. Proč to tak bylo a proč to tak 

nebylo v komisi 3.6.2021, kde jste schválili vybudování schodů k vaší lodi? Jinak jste 

většinou pouze diskutovali.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Další je paní Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám dotaz na pana Grabeina Procházku. V programovém prohlášení mě zarazily věci 

kolem restauračních předzahrádek. Budete požadovat uvedení všech restauračních zahrádek 

do přílohy tržního řádu. Chtěli jsme je naopak vyndat z tržního řádu. Znamená to tedy, že 

budete chtít, aby všechny předzahrádky měly otevřeno po 22. hodině? Také se tam píše, že 

budete chtít nastavit nějaká procesní pravidla o losovatelnosti v městské části, čili že hl. m. 

Praha jako majitel pozemků nebude moci přehlasovat městskou část, což nevím, jak to chcete 

udělat. Měl jste tuto funkci v dosluhující radě a nedávno v září jste schválili předzahrádku pro 

(nesrozumitelný název), což je hlučný podnik. Schválili jste pro ně předzahrádku na Malém 

náměstí v rozporu s magistrátní koncepcí. Domnívám se, že předkládat tento tisk bylo ve vaší 

gesci. Upozorňuji, že to neměli v komisi pro obchod a služby, pan Ulm s tím nemá nic 

společného. Táži se, zda hodláte pokračovat v takové praxi? Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji paní Talackové. Další je přihlášen pan zastupitel Marc. 

 

P.  M a r c : 

 Děkuji za slovo v tuto pozdní hodinu. Mám dotazy na nominanty hnutí ANO, na pana 

Procházku k tématu předzahrádek, což považuji za jeden z prubířských kamenů politiky na 

Praze 1. Obávám se, že vznik této koalice je především promítnutím ochrany zájmů 

restauratérské lobby, která si před mnoha lety zabydlela a zastavěla velké veřejné plochy a 

nehodlá je vrátit zpět veřejnosti, ačkoli zabrané plochy jsou v památkové zóně ohyzdné, 

blokují průchod chodcům atd.  

 Víme, že vznikl první umírněný pokus ze strany IPR jako odborné organizace ze 

strany Prahy na redukci předzahrádek na Královské cestě a Hradebním korzu. Přesto vidíme, 

že se restauratérská lobby brání, zpochybňuje platnost daných výpovědí nájemních smluv. Co 

učiní Praha 1 je to, že přestože vlastník hl. m. Praha tvrdí, že nájemní smlouvy jsou neplatné, 

tak státní správa na Úřadu městské části dále prodlužuje zábory na plochy, na které nájemce 

není schopen doložit platnou nájemní smlouvu. Tato praxe byla schvalována zvláštním 

způsobem na úseku samosprávy na úseku komise pro obchod a služby.  

 Chtěl jsem se zeptat na postoj k celé této reformě předzahrádek. Mně osobně jako 

občanovi je trapné, že to dále trpíme, protože je to ohyzdné a je to ostuda naší městské části. 

Všichni o tom víme, jsou za tím velké peníze, úplatky, jak se můžeme dočíst v rozsudcích 

soudu. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 70 
 

 Ke kandidátovi Ing. Ryvolovi. Je asi jasné, že se neshodneme v názorech na dopravu, 

ale chci se vás zeptat. V koalici jsme chtěli změny, to se nám nepovedlo. Co změnou 

myslíme? Na prvním místě by to byla velká změna v dopravě. Proč život na Praze 1 teď tak 

vypadá, na to má velký podíl doprava – doprava v klidu, parkování, přehnané zábory ploch k 

parkování osobních vozidel i doprava v pohybu, nesmyslné lpění na tom, že neomezíme 

rychlost, auta se nám tady prohání, plyn jde na podlahu a v ulicích vidíme spoustu agresivních 

řidičů. Nedej bože, kdy jedete na kole, to si na vás vybíjí nějaký svůj názor.  

 K čemu směřuji? Naše strana prosazuje klíčovou myšlenku nějaké priority módu 

dopravy, která je zcela logická a ke které se hlásí celá kulturní západní Evropa, což znamená 

při plánování jakéhokoli dopravního řešení na prvním místě volný pohyb pěších, na druhém 

místě městská hromadná doprava, na třetím místě cyklisté a na posledním místě individuální 

automobilová doprava. 

 Chtěl jsem se zeptat, zda se k této prioritě v myšlence budete hlásit, protože v 

programovém prohlášení jsem viděl určité názorové pnutí, kdy na jedné straně je tam 

uvedeno, že všechny druhy dopravy jsou si rovné, ale koaliční partneři si tam místy prosadili 

nějaké větičky o parkování apod. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i :  

 Poslední přihlášený je pan zastupitel Felkel. 

 

P.  F e l k e l : 

 Mám ještě dotazy pana Ryvolu. První se týká dopravní koncepce. Bydlím na Malé 

Straně, kde bývá časté zpoždění tramvajových spojů kvůli velmi silné automobilové dopravě. 

Problém je na úseku tramvajové tratě mezi Malostranskou a Újezdem, kde se na toto malé 

místo do historické zástavby všichni nevejdou. V tramvajích se zde pohybuje mnohonásobně 

více lidí než v autech. V autech je jízda částečně oprávněná, ale dochází zde i k průjezdu 

tranzitu, který by to mohl objet tunelem Blanka. Chtěl jsem se zeptat, zda budete postupovat 

ke zlepšení tramvajové dopravy v tomto úseku? 

 Zároveň se chci zeptat, zda budete pokračovat v přípravě tramvajových tratí na 

Václavském náměstí, což je velmi důležité pro stabilitu celé tramvajové sítě a tedy i 

zatraktivnění MHD. 

 Další dotaz je v souvislosti s tím, že s tím bývají spojovány různé pochybnosti ohledně 

propojení s businessem nebo s rolí pana předsedy Andreje Babiše. Všiml jsem si, že firma, 

kde jsem byl jednatelem, uzavřela v r. 2018 za doby, kdy bylo ANO ve vedení hl. m. Prahy, 

smlouvu s Výstavištěm Praha na pronájem restauračních prostor, kde mě zaujala cena 50 Kč 

za m2.  

 Mám všeobecný dotaz, zda můžete mít důvěru jako politik na jedničce, který byl z tak 

pochybného hnutí. Děkuji. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Poslední přihlášený je pan zastupitel Lachmann. Máte slovo. 

 

P.  L a c h m a n n : 

 Děkuji za slovo. Naváži na dopravu a zeptám se pana Ryvoly. V programu máte 

kultivaci parkovacích zón, ale uvádíte, že eliminujete vydávání parkovacích oprávnění na 

fiktivní adrese. To je ten neblahý business s trvalými pobyty. Jak víme, na Praze 1 nám to 

dělá velkou neplechu jak z hlediska parkování, tak třeba školství a dalších různých záležitostí. 
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 Dále mám obecný dotaz. Trochu mě rmoutí, že tady máme zvolit členy rady, a jeden je 

takový tajemný člen rady, který někdy možná přijde a někdy možná nepřijde. Chtěl bych vám 

navrhnout zvolit si tohoto člena rovnou. Z hlediska transparentnosti by to bylo vůči občanům 

vhodnější a férovější, kdybychom měli radního pro informatiku, Smart Cities, investice, 

bezpečnost, systémy prevence kriminality. To jsou velmi důležitá témata, zvláště bezpečnost. 

Proč to neuděláme teď, když se různé pirátské mechanismy neřeší, už nejsou tak důležité, jak 

jsem se dnes dozvěděl. Můžeme přestat řešit tuto hru s těmi trestně stíhanými atd. a pojďme 

do toho.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Jsou ještě nějaké další otázky? Nevidím. Navrhuji, abychom reakce otevřeli v tom 

pořadí, jaké nominace jsme získali. První bude Vojtěch Ryvola. 

 

P  R y v o l a : 

 Nejprve bych odpověděl na Děčín. Měl jsem tam krásnou vilu v ulici Slovanská. 

Bydlel jsem tam od r. 2007 do r. 2016, což je dlouho, a bydlel jsem tam pondělí až pátek. 

Nevím, zda je to dostatečné na to, abych tam měl trvalé bydliště. To, že jsem usoudil, že tam, 

kde jsem bydlel i šest(?) let, by bylo dobré mít i trvalé bydliště, tak si myslím, že devět let 

někde bydlet je dostatečné na to, abych si mohl dovolit prohlásit, že je to trvalé bydliště.  

 Další – schody. Nevedou ke mně na loď, jsou naplánované na prostor náplavky, jsou 

naplánované od IPR v době, kdy jsem ani netušil, že si budu kupovat loď. Připlul jsem z 

Děčína s mojí lodí a zjistil jsem, že třikrát týdně tam auto porazí nějakého chodce, který 

přebíhá čtyřproudou silnici, že tam pod mostem vyjíždějí cyklisté značně rychle a sráží tam 

chodce, kteří vystupují z náplavky. To, že denně vidím, že se tam dějí neuvěřitelné věci a že 

jsem naštvaný, že schody jsou naprojektované a nikdo je neřeší, mi připadá zvláštní, říkat 

mně, že já preferuji schody. Ano, preferuji je, můžete se zeptat v Nemocnici Na Františku, 

kolik tam ošetřili zraněných, kteří právě na tomto místě přišli k úhoně.  

 Protože jsem tím naštvaný, požádal jsem mého architekta, který mi dělal všechny 

možné věci, jestli by byl tak laskav a podíval se na to. Podíval se na to, udělal studii, oběhali 

jsme všechny povolovačky, všechno jsem zdarma předal na Úřad Prahy 1. Stálo mě to 

desetitisíce, ale peníze jsem sám vložil do toho, že jsem řekl, že kdyby se chtělo, tak by to šlo. 

Investoval jsem svoje soukromé peníze do problému, který jsem viděl. 

 Byl bych velmi rád, aby mi tady nebylo předestřeno, že já si chci zaplatit nějaké 

schody ke mně na loď. Ty schody skutečně na loď nevedou. Podporoval to dokonce Magistrát 

hl. m. Prahy, že jsme se domluvili, kdo se o schody bude starat, že je to výborný nápad a že to 

má podporu, protože to už dávno vyprojektoval IPR.  

 K Výstavišti Praha. Lidé z Výstaviště a z hl. m. Prahy vysvětlovali, kdo měl o to 

zájem. Existuje nájem a obratový nájem. Měl jsem podepsanou smlouvu, kdy jsem platil 

třikrát až pětkrát víc než platil původní nájemce. Byl tam skutečný nájem, což je těch 50 Kč, 

co říkáte, pak tam byl obratový nájem, který byl daleko vyšší. S podnikáním na Výstavišti 

jsem skončil velice rychle, protože to, co bylo naslibované, nebylo splněné. Psychologie 

Výstaviště byla úplně jiná než psychologie třeba zoologické zahrady. Jakákoli akce na 

zoologické zahradě – tak ten, kdo tam má restauraci, stánek nebo všechno, má tam výstavní 

postavení. Když jsem měl restauraci na Výstavišti a byla tam jakákoli akce, tak mne obehnali 

plotem. Bylo to nečestné, nesportovní a zkrachoval jsem po dvou letech, protože při velkých 

akcích, které mi měly přinést to, že po většinu roku tam bylo pusto a prázdno, mě oplotili. 

Bylo neuvěřitelné, co jsem tam zažil. To na vysvětlenou. 
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 Netuším, pane doktore, jak jste přišel na to, že se neshodneme v dopravě. Znáte moji 

koncepci, víte moje názory, víte všechno na to, abyste mohl prohlásit, že se neshodneme? 

Všude vykládám, jak jste úžasný na to, že máte chuť přijít na dopravní komisi a máte zájem 

něco posadit a také se vám to povede. Vždycky beru všechny rozumné nápady a snažím se je 

vzít za své a snažím se se všemi spolupracovat. Nezajímá mě, zda dotyčný je ze strany 

zelených, červených nebo modrých, zajímá mě, jestli je chytrý, jestli má rozumné nápady a 

jestli to pomůže věci. Pan doktore, budu strašně rád, když objevíte, že máme společný postup 

a společný názor. Denně nachodím od sedmi do deseti tisíc kroků, jsem chodec. To je moje 

osobní priorita, neříkám profesní. Profesně se musím stavět ke všem stejně. Neustále chodím. 

Jestli mě potkáváte na ulici, tak většinou chodím. Mám bolavé koleno a předtím jsem po celé 

Praze 1 jezdil na koloběžce. Pak mám superobří auto, které se do Prahy hodí, a to je smart, 

takže se vejdu všude. Kdyby všichni měli smarty jako já, doprava v klidu je vyřešena. To jsou 

moje priority.  

 Nesnáším určité věci, poválená kola a koloběžky na chodníku, stání na chodníku. 

Uvedu dnešní klasický příklad. Šel jsem Revoluční ulicí, kde stálo pět aut za sebou na 

chodníku, kde nemají co dělat. To musí skončit. Musíme na tom všichni spolupracovat, 

abychom vymysleli novou koncepci parkování.  

 Fiktivní adresy. Adresy známe, víme, kde jsou, jsou v Hybernské, v Revoluční, 

můžete si vybrat jakoukoli adresu, kdekoli bydlet, na jedné adrese vás může být třeba 1500. 

To musí také skončit. Už to končí, byl jsem informovaný, že se to už prověřuje a něco se v 

tom dělá. Chci v tom jen pokračovat. To, že restaurace, která má dva zaměstnance a dostane 

několik parkovacích míst pro své číšníky, je určitě špatně. Nevím, jestli to tady je nebo není, 

zažil jsem to v jiných městech a chci to prověřit.  

 Když budu zvolený, tak první, co musí být, je zhodnocení situace. Nemám patent na 

rozum, a že bych najednou přišel s geniálními nápady, musím si vzít všechny podklady 

radních, kteří byli přede mnou, nápady všech, kteří o to mají zájem, třeba i vaše nápady, dát to 

dohromady, dát tomu určité priority a začít.  

 Koncepce tramvajové trati. Vždycky budu prosazovat tramvajové tratě na úkor 

čehokoli, protože se tam vejde hodně lidí. Tramvaje by měly mít přednost přede vším, 

dokonce jsem si zjišťoval, zda není možné na určité tratě nasazovat tři vozy za sebou. Šlo by 

to připravit už na devítce, kde jsou pouze dva nástupní ostrůvky. Kde to není možné, musela 

by být stavební čára, ale není tak složitá, aby ve velice krátké době třeba devítka jezdila 

třívozová. Intenzívně na tom pracuji s Pirátem Štěpánem, který to má perfektně propracované. 

Držím se zásady prof. Nováka z Vysoké školy strojní, který říkal: můžete být hloupí, jak 

chcete, ale musíte se umět obklopit chytrými lidmi. Velice rád se obklopuji chytrými lidmi. 

Myslím si, že člen Pirátů pan Štěpán je v dopravě velmi dobrý.  

 K fiktivní adrese. Dostal jsem nabídku od našeho společného kamaráda, že tam mohu 

bydlet. Chvíli jsem tam bydlel. Pak jsem si zvykl na lodi, protože jsem tam občas přespal. Spí 

se tam krásně, spím 20 cm pod Vltavou, když budu chtít, mohu bydlet v xxxxxxxx. Zkuste si 

to, je to relaxace úplně neuvěřitelná. Vltava mi šplouchá do ucha a je to úžasné. Jestli vám 

udělám radost přestěhováním do xxxxxxxxx udělám to jen pro vás. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji panu Ryvolovi. Nyní předávám slovo panu Procházkovi. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Děkuji. Zkusím také stručně zareagovat na všechny dotazy. Mám čtyři dotazy od pana 

kolegy Čižinského.  
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 K bydlení. První bydlení na Praze 1 jsem měl nájemní bydlení ve Zlatnické ulici, 

potom jsme se přestěhovali opět do nájemního bydlení v ulici Dušní. V r. 2014 se mi podařilo 

koupit byt v Bílkové ulici. Letos jsem tento byt prodal, uzavřel jsem dočasnou nájemní 

smlouvu v xxxxxxxx ulici. Spolupracuji s realitní kanceláří a chtěl bych koupit nějaký menší 

byt opět na Starém Městě.  

 Pokud se jedná o mého asistenta Standu Lazara, tak když jsem byl v letech 2014-2018 

na Magistrátu, tak kromě majetku a městských společností měl jsem v gesci také oblast 

reklamy. Šlo tam především o to, že v té době se už mělo vyhlašovat výběrové řízení na 

společnost, která se bude starat o tramvajové zastávky. Myslím, že to byla smlouva z r. 1997. 

Tehdy jsem požádal Standu, protože působil jako prezident asociace venkovní reklamy a byl 

to člověk, který byl všemi společnostmi v Praze brán jako absolutně neutrální, nekonfliktní,  

neměl nikdy žádný problém v této oblasti, tak jestli by mi pomohl se zpracováním určité 

pasportizace těchto reklamních zařízení a zároveň zastávek po celé Praze. Připravili jsme dva 

návrhy, jakým způsobem hl. město by mohlo postupovat při vyhlašování nového výběrového 

řízení. Bylo jen na hl. městě, jestli se rozhodne, zda půjde cestou koncese, nebo vlastní cestou, 

že zainvestuje všechny zastávky a samo si bude provozovat reklamu.  

 Nebyl tam žádný problém, naopak ze všech stran bylo kvitováno, že jsme to tehdy 

připravili pro novou radu a pro zastupitelstvo, které nastoupilo po r. 2018. Bylo na výběr, 

kterou cestou půjdeme. Byly to standardní cesty, jak to ve světě funguje. 

 Třetí dotaz byl na maršmeloun. Je to věc, která pochází z r. 1999, kdy byla podepsaná 

smlouva se společností Progetti. Když jsem nastoupil na hlavní město, celou tuto záležitost 

jsem dostal k řešení s tím, že se nezměnila smlouva, ale subjekt jako partner hl. města. 

Společnost Progetti to prodala společnosti V Invest. Je to společnost, kterou vlastní pan 

Hubáček, který je známý pana Faltýnka a já pana Faltýnka znám. Nic jsem s tím společného 

neměl, byla to záležitost, kterou si developeři říkali mezi sebou, kdo projekt od společnosti 

Progetti převezme. My jenom pokračovali v naplňování smlouvy. Proti smlouvě se nám 

podařilo vyjednat ještě lepší podmínky pro město. Souhlasím s tím, že současná koalice 

dosluhující na hl. městě to posunula ještě dál a pozici města vylepšila. 

 V tomto směru je to dobře, jsem rád, že jsme v tomto procesu pomohli. Myslím, že 

proces ještě není u konce.  

 Pokud se jedná o prostory, kde pan kolega Čižinský varoval před tím, abychom 

nepronajímali prostory někomu za zvýhodněnou cenu, tak na odboru majetku jsme začali 

připravovat metodiku, která by v rámci zákonů pomohla. Pokud někde v rámci občanské 

vybavenosti máme nájemce, který tam třeba 20 let provozuje pekárnu a smlouva mu končí, on 

by chtěl pokračovat a nikdy s tímto nájemcem nebyly problémy ani po finanční stránce z 

hlediska platební morálky, tak jde o to, aby nedocházelo k případům, že přijde někdo jiný, 

nabídne vyšší nájemné a bude prodávat sortiment, který neodpovídá občanské vybavenosti. 

Pokud se podíváte po evropských městech, funguje to všude. Každý si chrání svůj trh a snaží 

se vyjít vstříc místním pronajímatelům. Je proto třeba stanovit jasná a pevná kritéria tak, aby 

tam nedocházelo k tomu, že by někdo mohl být obviněn z nějaké korupce nebo nadbíhání. Jde 

o to, že se chce v rámci občanské vybavenosti vyjít vstříc nejen občanům, ale i subjektům, 

kterých bychom si měli vážit, a že tady podnikání, které není možné realizovat na komerční 

úrovni, z ulic vymizí.  

 Bylo tady několik dotazů na téma předzahrádek. To, co říkala kolegyně Talacková, je 

asi nedorozumění, protože v tržním řádu jsme nechtěli, aby všechny předzahrádky byly  

po 22. hodině, ale aby tam byly uvedeny ty zahrádky, které jsou do 22. hodiny. Šlo jen o to, 

abychom měli na jednom místě evidenci všech zahrádek. Dnes zahrádek a předzahrádek je 

kolem 300 asi ve 260 ulicích na Praze 1 a jen jsme chtěli, aby tam byla jednotná evidence.  
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 Zároveň zbožné a asi nereálné přání Prahy 1 je, aby si městské části dělaly tržní řád 

samy, aby tam nebyla kompetence Magistrátu. Myslíme si, že na všech městských částech 

ten, kdo je nejblíže problematice, měl by mít nejvíce informací o tom, kde které zahrádky 

mohou být, jestli tam mají být do osmi, do desíti nebo do dvanácti. Zároveň si myslíme, že by 

tam měla probíhat i určitá participace z oblastí. Jsou oblasti, kde třeba zahrádky do jedenácti 

hodin nevadí, protože to většinou jsou oblasti, kde lidé nebydlí a kde to nikomu nevadí. 

Naopak jsou oblasti, kde bychom měli maximálně dbát na noční klid a na to, aby po desáté 

hodině tam předzahrádky nebyly.  

 Jsme realisté a zřejmě se nám nepodaří to, že tržní řád bude v kompetenci jednotlivých 

městských částí, v tomto případě MČ Praha 1, ale jde o to, abychom měli minimálně takovou 

kompetenci, která by nám umožňovala mít blokační právo k tomu, že když městská část 

řekne, že to tady nechceme, tak aby nás Magistrát přehlasoval.  

 Zmínila jste tady jednu předzahrádku (nesrozumitelný název) na Malém náměstí. 

Říkala jste, že to neprošlo komisí. Je to možné, ale předzahrádky, které neprošly komisí, byly 

pouze ty, které byly schváleny poté, co komise byly zrušeny. Zase to ale mělo ten režim, kdy 

na radu přišel materiál standardně zpracovaný a rada potom rozhodovala v tomto případě bez 

rozhodnutí komise, protože komise už neexistovala.  

 Když to dostanu, je mou povinností to předložit a v kompetenci rady je rozhodnout, 

jestli ano nebo ne.  

 Byl tady od kolegy ještě dotaz na jakýsi design předzahrádek. Byl jsem ve skupině, 

která společně s Magistrátem konzultovala, jak by jednotlivé předzahrádky měly vypadat, co 

by tam mělo a nemělo být povoleno, ať z hlediska materiálu atd. Myslím, že materiál byl 

zpracován velice dobře, obecně s ním byla velká spokojenost. Problémem bylo, do jaké míry 

a jaké nástroje městská část má k tomu, aby skutečně prosadila, že zahrádky budou vypadat 

podle tohoto manuálu.  

 Byli jsme také u jednání, která se týkala Královské cesty a Hradebního korza. Myslím, 

že i tam obecně byla velká shoda v tom, že už je potřeba tento problém začít řešit. Problém 

ale není tak jednoduchý, protože tam byly uzavřeny smlouvy se subjekty za určitých 

podmínek. Nemluvím o podmínkách, na které máme vliv. Městskou částí Praha 1 procházelo 

ročně 9 mil. turistů, dnes je to třeba 2 mil. a  obchodní plány městské společnosti se nastavily 

jinak. Co měly nastaveno jinak, bylo, že věděly, že pokud uzavírají nájemní smlouvu a mají 

povolenou předzahrádku, mají určité procento tržby z předzahrádek a zbytek z vnitřních 

prostor. V okamžiku, kdy jim seberete předzahrádku, z obchodního hlediska je normální, že 

byste se subjektem měli jednat o výši nájemného. Najednou měníte jednu z důležitých 

podmínek nájemního vztahu, který tam vznikl. 

 Souhlasím s tím, že některé předzahrádky by neměly být nebo by měly být omezené. 

Vzpomínám si na to, když jsme řešili dvě restaurace na Staroměstském nám., kterým končil 

nájem, a trvalo nám dva nebo tři roky, než jsme tu společnost z těch prostor dostali. Nájemní 

smlouva byla bohužel uzavřena tak, že tam nebyla exekuční doložka, subjekt se postavil na 

zadní a řekl, že se odsud nevystěhuje. I rada na hl. městě schválila, že si najmeme firmu, která 

pomůže s vystěhováním, a která si za to řekla dva nebo tři miliony korun.  

 Není to jednoduchý proces, pokud se na začátku podmínky nenastaví dobře. Ze 

zkušenosti musím říct, že ve smlouvách často město tahá za kratší konec a že smlouva je 

celkově více postavena pro druhou stranu a když dojde ke sporu, pro město je složité domoci 

se nějakého kladného výsledku. Proto jsme doporučovali dohodu než jít k soudu.  

 (P. Radoměřská: Upozorňuji na čas.) 

 Omlouvám se, ještě jednu větu. Obecně souhlasím, ale jde o to společně najít nejlepší 

postup, jak docílit toho, aby výsledek byl kladný. Děkuji.  
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P.  L a m b e r t i : 

 Prosím paní Antlovou. 

 

P.  A n t a l o v á : 

 Zaznamenala jsem dotaz od pana zastupitele Pavla Čižinského, který se týkal toho, zda 

by bylo možné více dojednat v rámci programového prohlášení. Velmi si vážím toho 

privilegia, že tady podstupuji spíše pozitivnímu grilování, pokud to takto řeknu po pirátsku. 

 Vysvětlila bych hlavní motivaci, proč jsem šla do komunální politiky, a to právě do 

sociální oblasti. Je to z toho důvodu, že díky velkým rezervám v nastaveném systému péče o 

sociálně slabé a nemocné občany na národní nebo komunální úrovni se naše rodina několik let 

potýkala s problémem hraniční poruchy osobnosti naší dcery a syndromem závislosti, který 

před osmi měsíci skončil ve 21 letech její sebevraždou. Budu mít vždy na paměti ty nejslabší 

a nejzranitelnější. Přes tuto energii jde můj cit pro sociální věci a pro bezbariérovost.  

 Povedlo se nám převést z pirátského programu všechno, co se tohoto týká do 

programového prohlášení, ale povedlo se nám tam dostat i další věci, které jsme v programu 

neměli díky koaličním vyjednáváním a jejich otevřenosti a transparentnosti. 

 Další věcí je, že věřím, že se nám tam podaří dostat i bezbariérovost, kterou vnímám 

nejen v úrovni prostorové a komunikační, ale v jakékoli další. Osobně vnímám sociální věci,  

bezbariérovost a rovné příležitosti jako tu nejsilnější gesci nejen na komunální úrovni, ale i na 

národní úrovni. Je to základní vize a cíl celé Evropské unie, aby lidé měli stejné příležitosti a 

aby se jim tady všem společně dobře žilo.  

 Opět deklaruji, že pro mne je nejdůležitější spolupráce napříč zastupitelstvem, s 

úřadem, s občany, se soukromými i státními spolky a s institucemi. Jsem velmi ráda, že se mi 

zde povedlo srozumitelně deklarovat mé potřeby v rámci mé role zastupitelky. Díky tomu 

věřím, že jsem dostala pochvalu i od největšího kritika této koalice. Děkuji vám.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Na závěr prosím pana Müllera. 

 

P.  M ü l l e r : 

 Zaregistroval jsem dva dotazy, jeden se týkal toho, kde bydlím, druhý se týkal 

posudku. Celou dobu, co zde zaznívají příspěvky, přemýšlel jsem, jak reagovat na to, kde 

bydlím. Přiznám se k názoru, že si nemyslím, že by diskuse měla být vedena tímto způsobem. 

Odpovím na to tak, že splňuji podmínky zákona pro volitelnost do zastupitelstva MČ Praha 1.  

 Co se týká posudků, bohužel dva posudky nejsou, je jeden posudek. Na začátku jsem 

byl požádán, abych se nějakým způsobem podílel na přípravě, nicméně to nakonec skončilo u 

kolegyně Makalousové. Nikdy jsem do procesu nevstupoval takovým způsobem, abych 

troufal se pod to podepsat. Nikdy jsem žádné stanovisko formálně nevydal, není nikde ode 

mne podepsané stanovisko, nic jsem za to městské části nikdy nevyfakturoval, ani korunu. 

Bohužel neumím odpovědět, jak se dostala tato druhá kopie do spisu, který jste našel. Přiznám 

se, že ani přesně nevím, kde to bylo. 

 Mrzí mě, že žádný z dotazů nesměřoval na oblast zdravotnictví, o které si myslím, že 

si zaslouží diskusi nejen v rámci koalice, ale v rámci celého pléna. Přinejmenším v rámci 

Nemocnice Na Františku nás příští rok očekává rozpočet, který se v tuto chvíli jeví deficitní 

70 mil. Kč, přičemž už teď víme, že díky nárůstu cen za energii to nebude stačit, dotační 

částka přesáhne 100 mil.. Myslím, že to jsou daleko palčivější témata, která bychom měli 

řešit.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Děkuji. Přihlášen je pan Čižinský. Máte slovo. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stručnou reakci na pana Ryvolu. V rejstříku jsem našel, že nejen vaše firma, která se 

jmenovala Pivovar Pražan, na Výstavišti zbankrotovala, ale i tady po ní zbyly poměrně velké 

dluhy. Popisoval jste tady, jak jste investoval tisíce korun do schodů, ale možná by bylo lepší, 

kdybyste uhradil dluhy.  

 Pokud jde o xxxxxxxxx, kde jste hlášen, je zvláštní, že oba za ANO jste hlášeni na 

adrese Pařížská 20. Když bych šel kolem a chtěl vás pozvat na pivo, tak nebudu vědět, který 

zvonek zmáčknout. Kromě vašeho stranického kolegy pana Krále jsem tam žádný zvonek 

neviděl.  

 Pokud jde o vás, pane Müllere, vaše kolegyně pracuje pod hlavičkou vaší kanceláře a 

pak to změní, není mi jasné, jak může vzniknout právní posudek, který je na vašem 

hlavičkovém papíře a pod tím je předtištěno vaše jméno, a následně tentýž právní posudek 

vyfakturuje vaše právní kolegyně. Nevím, jak toto může vzniknout a nijak jste mi to 

nevysvětlil.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Prosím pana Ryvolu. 

 

P.  R y v o l a : 

 Pane Čižínský, jste přece magistr, když se díváte na výpisy, dívejte se na ně pořádně. 

Stačí se podívat, kdy jsem skončil jako jednatel a stal jsem se pouze spolumajitelem. 

Nastoupil nový jednatel, jak dlouho tam byl a zkuste si k tomu najít doklady, že já jsem 

největší věřitel této firmy. Jako věřiteli říkáte, že si mám zaplatit dluh, když mně firma dluží a 

dluhy tam udělal jednatel, který přišel po mně? Nerozumím tomu, vy jste nikdy nedělal 

obchodní právo? To je můj dotaz, protože firmy skutečně fungují, stačí se podívat, jak to tam 

probíhalo. Rok a půl jsem už nebyl jednatelem, dělal jsem úplně něco jiného a soudím se o 

sedm milionů korun, protože je chci zpátky od firmy.  

 Druhá věc se týká zvonku, nalepit tam jméno. Jestli si mám udělat zvonek na loď, tu 

radost vám udělám. Dobře, bude zvonek v xxxxxxxx i na lodi. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Bude chtít ještě někdo reagovat? Pokud se nikdo nehlásí do diskuse, diskusi uzavírám. 

Přistoupíme k volbě. Proběhne veřejné hlasování, jak bylo navrženo odzadu.  

 Jako o prvním budeme hlasovat o panu Vojtěchu Ryvolovi. Pro 15, proti 1, 

zdrželo se 10, všichni hlasovali. Bylo schváleno. Děkuji a gratuluji. 

 Dále budeme hlasovat o panu Karlu Grabeinovi Procházkovi. Pro 15, proti 1, 

zdrželo se 10, hlasovali všichni. Bylo schváleno. Gratuluji do zvolení funkce radního. 

 Nyní přistoupíme k volbě paní Ing. Ivany Antalové. Pro 16, proti 1, zdrželo se 9, 

všichni hlasovali. Ivana Antalová byla zvolena radní MČ Praha 1.  

 Nyní budeme hlasovat o panu Mgr. Michalu Müllerovi. Pro 15, proti 2, zdrželo se 

9, všichni hlasovali. Bylo schváleno, pan Müller byl zvolen radním MČ Praha 1. Gratuluji. 

 Nyní předám slovo předsedovi Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Přednesu usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat. Je to volba ostatních členů/členek 

Rady MČ Praha 1. 

 ZMČ Praha 1 volí do funkce členů/členek Rady MČ Prahy 1 Mgr. Michala Müllera, 

Ing. Ivanu Antalovou, Karla Grabeina Procházku a Ing. Vojtěcha Ryvolu, kteří budou pro tuto 

funkci dlouhodobě uvolněni. 

 Můžeme hlasovat. 
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P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Hlasujeme – kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 15, proti 1, zdrželo se 10. Usnesení bylo 

schváleno. Děkuji.  

 Děkuji předsedovi Mandátového a volebního výboru a konstatuji, že usnesení bylo 

schváleno. Upřímně blahopřeji všem zvoleným. 

 Nyní přistoupíme k bodu 

7 

zřízení výborů ZMČ Praha 1  

 Dovolte, abych uvedla, že spolu s ukončením činnosti a mandátu předchozího 

zastupitelstva dnem voleb do nového zastupitelstva dochází k zániku všech výborů. 

Zastupitelstvo podle zákona o hl. m. Praze, § 100, odst. 2, je povinno zřídit vždy Finanční a 

Kontrolní výbor, může se rozhodnout zřídit i další výbory.  

 Požádala bych pana předsedu Návrhového výboru, má-li nějaké takové návrhy k 

dispozici. 

 

P.  B u r e š : 

 Ano, přečtu souhrnný návrh celý. 

 Návrh na zřízení Kontrolního výboru, Finančního výboru, výboru pro participaci, 

participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy, výbor proti vylidňování 

centra a pro podporu komunitního života a výbor pro kultivaci a služby v památkové 

rezervaci.  

 Uvedu zároveň počty členů. U Finančního výboru, u výboru pro participaci, u výboru 

proti vylidňování a výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci stanovit jejich počet 

na 7 ve složení: předseda, místopředseda a 5 členů. U Kontrolního výboru stanovit počet na 9 

ve složení: předseda, místopředseda a 7 členů. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Děkuji. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, můžeme hlasovat o tomto návrhu, jak 

byl přečten. Pro 20, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Tento návrh byl schválen.  

 Dostáváme se k bodu  

8 

volba předsedů výborů ZMČ Praha 1  

 Přikročíme k veřejné volbě předsedů zřízených výborů. Prosím opět předsedu 

Mandátového a volebního výboru, aby se opět ujal řízení této volby. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Paní starostko, děkuji za slovo. Předávám slovo předsedovi Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Přednesu ucelený návrh na předsedu Finančního výboru Giancarlo Lamberti, na 

předsedu Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační 

programy pan Martin Motl, předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci 

Mgr. Karel Ulm.  

 Táži se, zda jsou návrhy na předsedu Kontrolního výboru a předsedu Výboru proti 

vylidňování? Prosím zástupce klubu My co tady žijeme? 

 

P.  H e j m a : 

 Vznáším návrh na předsedkyni Výboru proti vylidňování a pro podporu komunitního 

života paní Bronislavu Sitár Baborákovou. 
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P.  B u r e š : 

 Na předsedu Kontrolního výboru? 

 

P.  K u č e r a : 

 Na předsedu Kontrolního výboru navrhuji pana Mgr. Čižinského. 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor konstatuji, že máme návrhy na všechny výbory, pro každý výbor 

jednu osobu. Po proběhlé diskusi můžeme přistoupit k volbě.  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Zeptám s jednotlivých nominantů, zda souhlasí s nominací.  

 Poslední byl návrh na pana Čižinského. Přijímáte nominaci? (Přijímá) 

 Přijímá paní Sitár Baboráková nominaci? (Přijímá) 

 Pan Ulm? (Přijímá) 

 Pan Motl? (Přijímá) 

  Já konstatuji, že nominaci také přijímám.  

 Jelikož jsem součástí této volby, mohu přenechat řízení za Mandátový a volební výbor 

jinému zástupci? Ano, Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Budeme volit postupně.  

 

P.  B u r e š : 

 Doporučuji, abychom postupovali tak, jak jsou výbory navrženy. První je Finanční 

výbor – Giancarlo Lamberti.  

 

P.  C a b a n : 

 Zahajuji rozpravu k panu Lambertimu jako předsedovi Finančního výboru. 

 Hlásí se Pavel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Když jste, pane Lamberti, kandidoval na Magistrát i na Prahu 1 a když jsem sledoval 

váš program v oblasti dopravy, měl jsem dojem, že TOP 09 Praha 1 slibovala něco jiného ve 

volbě vůči občanům Prahy 1 a něco jiného vůči občanům Prahy při kandidatuře do hlavního 

města. Na Praze 1 jste např. slibovali, že omezíte parkování návštěvníků v modrých zónách a 

parkování abonentů, a naopak na hlavním městě jste hovořili o tom, že by byla jednotná 

parkovací zóna a že by Pražané mohli parkovat kdekoli a aby mohly parkovat ještě návštěvy. 

Vysvětlil byste stručně tento rozpor?  

 

P.  L a m b e r t i : 

 Nevím, jakou to má souvislost s Finančním výborem, ale rád odpovím. Na Magistrát 

jsem původně kandidoval na 34. místě. Následně po vypuknutí kauzy Dozimetr došlo k tomu, 

že několik lidí kandidátku opustilo a posunul jsem se na 29. místo. To jen k volitelnosti mé 

osoby na kandidátce Spolu. 

 Co se týká programu, prosím zde rozlišit dvě věci – Magistrát a Prahu 1. Jsem 

předseda regionální organizace Praha 1. To, co jsem deklaroval i v rámci jednání krajské 

organizace TOP 09, pro mne je prioritní práce na Praze 1.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 79 
 

 Důležité je říct, jakým způsobem programy vznikaly jak na hlavním městě, tak na 

území Prahy 1. Na Praze máme regionální výbor. Je to orgán, který připravoval jednotlivé 

kroky a náš master plán.  

 Co se týká sestavování programu na Magistrát, na to byly jiné odborné expertní týmy, 

jejichž součástí jsem nebyl. Mohlo se stát, že třeba v určitých ohledech, např. v dopravě, náš 

návrh na zrušení abonentních karet mohl být trochu jiný než to, co navrhovalo Spolu, ale tak 

to je. Když se dělaly volební koalice několika stran, musely se dělat nějaké kompromisy. Na 

Praze 1 jsme nabídli program, který je za nás ten nejlepší a za něj dáme ruku do ohně.  

 

P. C a b a n :  

 Nevidím dalšího přihlášeného. Richarde, pomoz mi, kdo je další kandidát. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je předseda výboru pro participaci Martin Motl. 

 

P.  C a b a n : 

 Nyní zahajuji diskusi k volbě kandidáta Martina Motla. Pavel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jelikož máš mít, Martine, veřejný prostor v gesci výboru, zeptám se na park v Cihelné. 

Proč ti nevadí zabrání předzahrádkou parku Cihelná a vadilo ti vydláždění Anenského 

trojúhelníku?  

 

P.  M o t l : 

 Děkuji za otázku zastupiteli Pavlu Čižinskému. Nevím, kde vzal to, že mi něco vadí a 

něco nevadí. Anenský trojúhelník mi samozřejmě vadil, protože vedle něho přímo bydlím. 

 Co se týká Klárova, intenzívně to řešíme ještě před vstupem na radnici s Kateřinou 

Klasnovou, která to bude mít v gesci. 

 Pokud se bude cokoli dělat na území MČ Praha 1, jednou z našich priorit, se kterou 

jsme vstupovali do koalice, bylo, aby participace nebylo sprosté slovo na Praze 1. Proto 

jestliže se bude cokoli dít na Praze 1, budeme žádat příslušné radní, aby to dali do participace. 

Děkuji. 

 

P.  C a b a n : 

 Nevidím dalšího přihlášeného do diskuse. Zahájíme nyní diskusi o předsedovi výboru 

pro kultivaci a služby v památkové rezervaci Karlu Ulmovi. Nikdo se nehlásí, rozpravu o 

Karlu Ulmovi končím.  

 Nyní máme na řadě rozpravu o předsedovi Kontrolního výboru Pavlu Čižinském. Má 

k němu někdo nějaký dotaz? Prosím Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych se Pavla zeptat na to, jak si představuje práci v Kontrolním výboru a jak by 

chtěl řešit témata, o kterých dnes tady hovořil. Bude se těmito tématy zabývat a předkládat to 

zastupitelstvu? Každopádně tuto nominaci vítám. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předseda Kontrolního výboru má nejen řešit podněty, ale musí organizovat Kontrolní 

výbor. Budu usilovat o to, aby úkoly Kontrolnímu výboru zastupitelstvem byly stanoveny co 

nejšířeji, aby kontrolu mohlo obsáhnout v co možná největší míře. Budu rovněž navrhovat, 

aby se otevřely některé staré kauzy. Co přijme zastupitelstvo, to nevím.  
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 V reakci na Davida chci říct – abych tady neříkal jen negativní věci, že pokud budu 

zvolen, navázal bych na roli informátora občanů o tom, co se na radě atd. děje. V komunikaci 

na Praze 1 je zvláštní rozštěp mezi oficiální komunikací, která je spíše taková, že jsou tady 

voliči, fotky provozoven atd., a běžná agenda, majetková, není komunikovaná vůbec. 

Předpokládalo se, že pokud není aféra, pokud se neprotestuje, tak to občany nezajímá. Tady 

kvituji, že jsi zavedl systematické informování, byť často formální, o tom, co se na radě reálně 

děje. Na to je třeba navázat.  

 

P.  C a b a n : 

 Nyní prosím o příspěvek Karla Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych se Pavla Čižinského zeptat, zda jako člen či předseda Kontrolního výboru 

bude dodržovat mlčenlivost? 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Museli bychom specifikovat, jakou mlčenlivost, ohledně čeho. 

 

P.  C a b a n : 

 Poslední příspěvek je Martina Motla. 

 

P.  M o t l : 

 Kolega Ulm mi vzal z úst otázku. My, Rezidenti jsme v koalici strůjci toho, aby 

opozice byla zastoupena ve všech výborech a komisích a aby předsedou Kontrolního výboru 

byla nejsilnější opozice, to znamená Praha 1 sobě. Budeme hlasovat pro Pavla Čižinského. 

Pavlovi bych chtěl říct jednu zásadní otázku: rada je od toho, aby konala pro občany Prahy 1, 

a ne aby takto destruktivně jednala do ranních hodin, stejně jako na zastupitelstvu.  

 Pavle, žádal bych tě, aby to bylo vždycky věcné, krátké, úderné a hlavně aby se z rady 

nic nevynášelo ven. Děkuji. 

 

P.  C a b a n : 

 Ještě je přihlášena Kateřina Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Nemám dotaz. Sedíme tady, už je tři čtvrtě na jednu a za skutečnou hrdinku považuji 

tady paní Kopečkovou a všechny ostatní, kteří to tady s námi ještě vydrželi. Museli jsme 

vyslechnout mnoho nepříjemných věcí, predikování toho, jak tato koalice bude strašnou 

metlou pro celou Prahu 1, přestože jsme udělali tolik kroků, aby i opozice byla zastoupena v 

rozhodování o městské části Praha 1. Prosadili jsme i to, aby byl předseda Kontrolního 

výboru placený. Možná to berete tak, že je to věc samozřejmá. Pamatuji si roky, kdy to 

samozřejmé nebylo. Tato pozice nebyla placena, nedostal ji člověk, který by kontrolu reálně 

prováděl. Vždycky se to přidělovalo tak, aby funkce byla obsazena. Pro mne je to obrovská 

změna proti tomu, jak to bylo dříve. Byla bych ráda, aby to tady zaznělo. Necháme se tady 

pranýřovat, aniž bychom cokoli udělali. Chtěla bych zdůraznit, že toto je obrovský posun, za 

který jsem vděčna. Je to něco, co mělo být. 

 Jak říkal Martin, volbu pana Čižinského podpoříme. Je třeba, aby to bylo vnímáno 

jako velice vstřícný krok. Navíc ten, kdo by chtěl dělat něco nekalého, aby si na sebe šil 

takový bič. Na to jsem chtěla upozornit. 
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P.  C a b a n : 

 Ještě David Bodeček ke stejnému bodu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Naváži na Kateřinu. Také Pavla podpořím, ale byli jsme ještě víc vstřícnější, než co 

Kateřina řekla. Pavel bude mít luxusní podmínky, opozice bude mít většinu. Budu velmi rád, 

kdyby tato záležitost nebyla zneužita. Podpořím tohoto nominanta, ale v momentu, kdy dojde 

k zneužití, budu první, který zastupitelstvu předloží návrh na změnu. Věřím, že k tomu 

nedojde. Pavle, bojím se toho, co tady dnes zaznělo, že může přijít situace, kdy toho budeme 

litovat. Byl bych rád, kdyby se tak nestalo. Držme si všichni pěsti.  

 

P.  C a b a n : 

 Děkuji za příspěvek. Pan Lamberti. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Naváži na to, co říkal David Bodeček. Návrh také podpořím. Chci jen doplnit, že my 

jako TOP 09 jsme se vzdali tohoto možného místa v Kontrolním výboru, aby tam měla 

opozice většinu. Doufáme v profesionalitu. Děkuji. 

 

P.  C a b a n : 

 Reakce Pavla Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, co se míní metafory jako bič, zneužití nebo profesionalita. Snažím se i při 

tomto jednání uvádět to, co by nám naši voliči, kterých bylo nejvíc, pokládali. Domnívám se, 

že tato koalice neměla vzniknout a že to není dobré řešení. Nehodlám mít vděčnost nebo něco 

podobného vůči koalici, pokud se rozhodne mne zvolit. Domnívám se, že všichni jsme 

povinni dělat to, co je dobré pro Prahu, nikoli co je dobré pro koalici nebo opozici. My to 

budeme dělat a věřím, že i vy budete dělat to, o čem si myslíte, že je dobré pro Prahu 1.  

 

P.  C a b a n : 

 Ještě David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím na to navázat. Pro mne je první věta důležitá pro rozhodování. Pavle, dokážeš 

se oprostit od toho, že si přeješ, aby koalice nevznikla? Jsi schopen zaujmout funkci 

Kontrolního výboru, protože to je trochu jiná funkce než být opoziční zastupitel? Dokážeš být 

férový předseda Kontrolního výboru? 

 

P.  C a b a n : 

 Reaguje Pavel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Snažím se dodržovat zákon, dodržuji jednací řád, budu dodržovat usnesení, která 

budou. Nevím, co znamená férovost. Slyším, že se tady zkouší něco vyjádřit, jednejme na 

rovinu. Budu dělat to, o čem si myslím, že je dobré pro Prahu 1. 

 Nedomnívám se, že kritika, která tady probíhá, je zneužitím něčeho. Nepochybně by 

kritika mohla být třeba kratší, že jedna hodina ráno není ideální, ale volí se rada Prahy 1, což 

je významná věc. Každý měl dostat nějaký prostor, aby se prezentoval, aby mohly zaznít 

otázky a kritika. Nevím, co bych tady měl odpovídat. 
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P.  C a b a n : 

 Dále je do diskuse přihlášen Martin Motl. 

 

P.  M o t l : 

 Děkuji za slovo. Pavle, definuji to přesně. Férovost je pro mne jedna podstatná věc. 

Pokud budeš zvolen předsedou Kontrolního výboru, znamená to, že se budeš podílet na 

radnici Prahy 1 poměrně výrazně, budeš mít vstup na radu. Férovost vidím v tom, že praní 

špinavého prádla bude na radnici MČ Praha 1. Znamená to, že všechno si vyříkáme tam. To 

vidím jako férovost. Tam si můžeme prodiskutovat cokoli a na základě toho hlasovat.  

 Za sebe říkám, že prosím, aby toto bylo v komisích a ve výborech, kde jsme jako 

rezidenti udělali vše pro to, abyste tam měli zastoupení. Pojďme jednat na radnici a směrem 

ven vystupujme profesionálně. Děkuji. 

 

P.  C a b a n : 

 Toto byl asi poslední příspěvek, můžeme přistoupit k diskusi s dalším kandidátem. Je 

jím kandidátka na předsedkyni výboru proti vylidnění Bronislava Sitár Baboráková.  

 Hlásí se někdo do diskuse? Nehlásí. Tím jsme vyčerpali všechny kandidáty. 

 Hlásí se kolega s technickou. 

 

P.  B u r e š : 

 Žádám o tři minuty na klub. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Na žádost pana Bureše bude tři minuty pauza na klub ODS. 

(Přestávka) 

 Žádám o shrnutí toho, o čem budeme hlasovat.  

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu vám usnesení, které jsme teď projednávali.  

 Zastupitelstvo  

 1. volí předsedu Finančního výboru Giancarlo Lambertiho, předsedu výboru pro 

participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy Martina Motla, 

předsedu Kontrolního výboru Mgr. Pavla Čižinského, předsedkyni výboru proti vylidňování 

centra a pro podporu komunitního života Bronislavu Sitár Baborákovou – je to celé ale 

špatně, nedočtu to, nevím, jak to dopadne, nechali jsme se všichni zmást. 

 Nejprve poprosím Michala Cabana, aby o všech odrážkách v bodu 1 provedl volbu po 

jednotlivých místech.  

 

P.  C a b a n : 

 Budeme volit postupně. Jako první budeme hlasovat o návrhu pana Giancarlo 

Lambertiho na předsedu Finančního výboru. Prosím hlasovat. Pro 19, proti 1, zdrželo se 6, 

nehlasoval 0. Giancarlo Lamberti byl zvolen předsedou Finančního výboru. (Potlesk) 

 (P.Lamberti: Děkuji za důvěru.) 

 Nyní dáváme svůj hlas Martinu Motlovi jako předsedovi výboru pro participaci. Pro 

16, proti 1, zdrželo se 9. Pan Martin Motl byl zvolen předsedou výboru pro participaci. 
(Potlesk) 

 (P. Motl: Děkuji za důvěru.) 

 Nyní budeme hlasovat pro navrženého Pavla Čižinského do funkce předsedy 

Kontrolního výboru. Pro 19, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 2. Pan Pavel Čižinský byl 

zvolen předsedou Kontrolního výboru. (Potlesk) 
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 (P. Čižinský: Děkuji za důvěru.) 

 Budeme hlasovat pro paní Bronislavu Sitár Baborákovou, kandidátku na předsedkyni 

výboru proti vylidňování. Pro 20, proti 0, zdrželo se 6. Paní Sitár Baboráková byla 

zvolena předsedkyní výboru proti vylidňování. (Potlesk) 

 (P. Baboráková: Děkuji za důvěru.) 

 Posledním je Mgr. Karel Ulm, který je kandidátem předsedy výboru pro kultivaci. Pro 

19, proti 1, zdrželo se 6. Mgr. Karel Ulm byl zvolen předsedou výboru pro kultivaci. 
(Potlesk) 

 Děkuji a předávám slovo paní starostce. 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor si dovolím dokončit. Skončili jsme u druhé odrážky volbou 

předsedy Kontrolního výboru Pavla Čižinského, předsedkyně výboru proti vylidňování centra, 

pro podporu komunitního života Bronislavy Sitár Baborákové, kteří budou pro tuto funkci 

dlouhodobě uvolněni, předsedy výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci  

Mgr. Karla Ulma, který nebude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn. 

 Současně ukládá Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy politických klubů ZMČ 

Praha1 a s tajemníkem MČ Praha 1 Ing. Františkem Dvořákem návrh na personální obsazení 

výborů a tento předložit ZMČ Praha 1 ke schválení. 

 Za Návrhový výbor jsme si dovolili uvést datum 14. 12. jako datum příštího 

zastupitelstva s tím, že pokud by nebyly návrhy zpracované, datum se může posunout na další 

zastupitelstvo.  

 Můžeme hlasovat o usnesení jako celku. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Děkuji za přednesení usnesení. Prosím o hlasování. Pro 23, proti 0, zdrželi se 3, 

hlasovali všichni. Děkuji, máme odhlasováno. 

 Nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 
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stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 1  

pro volební období 2022-2026  

 Tento materiál předkládá tajemník Úřadu MČ Prahy 1, proto ho prosím o odůvodnění 

a o předklad. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, omlouvám se za zhoršené vyjadřovací schopnosti, protože  

devatenáctihodinová pracovní směna zanechává své. 

 Máte před sebou materiál, kde jsou dvě tabulky. Nehledejte tam žádné rozdíly, žádné 

tam nejsou. Tabulka, kterou máte na 4. straně, je příloha důvodové zprávy, tabulka, kterou 

máte na 5. straně, je součástí usnesení.  

 Tabulka vyplývá z nařízení vlády 318/2017, kterým se stanoví odměny zastupitelům 

územních samosprávných celků. Projednáváme tady pouze odměny neuvolněných členů 

zastupitelstva. Máte dvě možnosti, jak tyto odměny stanovit.  

 První možnost: u každého zastupitele schválíte odměnu, která odpovídá té nejvyšší 

funkci, kterou zastává. Dám příklad: člen zastupitelstva, který je členem výboru, dostal by 

odměnu 4281 Kč, nebo člen zastupitelstva, který je zároveň členem rady, by dostal 10274 Kč. 

 Druhá možnost. Pokud zastává zároveň dvě nebo tři funkce, to znamená je členem 

zastupitelstva a zároveň třeba členem rady případně ještě členem výboru, tyto tři odměny by 

se sčítaly, odměna by se výrazně zvýšila. 
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 To jsou dvě možnosti, pro které budete hlasovat. Měli jsme tady zavedeno, že 

dostávali odměnu pouze za tu nejvíce honorovanou, ale můžete přikročit i k tomu druhému 

kroku. Navrhuji variantu A).  

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Technická poznámka – kolega Lamberti. 

 

P.  L a m b e r t i : 

 Prosím o tříminutovou přestávku na klub. 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Tříminutová přestávka pro klub TOP 09. 

(Přestávka) 

 Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Hlásí se kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V rámci rozpravy navrhuji variantu B). 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jsem stejného názoru jako pan zastupitel Čižinský s ohledem na to, že stejný způsob 

byl v r. 2018. V předcházejícím období to bylo formou náhrady ušlého výdělku. Také 

navrhuji variantu B). 

 

P.  R a d o m ě ř s k á : 

 Kolega Motl. 

 

P.  M o t l : 

 Také jsme pro variantu B). 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor konstatuji, že pan tajemník jako předkladatel navrhuje variantu 

A), zazněly tři protinávrhy na variantu B).  

 Hlásí se pan tajemník jako předkladatel. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Chci jen připomenout, že u varianty B) je „až do“. Toto by bylo potřeba vyškrtnout a 

nechat tam pouze „ve výši trojnásobku“. Pokud nechcete snižovat sčítanou částku, je třeba 

upravit usnesení. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím pana tajemníka o správné znění. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Nechal jsem se nachytat na vlastní blbosti, „až do“ je tam potřeba nechat. Omlouvám 

se.  
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P.  B u r e š : 

 Jako předkladatel tisku se ztotožňujete, nebo máme hlasovat o protinávrhu?  

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Ztotožňuji se, je potřeba na to pamatovat, až se bude schvalovat rozpočet, aby se 

částka navýšila. 

 

P.  B u r e š : 

 Za Návrhový výbor konstatuji, že můžeme dát hlasovat o variantě B). 

 

P. R a d o m ě ř s k á : 

 Prosím o hlasování. Pro 24, proti 0, zdrželi se 2, hlasovali všichni. Návrh byl přijat. 

  

 

Děkuji členům Mandátového a volebního výboru a Návrhového výboru za jejich práci, 

že nás provedli tímto dlouhým večerem. Prosím členy Návrhového výboru, aby se 

nevzdalovali, protože všechna usnesení musíme ještě podepsat, abychom osvědčili průběh 

dnešního jednání.  

 Zároveň sděluji, že 2. zasedání ZMČ Praha 1 stanovuji na 14. 12. 2022 ve 14 hodin ve 

velkém sále na Žofíně. Pozvánku dostanete standardním způsobem. 

 Další termíny zasedání ZMČ na r. 2023 stanovíme na některém z prvních svých 

jednání dle možností Žofína. Předběžně bychom rádi zachovali úterky. 

 Ještě dva technické body. V sále koloval dotazník, kdo má zájem oddávat. Doufám, že 

došel ke každému z vás a že se vrátil zpátky.  

 Koloval dotazník, jakou formou chcete dostávat materiály zastupitelstva, zda 

elektronicky, papírově či oběma způsoby. Prosím, vraťte zpátky na OVO.  

 Je zde ještě prostor pro další vyjádření a dotazy. Není tomu tak. 

 

 

Prohlašuji, že tímto jsme vyčerpali program dnešního ustavujícího 

Zastupitelstva MČ Praha 1. Děkuji vám za účast, za přístup k dnešnímu 

jednání a přeji vám dobrou noc. Jednáni je ukončeno. 


