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Z Á P I S  

 

1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 09.-10.11.2022 od 16:00 hodin 
Baráčnická rychta, sál Prague hall, Tržiště 23, Praha 1 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno tajemníkem Úřadu MČ 

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

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

a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 16:05 hod. a řídil dosavadní starosta MČ Praha 1  

Ing. Petr Hejma, a po zvolení starostka Mgr. Terezie Radoměřská.  

 

Přestávka:  od 19:47 hod. do 20:15 hod. (technická přestávka) 

                    od 21:11 hod. do 21:26 hod. (technická přestávka) 

                    od 22:51 hod. do 23:07 hod. (technická přestávka)  

         od 00:54 hod. do 01:00 hod. (přestávka na jednání politických klubů)   

         od 01:10 hod. do 01:15 hod. (přestávka na jednání politických klubů).   

            

Ukončení jednání: Jednání ukončila dne 10.11.2022 v 01:21 hod. starostka MČ Praha 1  

Mgr. Terezie Radoměřská. 

 

Přítomno: 27 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Částečná neúčast: Mgr. Barbora Kosíková (dřívější odchod v 23:30 hod.). 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 Martin Arden (náhradník: Mgr. Karel Ulm, MPA) 

 Petr Burgr (náhradník: Mgr. Petr Kučera). 

 

Složení slibu členy Zastupitelstva MČ Praha 1 

Předsedající, dosavadní  starosta Ing. Petr Hejma, vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu, které proběhlo tak, že předsedající přečetl všem členům zastupitelstva znění 

slibu dle § 50 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Tento 

slib všichni přítomní členové zastupitelstva stvrdili podáním ruky Ing. Petru Hejmovi, 

prohlášením slova "slibuji" a svým podpisem na přiloženou listinu. Ing. Petr Hejma složil slib 

jako poslední do rukou nejstarší členky zastupitelstva Mgr. Evy Špačkové. Slib, včetně listiny 

s podpisy, je přílohou tohoto zápisu, a žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani 

nesložil slib s výhradou.  

 

Organizační záležitosti: 

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

vedoucí pracovníky Úřadu MČ Praha 1, ředitelku příspěvkové organizace Středisko 

sociálních služeb, ředitele Nemocnice Na Františku, ředitele Obvodního ředitelství 

Městské policie Praha 1, a Ing. Jarmilu Kopečkovou, stenografku (ředitel Obvodního 

ředitelství Policie ČR  Praha I byl omluven).  

 Předsedové politických klubů představili jednotlivé členy klubů zastupitelstva. 

- Rezidenti 1: předseda Martin Motl, členka ThDr. Kateřina Klasnová. 
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- Praha 1 Sobě a Zelení: předseda Mgr. Pavel Čižinský, členové Valerie Clare Talacková, 

MA, Jonáš Felkel, Mgr. Petr Kučera, Mgr. Barbora Kosíková, JUDr. Pavel Marc, LL.M.,  

a PhDr. Filip Lachman. 

- ODS: předseda Richard Bureš, členové Mgr. Eva Špačková, Josef Ludvíček,  

Mgr. Michal Müller a Ing. Tomáš Heres. 

- TOP 09: předseda Giancarlo Lamberti, členka Mgr. Terezie Radoměřská  

- Piráti: předseda Mgr. David Bodeček, MBA, členové Ing. Ivana Antalová, Martin 

Arden, Bc. Nikol Švecová, DiS. 

- Naše Praha 1: předseda Mgr. Karel Ulm, MPA, členové Ing. Vojtěch Ryvola, a Ing. 

Karel Grabein Procházka. 

- My co tady žijeme: předseda Ing. Petr Hejma, členové Bronislava Sitár  

Baboráková, DiS., Petr Burgr a Ing. Michal Caban. 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

 

 Richard Bureš navrhl pro ustavující zasedání ZMČ Praha 1, aby všechny volby podle 

byly hlasovány aklamací, tedy veřejnou volbou (dle § 11 Jednacího řádu je volba tajná, 

nerozhodne-li se zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy jinak) = pro hlasovalo  

18 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 9 se zdrželo hlasování – návrh byl 

schválen.     
 Mgr. Pavel Čižinský požádal hlasovat o zařazení bodu „Zlepšení fungování zastupitelstva 

a rady směrem k větší transparentnosti a inkluzivnosti“ do Programu = pro bylo  

12 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 8 se zdrželo a 7 nehlasovalo – 

návrh nebyl přijat. 
 V rámci diskuse k Programu vystoupila PhDr. Olga Sklenářová, občanka Prahy 1 a 

předsedkyně místního sdružení strany Piráti Praha 1. 

    

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

2.  Volba předsedy a členů Návrhového výboru 

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

funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva 

MČ Praha 1 

4.  Volba starosty MČ Praha 1 

5.  Volba místostarostů/místostarostky městské části Praha 1 

6.  Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1 

7.  Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

8.  Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

9.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 1 pro volební období 2022 – 2026 

 

Pro takto navržený program hlasovalo všech 27 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, program byl přijat. 

Pořad jednání: 

 

1. Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru 

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

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

volebním období tříčlenný, ve složení předseda a dva členové. Předsedající Ing. Petr Hejma 

požádal předsedy všech polických klubů ZMČ Praha 1, aby přednesli návrhy v počtu a poté 

návrhy na jeho složení.   
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Stanovení počtu členů výborů: nebyly žádné jiné návrhy, tudíž zůstává počet tříčlenný, ve 

složení předseda a dva členové. 

Návrhy složení výboru: 

 

 Richard Bureš, za koalici, navrhl:  

Giancarlo Lamberti  – předseda, Bc. Nikol Švecová, DiS. - členka  

 Mgr. Pavel Čižinský, za klub Praha 1 Sobě a Zelení, navrhl:  

Jonáš Felkel - člen 

 Ing. Petr Hejma, za klub My co tady žijeme, navrhl: 

     Ing. Michal Caban  – člen   

 

Hlasování: 

- Stanovení tříčlenného Mandátového a volebního výboru, ve složení předseda  

a 2 členové – pro bylo 27 přítomných členů ZMČ Praha 1, proti nebyl nikdo a nikdo se 

nezdržel hlasování – schváleno.  

- Volba předsedy Mandátového a volebního výboru: Giancarlo Lamberti – pro bylo  

20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 7 se zdrželo hlasování – zvolen.  

- Volba člena Mandátového a volebního výboru: Ing. Michal Caban - pro bylo  

23 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 3 se zdrželi hlasování – zvolen. 

- Volba člena Mandátového a volebního výboru: Jonáš Felkel - pro bylo 14 přítomných 

členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 8 se zdrželo a 5 nehlasovalo – zvolen. 

 

S ohledem na skutečnost, že bylo navrženo více kandidátů, než byl stanoven počet členů 

výboru, proběhlo procedurální hlasování o postupu, že bude hlasováno (proběhne volba) o 

všech kandidátech (nominacích), kteří budou seřazeni  podle počtu získaných hlasů = pro bylo 

24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 3 se zdrželi – návrh byl přijat. 
  

 Bc. Nikol Švecová, DiS., se kandidatury na členku Mandátového a volebního výboru 

vzdala. 
 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 27 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 

nikdo se nezdržel hlasování.   

 V 17:09 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0001. 

 

 Předsedou Mandátového a volebního výboru byl zvolen Giancarlo Lamberti a členy byli 

zvoleni  Ing. Michal Caban a Jonáš Felkel . 

 

2. Volba předsedy a členů Návrhového výboru 

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

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

období tříčlenný. Předsedající Ing. Petr Hejma požádal předsedy všech politických klubů 

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

Stanovení počtu členů výborů: tříčlenný, ve složení předseda a dva členové. 

 

Návrhy složení Návrhového výboru: 

Za koalici byl navržen: 

Richard Bureš – předseda, Ing. Karel Grabein Procházka – člen 

Za klub Praha 1 Sobě a Zelení byl navržen: 

JUDr. Pavel Marc, LLM - člen. 

Za klub My co tady žijeme byl navržen: 

Petr Burgr - člen. 
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Hlasování: 

- Mgr. Petr Kučera navrhl protinávrh, a to stanovit Návrhový výbor čtyřčlenný, předseda 

a tři členové – pro bylo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

6 se zdrželo a 5 nehlasovalo – schváleno.  

 

 Ing. Petr Hejma uvedl, že tím jsou nominace na počet čtyři, může zastupitelstvo hlasovat 

o usnesení k volbě předsedy a členů Návrhového výboru včetně jeho počtu. Bude 

hlasováno o kandidátech en bloc. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 26 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

a 1 se zdržel hlasování.   

 V 17:14 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0002. 

 

 Předsedou Návrhového výboru byl zvolen Richard Bureš a členy byli zvoleni Ing. Karel 

Grabein Procházka, JUDr. Pavel Marc, LLM a Petr Burgr. 

 

 Bc. Nikol Švecová, DiS., předložila procedurální návrh na přerušení ustavujícího zasedání 

ZMČ Praha 1 do 22.11.2022 do 14:00 hod., z důvodu, že v Pirátské straně ještě nebyl 

ukončen proces celostátního fóra ve věci přezkumu rozhodnutí místního sdružení Prahy 1 

ve věci schválení koaliční smlouvy. = pro hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

6 bylo proti, 3 se zdrželi a 7 nehlasovalo – návrh nebyl schválen. 

 

 

3. Stanovení počtu členů/členek Rady MČ Praha 1, místostarostů/místostarostek a 

stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami 

Zastupitelstva MČ Praha 1 

Předsedající Ing. Petr Hejma požádal předsedy všech politických klubů ZMČ Praha 1, aby 

přednesli návrhy na počet členů Rady MČ Praha 1, a poté stanovení funkcí, které budou 

vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy ZMČ Praha 1. 

 Richard Bureš za koaliční kluby předložil návrh usnesení: 

ZMČ stanovuje 

1) počet členů Rady MČ Praha 1 na 9, a to: 

starosta/starostka MČ Praha 1, 3 místostarostové/místostarostka a 5 členů/členek Rady MČ 

Praha 1 

2) funkce, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva MČ 

Praha 1, takto: 

starosta/starostka MČ Praha 1 

2 místostarostové MČ Praha 1 

5 členů/členek Rady MČ Praha 1 

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 

Předseda Komise sociální Rady MČ Praha 1 

 Ing. Karel Ulm, MPA, předseda klubu Naše Praha 1, navrhl dva uvolněné členy RMČ 

Praha 1 - Ing. Karla Grabein Procházku a Ing. Vojtěcha Ryvolu.  

 Richard Bureš, předseda klubu ODS, navrhl do funkce místostarosty Ing. Tomáše 

Herese a do funkce člena Rady MČ Praha 1 Mgr. Michala Müllera, další místo určené pro 

člena ODS, nebude zatím obsazováno.  

 Mgr. David Bodeček, MBA, předseda klubu Piráti, navrhl na uvolněné funkce jeho 

osobu, dále Ing. Ivanu Antalovou a  Martina Ardena. 
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 ThDr. Kateřina Klasnová, za Rezidenty 1, uvedla, že jejich klub navrhuje na pozici 

neuvolněné místostarostky její osobu.  

Mgr. Karel Ulm, MPA, předseda klubu Naše Praha 1, navrhl 2 uvolněné členy Rady MČ 

Praha 1 – Ing. Karla Grabein Procházku a Ing. Vojtěcha Ryvolu. 

 

V rámci diskuse vystoupili Tomáš Raiter, RNDr. Jana Příhodová, Ing. Filip Dvořák,  

Mgr. Amália Počarovská, Michael Gregor, Jan Hřebíček, občané Prahy 1. 

 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Pavla Čižinského do 

diskuse = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 7 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Richarda Bureše do diskuse 

= pro hlasovalo 26 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 1 nehlasoval – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Bc. Nikol Švecové, DiS., do 

diskuse = pro hlasovalo 27 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel  

hlasování – její vystoupení bylo schváleno. 

 

 Procedurální hlasování o udělení slova – pátý příspěvek Mgr. Pavla Čižinského do 

diskuse = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel  

a 6 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 

 Procedurální hlasování o udělení slova – pátý příspěvek Richarda Bureše do diskuse 

= pro hlasovalo 26 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, a 1 se zdržel  

hlasování – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 

 Bc. Nikol Švecová, DiS., předložila protinávrh  ve znění:  

ZMČ P1 stanovuje  

Počet uvolněných funkcí pro volební období 2022 - 2026: 1 starosta, 2 místostarostové,  

5 radních, 1 předseda Finančního výboru, 1 předseda Kontrolního výboru = pro hlasovalo 10 

přítomných členů ZMČ Praha 1, 6 bylo proti, 5 se zdrželo a 6 nehlasovalo – návrh nebyl 

schválen. 
 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 8 bylo proti, a 3 se 

zdrželi a 1 nehlasoval.   

 V 19:41 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0003. 
  

Vystoupila paní Emilija Rónová, občanka Prahy 1. 

 

Technická přestávka od 19:47 hod. do 20:15 hod.  

 

4. Volba starosty městské části Praha 1 

Ing. Petr Hejma konstatoval, že volba bude veřejná (viz dnešní procedurální hlasování) a 

požádal předsedu Mandátového a volebního výboru Giancarla Lambertiho, aby se ujal 

řízením volby.  

 

 Richard Bureš za koaliční kluby navrhl kandidátku Mgr. Terezii Radoměřskou. 
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o Mgr. Terezie Radoměřská potvrdila přijetí kandidatury na funkci starostky MČ  

Praha 1, krátce se představila a odpovídala na dotazy členů zastupitelstva. 

 

Giancarlo Lamberti, předseda Mandátového a volebního výboru, zahájil hlasování aklamací 

o jediné navržené kandidátce prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, a to 

zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“ či „zdržel se“.  

 

 Pro navržené usnesení (volba starostky) hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

1 byl proti, a 10 se zdrželo hlasování.   

 V 21:08 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0004. 
  

 

Starostkou MČ Praha 1 byla zvolena Mgr. Terezie Radoměřská. 

 

Starostka Mgr. Terezie Radoměřská poděkovala přítomným členům Zastupitelstva 

MČ Praha 1 za hlasování a Ing. Petru Hejmovi za dosavadní vedení zasedání  

ZMČ Praha 1. Mgr. Terezii Radoměřské byl předán starostovský řetěz. 

 

 

Technická přestávka od 21:11 hod. do 21:26 hod.  
 

 

Richard Bureš požádal o procedurální hlasování dle Jednacího řádu o pokračování 

zasedání ZMČ P1 po 22:00 hod = pro hlasovalo 22 členů ZMČ P1, 1 byl proti, nikdo se 

nezdržel a 4 nehlasovali - návrh byl přijat. 

 

5. Volba místostarostů/místostarostky městské části Praha 1 

Paní starostka Mgr. Terezie Radoměřská předala slovo předsedovi Mandátového a 

volebního výboru Giancarlu Lambertimu, aby se ujal řízení volby.  

 Giancarlo Lamberti, požádal jednotlivé kluby, aby přednesly své návrhy do funkce 

místostarostů MČ Praha 1 – jedná se o 3 místostarosty.  

a) Nominace na funkci 1. místostarosty: 

P. Richard Bureš navrhl za koaliční kluby na tuto funkci Mgr. Davida Bodečka, MBA 

 

o Mgr. David Bodeček, MBA s nominací na funkci prvního místostarosty 

souhlasil, krátce se představil a odpovídal na dotazy členů zastupitelstva.  

 

Hlasování: 

 Volba 1.  místostarosty, Mgr. Davida Bodečka, MBA uvolněného člena ZMČ Praha 1 = 

pro hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 11 se zdrželo hlasování – 

zvolen. 

 

Prvním místostarostou MČ Praha 1 byl zvolen Mgr. David Bodeček, MBA. 

 

b) Nominace na funkci dalších dvou místostarostů/místostarostek 

 Richard Bureš navrhl za koaliční kluby na tuto funkci ThDr. Kateřinu Klasnovou  

a Ing. Tomáše Herese. 

 

o ThDr. Kateřina Klasnová a Ing. Tomáš Heres s nominací souhlasili, krátce se 

představili a odpovídali na dotazy členů zastupitelstva.  
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Hlasování: 

 Volba místostarosty Ing. Tomáše Herese, uvolněného člena ZMČ Praha 1 = hlasovalo 

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 11 se zdrželo hlasování – zvolen. 

   

Místostarostou MČ Praha 1 byl zvolen Ing. Tomáš Heres. 

 

 Volba místostarostky ThDr. Kateřiny Klasnové, neuvolněné členky ZMČ Praha 1 = 

hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 10 se zdrželo hlasování – 

zvolena. 

 

Místostarostkou MČ Praha 1 byla zvolena ThDr. Kateřina Klasnová 

 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 11 se 

zdrželo hlasování.   

 V 22:51 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0005. 
  

 

Technická přestávka od 22:51 hod. do 23:07 hod.  

 

6. Volba ostatních členů/členek Rady MČ Praha 1 

Paní starostka Mgr. Terezie Radoměřská předala slovo předsedovi Mandátového a 

volebního výboru Giancarlu Lambertimu, aby se ujal řízení volby.  

Nominace:  

Richard Bureš za koalici navrhl zvolit do funkce člena Rady MČ Praha 1 tyto čtyři 

kandidáty, kteří budou pro tuto funkci dlouhodobě uvolněni:   

 Mgr. Michal Müller 

 Ing. Ivana Antalová 

 Ing. Karel Grabein Procházka 

 Ing. Vojtěch Ryvola 

 

o Kandidaturu přijali všichni čtyři navržení kandidáti, krátce se představili a odpovídali 

na dotazy členů zastupitelstva. 

 

Hlasování: 

- Volba Ing. Vojtěcha Ryvoly do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 10 se zdrželo hlasování – zvolen. 

- Volba Ing. Karla Grabein Procházky do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 10 se zdrželo hlasování – zvolen. 

- Volba Ing. Ivany Antalové do funkce členky RMČ Praha 1 hlasovalo  

16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 9 se zdrželo hlasování – zvolena. 

- Volba Mgr. Michala Müllera do funkce člena RMČ Praha 1 hlasovalo  

15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti a 9 se zdrželo hlasování – zvolen. 

 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 10 se 

zdrželo hlasování.   

 V 00:28 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0006. 
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7. Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

Paní starostka Mgr. Terezie Radoměřská sdělila všem členům ZMČ Praha 1, že spolu s 

ukončením činnosti a mandátu předchozího zastupitelstva, dnem voleb do nového 

zastupitelstva, došlo k zániku všech výborů. Zastupitelstvo MČ Praha 1 podle § 100, odst. 2 

zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, je povinno zřídit vždy Finanční a Kontrolní výbor, 

může se rozhodnout zřídit i další výbory.  

Dále je třeba stanovit počet jejich členů.  

 Předseda Návrhového výboru Richard Bureš přečetl koaliční návrh:  

ZMČ Praha 1  

1. zřizuje 

• Finanční výbor 

• Kontrolní výbor 

• Výbor pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy 

• Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

• Výbor pro kultivaci a služby v památkové rezervaci 

2. stanovuje počet členů výborů: 

Finanční výbor 

Výbor pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy 

Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

Výbor pro kultivaci a služby v památkové rezervaci  

na 7, ve složení: předseda, místopředseda a 5 členů 

Kontrolní výbor  

na 9, ve složení: předseda, místopředseda a 7 členů 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

5 se zdrželo a 1 nehlasoval.   

 V 00:31 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0007. 

  

 

8. Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 

Paní starostka Mgr. Terezie Radoměřská předala slovo předsedovi Mandátového a 

volebního výboru Giancarlu Lambertimu, aby se ujal řízení volby. Jelikož byl v rámci 

voleb pan Giancarlo Lamberti jedním z navržených kandidátů, pověřil řízením voleb člena 

Mandátového a volebního výboru Ing. Michala Cabana. 

Nominace:  

 Předseda Návrhového výboru Richard Bureš přečetl koaliční návrh: 

Giancarlo Lamberti – předseda Finančního výboru  

Martin Motl - předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro 

dotační programy  

Mgr. Karel Ulm, MPA - předseda Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci  

 Ing. Hejma, předseda klubu My co tady žijeme, podal tento návrh:  

Bronislava Sitár Baboráková, DiS. - předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro 

podporu komunitního života  

 Mgr. Petr Kučera za klub Prahu 1 Sobě a Zelení podal tento návrh: 

Mgr. Pavel Čižinský - předseda Kontrolního výboru  

 

o Kandidaturu přijali všichni výše navržení kandidáti, krátce se představili a odpovídali 

na dotazy členů zastupitelstva. 

 

 Richard Bureš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 00:54 hod. do 01:00 hod. na jednání politických klubů 
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Hlasování: 

- Volba Giancarla Lambertiho – předsedou Finančního výboru = pro hlasovalo  

19 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 6 se zdrželo hlasování – zvolen. 

- Volba Martina Motla - předsedou Výboru pro participaci, participativní rozpočet, 

veřejný prostor a pro dotační programy  = pro hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, 1 byl proti a 9 se zdrželo hlasování – zvolen.  

- Volba Mgr. Pavla Čižinského - předsedou Kontrolního výboru = pro hlasovalo  

19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo a 2 nehlasovali – 

zvolen. 

- Volba Bronislavy Sitár Baborákové, DiS. - předsedkyní Výboru proti vylidňování 

centra a pro podporu komunitního života = pro hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, nikdo nebyl proti, a 6 se zdrželo hlasování – zvolena. 

- Volba Mgr. Karla Ulma, MPA - předsedou Výboru pro kultivaci a služby  

v památkové rezervaci = pro hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 

6 se zdrželo hlasování – zvolen. 
 

Za Návrhový výbor Richard Bureš doplnil, že všichni předsedové výborů, vyjma  

Mgr. Karla Ulma, MPA, budou pro tuto funkci dlouhodobě uvolněni a dále uvedl, že 

do usnesení bude doplněn bod 2) ukládá  

projednat s předsedy politických klubů Zastupitelstva MČ Praha 1 a tajemníkem Úřadu MČ 

Praha 1 Mgr. Ing. Františkem Dvořákem návrh na personální obsazení výborů a tento 

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení.  Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, termín: 

14.12.2022. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti,  

a 3 se zdrželi hlasování.    

 V 01:07 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0008. 

 

9.  Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 1 pro volební období 2022 – 2026 
Materiál předložil a okomentoval Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

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

zastupitelstvo městské části stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

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

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

v příloze k NV č. 318/2017 Sb.. 

Návrh usnesení: 

Varianta A 

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

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

Varianta B 

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

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

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

Diskuse: 

 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1, navrhl hlasovat o usnesení ve 

variantě A - Odměna neuvolněným členům ZMČ Praha 1 se poskytne v její maximální 

výši. Při souběhu výkonu více funkcí se odměna poskytne za tu funkci, za kterou náleží 

nejvyšší odměna. 

 

 Giancarlo Lamberti požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 01:10 hod. do 01:15 hod. na jednání politických klubů 
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 Mgr. Pavel Čižinský, Mgr. David Bodeček, Martin Motl, navrhli hlasovat o 

usnesení ve variantě B – předkladatel Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ 

Praha 1, se s tímto protinávrhem ztotožnil. 

 

 Pro navržené usnesení ve variantě B hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.  

 V 01:19 hod. bylo přijato usnesení č. UZ22_0009. 

 

REKAPITULACE  přijatých usnesení: 

„Volba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. stanovuje 

počet členů Mandátového a volebního výboru na 3, ve složení předseda a 2 členové 

2. volí 

Mandátový a volební výbor ve složení: 

předseda: Giancarlo Lamberti 

členové: Jonáš Felkel, Ing. Michal Caban 

 

Usnesení č. UZ22_0001 

  

„Volba předsedy a členů Návrhového výboru“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. stanovuje 

počet členů Návrhového výboru na 4, ve složení předseda a 3 členové 

2. volí 

Návrhový výbor ve složení: 

předseda: Richard Bureš 

členové: Ing. Karel Grabein Procházka, JUDr. Pavel Marc, LLM, Petr Burgr 

 

Usnesení č. UZ22_0002 

 

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

funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva 

MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. stanovuje 

1. počet členů Rady MČ Praha 1 na 9, a to: 

starosta/starostka MČ Praha 1, 3 místostarostové/místostarostka a 5 členů/členek Rady MČ 

Praha 1 

2. funkce, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva 

MČ Praha 1, takto: 

• starosta/starostka MČ Praha 1 

• 2 místostarostové MČ Praha 1 

• 5 členů/členek Rady MČ Praha 1 

• 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 

• Předseda Komise sociální Rady MČ Praha 1 

 

Usnesení č. UZ22_0003 
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„Volba starosty MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí  

starostkou městské části Praha 1 

Mgr. Terezii Radoměřskou, která bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna 

 

Usnesení č. UZ22_0004 

 

„Volba místostarostů/místostarostky MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí 

do funkce 1. místostarosty městské části Praha 1: 

Mgr. Davida Bodečka, který bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

2. volí 

do funkce místostarostky městské části Praha 1: 

ThDr. Kateřinu Klasnovou, která nebude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna 

3. volí 

do funkce místostarosty městské části Praha 1: 

Ing. Tomáše Herese, který bude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

 

Usnesení č. UZ22_0005 

 

„Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí 

do funkce členů Rady MČ Praha 1: 

Mgr. Michala Müllera, Ing. Ivanu Antalovou, Ing. Karla Grabein Procházku a Ing. Vojtěcha 

Ryvolu, kteří budou pro tuto funkci dlouhodobě uvolněni 

 

Usnesení č. UZ22_0006 

 

„Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. zřizuje ke dni 09.11.2022: 

• Finanční výbor 

• Kontrolní výbor 

• Výbor pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy 

• Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

• Výbor pro kultivaci a služby v památkové rezervaci 

2. stanovuje počet členů výborů: 

• Finanční výbor 

• Výbor pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy 

• Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

• Výbor pro kultivaci a služby v památkové rezervaci na 7, ve složení: předseda, 

místopředseda a 5 členů 

• Kontrolní výbor 

na 9, ve složení: předseda, místopředseda a 7 členů 

 

Usnesení č. UZ22_0007 
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„Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1. volí 

• Předsedou Finančního výboru Giancarla Lambertiho 

• Předsedou Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační 

programy Martina Motla 

• Předsedou Kontrolního výboru Mgr. Pavla Čižinského 

• Předsedkyní Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

Bronislavu Sitár Baborákovou, DiS. 

kteří budou pro tuto funkci dlouhodobě uvolněni 

• Předsedou Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci Mgr. Karla Ulma MPA, 

který nebude pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn 

2. ukládá 

projednat s předsedy politických klubů Zastupitelstva MČ Praha 1 a tajemníkem Úřadu MČ 

Praha 1 Mgr. Ing. Františkem Dvořákem návrh na personální obsazení výborů a tento 

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení 

Zodpovídá: Rada MČ Praha 1 

Termín: 14.12.2022 

 

 

Usnesení č. UZ22_0008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

b y l o  u k o n č e n o  d n e  1 0 . 1 1 . 2 0 2 2  v  0 1 : 2 1  h o d .    

p a n í  s t a r o s t k o u  M g r .  T e r e z i í  R a d o m ě ř s k o u  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 60 odst. 3 zákona  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: 
 

 

 

 

 

 

 

                  v.r.                                                                                            v r. 

         Martin Arden                                                                           Petr Burgr    

      člen ZMČ Praha 1                                                              člen ZMČ Praha 1 

                      

 

         

 

 

v.r. 

                            Mgr. Terezie Radoměřská  

                                                        starostka MČ Praha 1  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 16.11.2022 a jeho součástí jsou přehled usnesení a stenografický 

záznam, včetně protokolů o výsledku každého hlasování, které jsou uloženy 

v kanceláři oddělení volených orgánů (OVO), Odboru Kancelář starosty, Úřad MČ 

Praha 1 – Vodičkova 18.     
      


