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(Jednání zahájeno ve 13:06)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Dobré odpoledne, vážené
zastupitelky, vážení zastupitelé. Za malou chvilku začneme schůzi Zastupitelstva. Já vás jen
poprosím, abyste si zasunuli karty se svým jménem, které máte, do vršku hlasovacího
zařízení. A tím můžeme také ověřit usnášeníschopnost. Děkuji a začneme během chviličky.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já si tímto dovoluji zahájit jednání
Ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 4. Toto zasedání bylo svolání
v souladu s § 61, zákona 131 O hlavním městě Praze a v souladu s naším jednacím řádem.
Jednací a volební řád vám byl rozesílán spolu s materiály a v papírové podobě je u
organizačního oddělení kdykoli k nahlédnutí.
Dovolte mi, abych v tuto chvíli přivítal všechny zastupitelky a zastupitele, ale také
zástupce organizací, vedoucí odborů úřadu, další hosty a především veřejnost.
Zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ bylo řádně svoláno a v tuto chvíli je
přítomno 44 členů. A to znamená, že dnešní zasedání je usnášeníschopné.
Já bych si tedy dovolil tímto poblahopřát všem nově zvoleným a všem znovu
zvoleným zastupitelkám a zastupitelům k získání mandátu. A rád bych vám popřál mnoho
úspěchů v práci a dobrou spolupráci do příštích 4 let.
Dle jednacího řádu mi bylo sděleno předsedy klubů, oznámen vznik klubů a oznámeno
jejich obsazení. Než se k němu dostanu, tak bych ještě konstatoval, že soud rozhodoval o
výsledku voleb nadvakrát. Jednou uznal stížnost Tomáše Hrdinky a po přepočítání v jednom z
obvodů přidělil mandát panu Hušbauerovi. Tímto mu blahopřeji. Ten se stal 45. Druhou
stížnost TOP 09 soud zamítl.
Na základě tohoto vývoje jsou zde kluby takto: je ustanoven klub Piráti a nezávislí,
kde předsedou je pan Tibor Vansa. Je ustanoven klub ODS, kde předsedou je pan Zdeněk
Kovářík. Je ustanoven klub ANO 2011, kde předsedou je Radek Lacko. Byl ustaven klub
Praha 4 Sobě, Zelení a nezávislí, kde předsedkyní je Iva Kotvová. Byl ustanoven klub
Společně pro Prahu, Starostové a nezávislí, kde předsedou je pan Tomáš Kaplan. A byl
ustaven klub TOP 09, kde předsedou je pan Filip Vácha.
To jsou kluby, které se vám ukazují na obrazovkách i s logem, které bylo dodáno
organizačnímu, a ukazuje se to rovněž u každého hlasování.
Jak už jsem zmínil, tak jednací řád a volební řád jste obdrželi a je tedy u
organizačního. A ještě, než se pustíme do dalších náležitostí této schůze, tak bych si dovolil
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připomenout paní Jiřinu Julákovou, naši dlouholetou zastupitelku a radní v letech
1990-94. Myslím, že minimálně Zdeněk Kovářík ji pamatuje ještě ve funkci a mnozí z nás
mimo funkci Zastupitelstva si na ni vzpomeneme také. Byla dcerou kaplana od kostela v
Resslově ulici, kde byli ukrýváni parašutisté z atentátu na Heydricha. Její otec byl následně
nacisty zavražděn. Ona díky svému dětství a pod vlivem této věci byla skutečně jednou z lidí,
kteří strávili život v pravdě. Po skončení tady na městské části s v důchodu věnovala
především místním otázkám z oblasti Podolí. Především záchraně rázu Podolí a záchraně
zeleně a hodnotné architektury v Podolí, a nejen tam. Já jsem si na pohřbu dovolil vyjádřit
souhlas také za městskou část. Asi jste se dočetli také v Tučňáku, kde jsme se souhlasem
rodiny udělali jakýsi medailon in memoriam.
Já bych vás teď poprosil, abychom její památku uctili minutou ticha. (Minuta ticha za
paní J. J.)
Vzhledem k tomu, že se jedná o první zasedání, tak bude ještě krátká organizační
vsuvka, abyste se všichni seznámili s hlasovacími zařízeními a dalšími náležitostmi. Vítám
ještě Josefa Svobodu. Tímto jsme v plném počtu 45 zvolených zastupitelů.
Teď s sebou ještě nemám jméno z organizačního... Omlouvám se.
Včera jsem ještě jako starosta obdržel rezignaci pana zastupitele Králíčka na svůj
mandát. A další informaci z klubu nemám, ale předpokládám tedy, že nastupuje první
náhradnice, jestli mi to může předseda klubu potvrdit? A tou je tedy Jaroslava Mörwicková, ta
je přítomna. Takže já vám také gratuluji ke zvolení a vítám vás. Její případ je takový, že jí
dneškem vzniká mandát.
My jsme povinni do 15 dnů předat osvědčení hlasováním Rady. Nicméně toto
osvědčení je pouze administrativní úkon. Mandát paní Mörwickové vzniká dneškem, takže
zde dnes složí slib jako všichni ostatní a budeme tedy v případě řádného průběhu
Zastupitelstva mít složen slib všech 45 zastupitelů. Jak to proběhne, k tomu se dostaneme
potom. Takže já blahopřeji i vám ke zvolení.
Teď se, jenom už pro formu, ptám předsedů klubů, zda všechna oznámení klubů,
oznámení předsedů a předsedkyň klubů a oznámení o zvolených zastupitelích, o těch dvou
změnách, zda ještě došlo k nějaké změně? Nedošlo, takže těchto 45 zastupitelů je tak, jako ve
vyhlášení voleb. Technická poznámka je tady. Já teď nevidím, ale vidím už kolegu.
Zastupitel pan Ing. Radek Lacko: Za klub ANO oznamuji, že jsme přijali novou
členku Anetu Krajcovou do klubu ANO.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Výborně, já děkuji panu
předsedovi. Slyšeli jste sami, takže tím máme asi o složení Zastupitelstva a složení všech
klubů úplnou informaci.
A teď tedy organizační věci. Abychom je oddělili od těch politických, tak já poprosím
pana tajemníka, aby vás informoval ohledně hlasování. Než mu dám slovo, tak jenom, že
zasedací pořádek, jak je teď, jsme se snažili udržet po stranách, ale protože je tu málo míst,
tak to někde může navazovat přes uličku nebo přes lavici, takže to tak berte, že to takhle je. A
po zvolení rady uděláme přestávku a budeme si moct potom sednout už úplně po klubech.
Děkuji vám a dávám slovo panu tajemníkovi k hlasovacímu zařízení atd.
Tajemník pan Ing. Michal Kárník: Dobrý den, děkuji za slovo, pokusím se být
velmi stručný. A samozřejmě poprvé vám gratuluji k vašemu zvolení, doufám, že to bude
všechno v pořádku.
Nejdůležitější kartou je vaše karta, kterou se přihlašujete k účasti na jednání
Zastupitelstva. Zasunutou kartu v momentě, kdy opouštíte místo, ať už jdete kamkoliv,
vysuňte, vezměte si ji k sobě, odevzdejte ji tady kolegyním. A jakmile se vrátíte do sálu, zase
si kartu vyzvedněte a zasuňte, abychom měli vždycky přehled o tom, kolik vás je přítomno,
kolik je potřeba k hlasování atd.
Co se týče karty, tak jste ji dostali i s visačkou, kde máte flashdisk. Ten používejte,
když nebudete mít svůj, tak ho používejte i k dalším informacím. A kdybyste chtěli doplňovat
usnesení, nebo něco měnit, prosím písemně na flashdisk a odevzdejte to také kolegyním, aby
se to dalo promítnout, abyste přesně věděli, o čem se zrovna hlasuje.
Dalším zařízením, které budete používat, je hlasovací zařízení, respektive tento
mikrofon, který máte před sebou. Když se chcete přihlásit do diskuze, stisknete to největší
tlačítko, na kterém je ta mluvící tvář, a rozsvítí se vám zelená. Tím je jasné, že jste přihlášeni
do diskuze. V momentě, kdy končí ten, který mluví před vámi, nebo mluví ten, který je před
vámi, tak se vám to zelené světlo rozbliká. Tím pádem vás to upozorní, že co nejdřív začnete
mluvit vy. A v momentě, kdy vám bude přiděleno slovo, tak se rozsvítí červená. To znamená,
že už jste slyšet, můžete mluvit. Jenom vás poprosím, abyste dnes při jakémkoli přihlášení,
když dostanete slovo, abyste se představili, pro příště už to nebude potřeba. Je to kvůli
vašemu hlasování a zapisování.
Další věc, kterou používáte na hlasovacím zařízení, je vlastní hlasování, kdy knoflíky,
které máte pod dvojkou, trojkou, čtyřkou, znamenají, jak hlasujete. Jestli pro, proti, nebo jste
se zdrželi. A po dobu, co poběží možnost hlasování, tak když zahlasujete špatně, tak se
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můžete opravit. V momentě, kdy zazní gong, už je konec a museli byste požádat o zmatečné
hlasování a následně hlasovat správně.
Co se týče technické poznámky, tak můžete aktivovat buď tak, že zvednete ruce,
anebo jednoduše stisknete tlačítko číslo tři, zase se vám rozsvítí mikrofon a budete moci
vznést technickou.
Teď sedíte podle abecedy podle stran, až bude zvolená rada, tak radní si přesednou
tady k předsednickému pultu a bude vyhlášena přestávka. V rámci té přestávky se potom
změní vaše sezení, protože budete sedět trošičku jinak. To vám připraví organizační oddělení.
Jen na tu přestávku si vytáhněte kartu, dejte si ji k sobě a pak, až si sednete tam, kde budete
mít jmenovky, tak kartu znovu zasunete už do toho zařízení, u kterého budete sedět.
Od pracovnic z organizačního oddělení jste obdrželi desky s formuláři. Poprosím vás,
abyste formuláře vyplnili a zase odevzdali zpátky kolegyním. Noví zastupitelé mají v
obálkách i další obálku, ve které mají heslo pro přístup do e-mailu. A u starých zastupitelů,
kteří pokračují ve funkci, zůstává heslo platné, které jste měli. To je z mé strany zatím vše.
Kdybyste měli jakékoli otázky, samozřejmě jsem připraven vám odpovídat.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji. Co se týká
organizačních věcí, které nesouvisí s dnešní schůzi Zastupitelstva, tak vám bude kdykoliv
organizační k dispozici. Kdyby vám bylo něco ohledně průběhu nejasné, tak jsme vám tady k
dispozici, jak organizační oddělení, tak tajemník nebo kdokoli z kolegů, kteří už znají průběh
schůze Zastupitelstva. Takže děkuji panu tajemníkovi.
Úplně jen pro vyzkoušení, protože hlasovat stejně budeme moci až po složení slibů,
tak si odhlasujeme fiktivní usnesení „venku svítí slunce“ a po zaznění zvukového signálu
budeme hlasovat pro, proti nebo zdržel se. (Hlasuje se.)
Pro usnesení „venku svítí slunce“ bylo 31 zastupitelů, proti bylo 5, zdrželo se 8.
To především sloužilo k tomu, abyste si vyzkoušeli svoje vlastní hlasovací zařízení.
Předpokládám, že jste se podívali na výsledek, a pokud by něčí zařízení nefungovalo, tak
máte ještě dost času urgovat to u organizačního a oni by vám to přišli dát do pořádku.
Protože pro bod, který teď nastane, hlasovací zařízení potřebovat nebudeme. Tím
prvním je, že z každého Zastupitelstva je pořizován zápis, ten má potom ověřovatele. Já bych
poprosil pana Kováříka a paní Kotvovou, zda by se ujali funkce ověřovatelů z této schůze.
Přikyvují na souhlas, takže já vám velice děkuji. Je uvedeno v zápise a organizační vám
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potom poskytne zápis k ověření. A můžeme tedy přistoupit k tomu prvnímu opravdu
důležitému bodu dnešního jednání a tím je:

Bod č. 1. bod
Slib členů Zastupitelstva MČ Praha 4
Já bych vás poprosil, abyste udrželi důstojný rámec složení slibu. Bude to probíhat
následujícím způsobem. Z hlediska zákona o hlavním městě Praze jsou v tuto chvíli pro
průběh schůze Zastupitelstva relevantní osoby stávajícího starosty a nejstarší zastupitelky, tak
my jsme tady vepředu z hlediska řízení schůze. A probíhat to bude tak, že v tomto prostoru
pan tajemník přečte znění slibu a vy k němu potom budete do mých rukou skládat slib slovem
„slibuji“ a podepisovat se u hlavního řečnického pultíku. A následně na závěr já složím slib
právě do rukou paní architektky Eismannové, která teď sedí po mé levici. Po dobu složení
slibu budeme stát, abychom patřičně tuto slavnostní chvíli ocenili.
Já tímto poprosím pana tajemníka, sejdeme se spolu dole.
Tajemník pan Ing. Michal Kárník: Dovolte mi, abych vám přečetl slib: „Slibuji
věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu městské části Praha 4 a jejích občanů, řídit se ústavou a zákony České
republiky.“
Členka organizačního oddělení paní Věra Bartoňková: Já požádám
paní Ballay Veronu, Bc.
Pan Bendl Jiří, RNDr., CSc.
Paní Cingrošová Klára, MUDr.
Pan Derka Viktor, Mgr.
Paní Eismannová Jaromíra, akad. arch.
Pan Fikar Pavel, RNDr.
Pan Hora Jan, Ing.
Paní Horálková Hana, Ing.
Pan Hrdinka Tomáš, RNDr., Ph.D.
Pan Hroza Michal, Bc.
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Pan Hušbauer Jan
Pan Chaloupka Tomáš
Pan Jaroš Adam, Mgr.
Paní Jelínková Marie, Ing.
Pan Kaplan Tomáš, Mgr.
Paní Kotvová Iva, Mgr.
Pan Kovářík Zdeněk, Ing.
Paní Krajcová Aneta, MUDr.
Pan Kubín Ondřej, Ing., MBA
Pan Kučera Petr, PhDr.
Pan Kunc Daniel, Ing.
Pan Kutílek Petr, M.A., M.S.
Pan Lacko Radek, Ing.
Paní Michalcová Irena
Paní Michková Lucie, Bc.
Pan Míth Jaroslav, Ing.
Paní Mörwicková Jaroslava
Pan Opa Patrik, MBA
Pan Paris Marek, M.A.
Pan Pukl Olgerd, Ing.
Paní Rejchrtová Petra, Mgr.
Paní Rejchrtová Alžběta, Mgr.
Pan Růžička Ondřej, Ing.
Pan Slanina Jan, Mgr.
Paní Svatá Jana
Pan Svoboda Josef, Ing., PhD.
Paní Sýkorová Vladimíra, Bc.
Pan Šandor Matej, JUDr., Bc., Ph.D.
Pan Vácha Filip
Pan Vansa Tibor, Mgr.
Pan Vlach Josef
Pan Ziegler Zdeněk
Pan Zicha Lukáš, Mgr.
Paní Zykánová Jitka, Ing.
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Pan Štěpánek Petr, Mgr., CSc.
Děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr ŠtěpánekCSc.: Blahopřeji vám. Tímto získáváte
už veškerá práva vykonávat svou funkci plnohodnotně. V této chvíli jste zastupitelé s
veškerými právy, včetně práva hlasovacího.
Bod č. 2. bod
Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4
A můžeme tedy přistoupit k projednání a schválení programu dnešní schůze. Dnešní
schůze byla svolána řádně a návrh programu byl zaslán ve lhůtě s týdenním předstihem a
obsahuje 15 bodů. Slib jsme složili, dále jsou zde body: Schválení programu ustavujícího
zasedání, zřízení Návrhového a Volebního výboru a pak jsou od bodu 4 až 12 všechny ty
volební body. To znamená volba rady, předsedů výborů, členů výborů a tajemníků výborů. A
jsou zde v programu tři věcné body. Je to nicméně úplné minimum věcí, které jsme sem
potřebovali dát. A na závěr vám ještě bod č. 16 představím.
Takže bod č. 13 je k odměňování. To je podle nové úpravy zákona, takže teď to musí
dělat Zastupitelstvo. A je to především pro neuvolněné zastupitele, aby mohli být honorováni
za svou práci. Bod č. 14 je rozpočtové provizorium na městě. I tady bude nové Zastupitelstvo,
takže nemáme 100% jistotu, jestli bude rozpočet k 1. 1. příštího roku. Takže je to také
formální úkon, tak, abychom mohli pokračovat jednou dvanáctinou. A bod č. 15. je k
vyslovení souhlasu se změnou položkového rozpočtu „Osobní asistence pro občany MČ Praha
4“ žadatele FOSA.
Je to z těch desítek, možná stovek položek v grantech jedna, kdy jsme dostali žádost ne o
přidělení dalších prostředků, ale o jiné využití. A tím vám také navrhuji – a o tom budeme
hlasovat samostatně - ještě rozšíření schůze Zastupitelstva o bod č. 16, který se týká podobné
věci jako bod č. 15. A je to také komplikovanějším způsobem, ale je to žádost Spartaku Praha
4, atletického oddílu, o jiné využití 150.000 Kč udělených z grantu. Podrobnosti bych sdělil
potom v tom bodu, pokud jej zařadíte na dnešní jednání. Důvodem, proč to potřebujeme dělat
hned, je ten, že je potřeba tyto věci zkonzumovat během letošního roku, a to už by pozdější
jednání nemuselo garantovat.
Tímto tedy jsem přednesl základní návrh programu tak, jak byl rozeslán, a k němu
doplňující návrh na zařazení bodu č. 16. V tuto chvíli otevírám diskuzi a ptám se, zda máte
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něco k doplnění programu? Nevidím, uzavírám tedy diskuzi. A budu nechávat hlasovat
dvakrát, jednou o zařazení bodu 16 a podruhé o programu jako celku.
V tuto chvíli po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o zařazení bodu 16, pro,
proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
34 pro, zdrželo se 5.
Bod byl zařazen na program.
A teď budeme hlasovat o návrhu programu jako celku, to znamená o bodech 1 – 15, a o
zařazení bodu 16. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se, po zaznění zvukového signálu? (Hlasuje
se.)
Pro 37, proti 0, zdrželo se 7.
Program byl přijat.
Nyní jsme podle schváleného programu v bodě č. 3.
Bod č. 3. bod
Návrh ke zřízení Návrhového výboru a Volebního výboru pro 1. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4, volba předsedy a členů Návrhového výboru a Volebního výboru
Vzhledem k zavedené praxi navrhuji následující postup, abychom navrhli předsedu a
potom každý klub by navrhl jednoho zástupce do Návrhového a Volebního výboru. O tomto
návrhu bychom hlasovali en bloc a měli bychom zvolen Návrhový a Volebního výboru. K
tomuto základnímu návrhu se hlásí Zdeněk Kovářík.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jen aby bylo pro všechny
zřejmé. Pokud vím, domluvili jsme se, že bude jeden společný Návrhový a volební výbor, že
nepotřebujeme dva výbory, tak aby skutečně zaznělo, že to bude jeden výbor společně. A
pokud to tak bude, tak my zároveň za klub ODS navrhujeme paní kolegyni Cingrošovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já děkuji za doplnění. Podle
dvou jednacích řádů tady běžně volíme jeden výbor, který je Návrhový a volební, a je obsazen
jedním zástupcem z každého klubu a na ustavujícím, kde ještě jedeme podle volebního řádu,
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tak volíme předsedu ještě. Je to srozumitelné? Děkuji. Další je přihlášena paní předsedkyně
Kotvová.
Zastupitelka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Dobré odpoledne, já za klub Praha
4 Sobě zelení a nezávislí navrhuji pana Daniela Kunce a Jiřího Bendla, přičemž zároveň
navrhuji Daniela Kunce jako předsedu Návrhového a Volebního výboru.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. A já prosím předsedu klubu,
aby se hlásili s nominacemi. Další přihlášený je pan Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Tomáš Kaplan, dobrý den, děkuji za slovo. Děkuji
za vyjasnění ohledně počtu výborů dle připomínky kolegy Kováříka. A za klub Společně pro
Prahu 4 navrhuji za člena Lukáše Zichu. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, slovo má pan kolega
Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Dobrý den, děkuji za slovo. Za klub TOP 09 navrhuji
Michala Hrozu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji.
Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Dobré odpoledne, za klub Pirátů a nezávislých
navrhuji Viktora Derku.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji a dalším přihlášeným je
kolega Lacko.
Zastupitel pan Ing. Radek Lacko: Za klub hnutí ANO navrhujeme Anetu Krajcovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji a prosím za klub ODS.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Za klub ODS už zaznělo, paní
kolegyně Cingrošová.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já se omlouvám, tady nebylo
úplně dobře slyšet, takže děkuji a je to kolegyně Cingrošová. Takže já to pro jistotu ještě už
bez prvních jmen, titulů a klubů zopakuji: předseda Kunc, členové Bendl, Zicha, Hroza,
Derka, Krajcová, Cingrošová, Kubišová. Pokud jsem ještě něco přeslechl, tak prosím o
přihlášení. Není tomu tak a dávám tedy o této sestavě hlasovat en bloc po zaznění zvukového
signálu, kdo je pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
45 pro, děkuji.
Návrhový výbor a Volební výbor byl schválen pod usnesením 1Z-1/2018.
Já bych poprosil výbor, aby se ujal své práce. Z praktických důvodů budete muset zůstat
na svých místech a bude-li komplikovaná situace, tak se sejít na některém z míst. Kdyby
to nevyhovovalo, tak po dohodě s organizačním vytvoříme nějaké přívětivější prostředí pro
vaši práci. Po zvolení rady, kdy už se uvolní místa, tak je zasedací pořádek připraven tak, aby
Návrhový a Volební výbor měl, jak je tady tradicí, k dispozici tu poslední řadu u stolků a
židlí.
A tím se dostáváme... Promiňte, já jsem si někam položil program, ale měli bychom se
dostat k bodu č. 4.
Bod č. 4.
Návrh ke složení Rady městské části Praha 4
A to je Návrh o složení Rady městské části Praha 4. K tomuto bodu tady máme dle
jednacího řádu přihlášeného z řad veřejnosti pana Papáčka a dávám mu tedy slovo.
Občan Tomáš Papáček: Dobrý den, dámy a pánové, já se trochu omlouvám, že vnáším
do této slavnostní chvíle jeden bod, který ovšem nesnese odkladu. Svým způsobem se dotýká
jak působení dosluhující rady, tak samozřejmě je to bod, s kterým se bude potýkat i nová rada.
Jedná se o záměr Hodkovičky Nad Řekou, který má platné územní rozhodnutí. Městská
část, stejně jako spolky a veřejnost, dávaly proti záměru námitky. Stavební úřad tyto námitky
jednoznačně zamítl. My s vyjádřením stavebního úřadu samozřejmě nesouhlasíme, budeme se
odvolávat.
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Na tomto místě já za náš spolek Přátelské Lysiny, bydlení v Hodkovičkách i za veřejnost
požaduji a žádám, aby nově ustanovená rada rozhodla a projednala odvolání do tohoto řízení a
za městskou část se odvolala. A to jak v oblasti funkčního využití, tak i v oblasti občanské
vybavenosti. Věc je taková, že...
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Pane Papáčku, já myslím, že jste
nám řekl jasně, oč jde. Nicméně v tom bodu se vyjadřujete k vlastnímu bodu, toto je do
obecného, ale pochopili jsme váš vzkaz. A máme na odboru územního rozvoje informaci v
této věci a zvolená radní se jí bude zabývat. Takže já bych vám v tuhle chvíli poděkoval.
Zastupitelé vědí úplně jasně, oč se jedná, a pokračovali bychom ve schůzi.
Občan Tomáš Papáček: Na shledanou, sami vidíte, jak to asi bude probíhat dál.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: A v tuto chvíli jsme v bodě č. 4,
složení Rady MČ Praha 4. V tuto chvíli je návrh, aby Rada byla devítičlenná. Já se tedy ptám,
zda je zde návrh z hlediska množství členů rady na jiný návrh? Není, takže tímto už tedy
dávám slovo Návrhovému a volebnímu výboru. Nevím, jestli se toho ujme kolegyně
Cingrošová, nebo předseda? Takže organizační pomůže s číslováním.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Máme za sebou 1. usnesení. Volba Návrhového a
volebního výboru proběhla a je to usnesení 1Z – 1/2018. A teď budeme hlasovat o Návrhu
usnesení ke složení MČ Praha 4. Bude to č. usnesení 1Z – 2/2018.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, čili po zaznění zvukového
signálu budeme hlasovat o tom, že Rada bude devítičlenná. Kdo je pro, proti, zdržel se?
(Hlasuje se.)
44 pro, proti 0, zdržel se 1.
A teď ještě zbývá určit funkce, do kterých budeme volit uvnitř rady. Z koaliční smlouvy
je navrhováno, aby byl volen 1 uvolněný starosta, 3 uvolnění místostarostové nebo
místostarostky, 4 uvolnění členové nebo členky rady a 1 neuvolněný člen rady. K tomuto
návrhu rovněž otevírám diskuzi, zda je jiný návrh? Není, takže poprosím Návrhový výbor.
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Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Budeme hlasovat o složení rady, ve znění
předneseném předsedajícím. A je to číslo usnesení 1Z – 3/2018.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, po zaznění zvukového
signálu budeme hlasovat pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Je to 34 pro, zdrželo se 10, takže návrh byl schválen.
Konstatuji tedy, že rada bude devítičlenná, 8 členů rady bude uvolněných, 1 bude
neuvolněný a z toho 3 budou místostarostové.
Bod č. 5.
Návrh k volbě starosty MČ Praha 4.
V tuto chvíli si tedy dovoluji požádat nejstaršího člena Zastupitelstva, aby zahájil bod
Volba starosty, což je bod č. 5 našeho schváleného programu.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Dobrý den. Dámy a pánové,
vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté. Jmenuji se Jaromíra Eismannová a
poprosím vás úplně na začátku, abyste ověřili mé právo toho nejstaršího. Narodila jsem se 3
dny po válce. Prosím, aby se přihlásil ten, kdo z nově zvolených členů Zastupitelstva je
narozen ještě dříve. Děkuji, nikdo se nehlásí. Takže já bych vás požádala, abyste dali návrhy
na funkci starosty. Podle volebního řádu bodu 2, odst. 3: „Kandidáty lze navrhovat na
zasedání Zastupitelstva, jehož pořadem jednání je příslušná volba. A to nejpozději v úvodu
projednávání bodu programu, kterým je příslušná volba.“
Takže, prosím, buďte tak laskavi, navrhněte své kandidáty teď do rukou Návrhového
výboru. Návrhový výbor nám pak předá ty návrhy.
Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Dobrý den, Piráti a nezávislí se jako vítězové voleb
rozhodli vyjednat koalici, která bude podobná té na hlavním městě Praze, která byla včera
úspěšně schválená. Na základě koaliční smlouvy bych rád navrhl Petra Štěpánka na starostu
Prahy 4. Děkuji.
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Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Další návrhy? Protože nikoho
nevidím, jestli dovolíte, protože nevidím žádné ruce a žádný nový návrh, tak prosím pana
kandidáta, dr. Štěpánka, aby vyjádřil svůj souhlas s kandidaturou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc. : Návrh přijímám a děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Teď se jedná o způsob volby.
Podle stávajícího volebního řádu se vždycky jednalo o volbu tajnou. Kdo má jiný návrh, ať jej
přednese teď, prosím.
Takže děkuji, žádný jiný návrh nevidím, a tak prosím, aby Návrhový a volební výbor
jednak představil postup hlasování, vyrobil hlasovací lístky a seznámil přítomné s postupem.
Slovo má pan Ing. Kovářík.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se omlouvám. Já jsem se hlásil
do diskuze k tomuto bodu. Já se domnívám, že je oblíbeným zvykem, a myslím, že bychom
ho měli dodržovat, aby nám navržený kandidát na funkci řekl svoji představu vykonávání této
funkce, případně cokoliv jiného. Myslím, že je zde minimálně nadpoloviční většina
zastupitelů, kteří ho neznají. Takže myslím, že by bylo slušností se představit. A myslím, že
Návrhový výbor si může ještě chvilku dát pauzu, mezitím může vyrábět hlasovací lístky, ale
jistě bude prostor pro případné dotazy a odpovědi na kandidáta, protože to je slušnost, která
funguje v každém zastupitelstvu.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji za připomenutí, já jsem
přeskočila řádek, takže poprosím pana doktora Štěpánka, aby se představil.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Dobré odpoledne. Jmenuji se
Petr Štěpánek, byl jsem starostou městské části v proběhlém volebním období. Ti z vás, kdo
jste byli členy Zastupitelstva, což je zhruba polovina, tak znáte můj styl práce i názory. Ale
samozřejmě teď vás rád seznámím s úmysly pro příští volební období.
Myslím, že kdo jste sledovali, jak probíhaly věci tady na radnici, tak určitě chci být
starostou všech občanů a určitě chci zapojit do práce a výsledků Zastupitelstva, následně
Rady a úřadů všechny zastupitele. Určitě to nebude tak, že návrhy budou přijímány nebo
odmítány pouze na koaličním a opozičním základu.
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Myslím, že komunální politika na úrovni městské části má jednu zásadní výhodu – a ten
názor můžeme mít každý jiný, ale že si je ze 70 – 90 % velmi podobná - a teprve ta menšina
je ideologicky nebo věcně odlišná. Z toho pohledu si myslím, že můžeme věci jako více
zeleně, čisté parky, kvalitní dopravu, rozšiřování míst v mateřských školách, transparentnost
radnice, otevřená politika městské části, všechny tyhle věci myslím, že budou mít širší záběr,
než je záběr pouze koaliční.
Co se týče vlastních jednotlivých koaličních ujednání, tak koaliční smlouva byla
zveřejněna obratem po podepsání a je tentokrát velmi podrobná. Obsahuje asi 8 stran věcí,
které jsou jak politické, tak věcné. A je tam přehledně rozčleněna v kapitolách od otevřené a
transparentní správy po životní prostředí a školství. Určitě pak jednotliví kandidáti na tyto
funkce budou o svých představách hovořit podrobněji.
Já si dle koaliční smlouvy ponechám sport a grantovou politiku. Tam bych rád
zachoval dosavadní formát, kdy na začátku volebního období budeme schopni udělit víceleté
granty. A následně v každých dalších letech přidělovat granty jednoleté.
Víte, že toto byla jedna z oblastí, kdy jsme se snažili o široké konsensuální pojetí, aby
následně granty byly přidělovány konsensuální většinou v Zastupitelstvu. A v tom bych chtěl
pokračovat stejným způsobem, tak, aby každý zastupitel měl možnost se k této věci vyjádřit a
ovlivnit ji. Moje představa je, že se to budeme dělat především přes práci komisí, kde se bude
moci vysvětlit, proč a jakou podporu si ta která věc zaslouží.
V oblasti sportu je na co navazovat. městská část má živé kontakty s příslušnými
spolky, kluby apod. V tomto směru se budeme i nadále snažit vytvářet přívětivé prostředí pro
kluby u nás sídlící, podporu pro jejich práci s mládeží. To zdůrazňuji, protože je vidět na
sportech, tam, kde se pracuje s mládeží, tak buď mají kvalitní masovou základnu, anebo jsou
to dokonce úspěšné sporty na úrovni olympijských her nebo na Mistrovství světa. Z našeho
pohledu samozřejmě jde primárně a principiálně o plošnou podporu sportu mládeže, masovou,
tak, aby lidé sport využívali především v rámci naplnění hesla „ve zdravém těle zdravý duch“.
Další oblast, kterou budu spravovat, bude oblast, kterou jsem měl i v tomto volebním
období, a to je oblast financí. Tam budu i nadále spolupracovat s finančním výborem. To
znamená věci, které si neschválíme do rozpočtu, tak prostřednictvím rozpočtových opatření
do Zastupitelstva či do Rady, a věci navíc, typu darů a tak, přes finanční výbor. Takže v tom
se budu těšit na spolupráci.
V mé kompetenti bude také otázka menšin, spolků a občanské společnosti. Myslím, že to
je oblast, v které si městská část počíná velmi dobře a tam hodlám postupovat stejným
směrem.
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To asi k představení stačí. A pokud byste chtěli ještě něco upřesnit, anebo měli další věc,
tak rád zodpovím vaše dotazy.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, vzhledem k tomu, že
toto jednání se řídí také volebním řádem Zastupitelstva, v tuto chvíli je otevřená rozprava k
tomu, abyste mohli položit své dotazy, připomínky na kandidáta pana Petra Štěpánka. Prosím.
Zastupitel pan Ing. Jaroslav Míth: Hezké odpoledne, mé jméno je Jaroslav Míth. Plním
přání pana tajemníka, abych se na začátku představil.
Já bych měl na Petra jenom takový dotaz, s jakým velkým nasazením se chce v Praze 4
věnovat. Já budu teď trošku ošklivý, ale to promiň. Vím, že v předchozím volebním období
Petr seděl na dvou místech, jak v Zastupitelstvu magistrátním, ještě tam plnil roli předsedy
klubu, tak v čele radnice Prahy 4. Bylo to složité, všechno to časově ustát a dát tomu to, co
mělo být. Chtěl bych vědět teď, když se v rámci Zelených nepodařilo dostat na magistrát, tak
jestli to bude nějakým způsobem ještě víc vidět na Praze 4, než to bylo vidět v těch
uplynulých 4 letech.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, já bych na úvod řekl, že špatný
starosta sedí ve své kanceláři. Protože od toho má úřad, aby vyřizoval to, co se děje v budově.
Dobrý starosta je mimo svou kancelář a buď komunikuje s veřejností, nebo obíhá místa, jako
je právě magistrát. Vy víte, že jsme měli za toto volební období historicky nejvyšší množství
dotací pro městskou část z Hlavního města Prahy. Já si za to určitě neberu stoprocentní kredit,
protože jsem v tomto směru měl vynikající spolupráci s mnohými z vás. A jmenovat vás
nebudu jenom proto, že to víte a že bych někoho mohl vynechat.
Ale určitě na druhou stranu to, že jsem poměrně dost času trávil na radnici dole ve městě,
napomohlo tomu, že docházelo k synchronizaci práce a že jsme měli tu podporu, kterou jsme
potřebovali.
Já bych v tuhle chvíli také asi poblahopřál těm z vás, kteří jste zastupiteli Hlavního města
Prahy. Věřím, že na tuto mou činnost navážete a že budeme moci společným úsilím zase tuhle
městskou část posunout kus dopředu.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, slovo má pan Kovářík.
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Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ještě jednou krásné odpoledne,
dámy a pánové. Jak jsme si všichni všimli, je podepsána koaliční smlouva, a ODS není její
součástí, proto se chystáme být tvrdou a pracovitou opozicí. Dnes samozřejmě nepočítejte s
tím, že bych u mikrofonu byl příliš často, ale lze očekávat, že při městských materiálech se to
může stát častěji.
Jsem rád, že nám tady pan kolega Štěpánek přednesl řadu slov o širším záběru a
konsensuálním pojetí, což já vítám, o kontinuitě přístupu. Leč musím říct, že koaliční smlouva
tu tato slova trochu popírá. Nemáme jako opozice v tuto chvíli jasno ani o tom, kolik budou
výbory a jaké budou výbory, protože ten, co je v koaliční smlouvě, zřejmě nebude. Když pan
kolega Pokorný není členem Zastupitelstva. A k mému hlubokému překvapení a určitému
zármutku jsem si v koaliční smlouvě povšiml, že na rozdíl proti všem zvyklostem se koalice
tentokrát chystá ponechat si všechny předsedy komisí, což je na Praze 4 stav velmi neobvyklý
a poměrně nelogický. Proto jsem se chtěl pana starosty zeptat, zda to skutečně vnímá tak, že
to má být deklaratorně vedeno podle koaliční smlouvy, nebo zda skutečně jeho slova, která
přednesl ve své kandidátské řeči, mám brát vážně. V každém případě bych pak po skončení
diskuze, nebo po skončení tohoto bodu, žádal přestávku na klub v délce nejméně čtvrt hodiny.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Přestávku potom?
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Potom, až na konci.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Odpověď za mě je taková, že tady na
radnici máme za sebou různá období. Já jsem třeba zažil i období, kdy, jsem o to stál, kdy
jsem nebyl členem, zdůrazňuji členem, nikoli předsedou, členem ani jedné komise a výboru.
Tato koaliční dohoda je v tomto směru mnohem velkorysejší a počítá se s ní pro každý
opoziční klub s místem v komisi nebo výboru. V tomto směru myslím, že nemůže tedy dojít k
vyřazení nikoho, kdo o to bude mít zájem, z práce komisí a výborů. V drtivé většině by byly
asi devítičlenné, ale z různých důvodů mohou nastat odchylky od tohoto stavu. Ale to jen pro
představu, abyste zhruba věděli, v jakém rámci budete pracovat.
A myslím, že už dnes ukážeme pravý opak, protože minimálně jeden z výborů
navrhneme obsadit opozicí. A co se týče komisí, tak se spojím s předsedy všech klubů po
zvolení s dostatečným předstihem před radou, která je bude ustanovovat. Děkuji.
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Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, dále se o slovo přihlásil
pan Michal Hroza, prosím.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Dobrý den všem, já velice děkuji za udělení slova
paní Eismannové. Chtěl bych předem nejdřív poblahopřát všem zvoleným zastupitelům,
protože ne všem jsem byl schopen to učinit osobně. Takže blahopřeji a mám takové tři body,
které chci říct k té současné řeči pana Petra Štěpánka.
První věc je, že se musím připojit k tomu, co říkal můj předřečník pan Zdeněk Kovářík,
že z této koaliční smlouvy vyplývá, že se vracíme v čase zpět, že tato vznikající koalice
pravděpodobně nemá dostatek odvahy, aby nechala – tak, jak bylo zvykem v minulém
období, aby předsedy jednotlivých komisí byli i opoziční zastupitelé.
Já si myslím, že to je škoda, že to je krok zpátky, že se to stát nemělo. Že by tato koalice
ještě měla zvážit, zda si Praha 4 tento krok zpět zaslouží. Myslím si, že to fungovalo dobře, že
pro to není žádný důvod. A myslím si, že zvolení zastupitelé jsou všichni tady proto, aby
pracovali pro naši obec a že by z toho neměli být ani ti opoziční takto vylučování.
Druhá věc, na kterou se chci zeptat, to je spíše otázka na pana Petra Štěpánka. Zmínil
tady ve své kandidátské řeči víceleté granty. To je samozřejmě téma, které mě zajímá. Byl
jsem jedním z těch, který tuto věc, která by měla odbřemenit žadatele i úřad od zbytečné
práce, tak jsem samozřejmě velmi rád za to. Ale vím, že jako starosta v minulém období
naopak byli tím, pod jehož starostenstvím víceleté granty přestaly být udělovány. Takže tady
vnímám takový rozpor, jestli teď ta nová politika v novém období bude tak, že se vrátíme k
tomuto dobrému nápadu? Budu jenom rád.
Třetí bod, který chci říci, tak je moje otázka na pana Petra Štěpánka. Pravděpodobně jsme
všichni jako zastupitelé dostali dopis paní Jaroslavy Kulasové, ředitelky odboru kontroly,
který pro mě obsahuje dost závažná sdělení týkající se kontroly, která proběhla, a teď probíhá
tlak na to, aby výsledky této kontroly nebyly postoupeny dále. Má to i konotace, které směřují
k některým zaměstnancům tohoto odboru. Takže prosím o nějaké rozsáhlejší vysvětlení toho,
jak je možné, že byl někdo propuštěn. Jestli je to trest za to, že pečlivě kontroloval, co se na
radnici děje. Prosím toto opravdu osvětlit, protože to by byl skutečně špatný začátek každé
koalice. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: K té poslední věci mohu uvést pouze
to, že se domnívám, že to není začátek, že to je věc z minulého volebního období. Já jsem
pochopil, že pořád ještě ta kontrola není odevzdána a nedostal jsem její výsledek. Znám to, co
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je z novin a na co jsem se zeptal tajemníka. Požádal jsem jej o předání, až tato kontrola bude
řádně odevzdána a potom ji předám radě, případně tajemníkovi k řešení, podle povahy toho
obsahu. To je asi k této věci.
Pak ve věci víceletých grantů. Myslím, že to, co probíhalo, to, co jsem popsal, není v
rozporu. Víceleté granty můžeme udělit několika způsoby. Jeden z nich je ten, že je udělíme
na několik let na začátku volebního období a udělujeme je ročně. A druhý samozřejmě je ten,
že je budeme udělovat ročně a také na každý rok na víceleté období. To je jenom otázka
dohody. Já vám v tuto chvíli neřeknu, jestli to uděláme tak, nebo onak, ale bude to otázka
nějaké širší shody.
Z hlediska účetního, procedurálního, příjmového je jednodušší ten způsob, který jsme
uplatňovali doposud. To je asi všechno, co v té věci mohu uvést.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, nyní se ujme slova,
podruhé již, pan Míth, prosím.
Zastupitel Ing. Jaroslav Míth: Hezké dopoledne. Já bych měl ještě pár faktografických
dotazů z oblasti, které jsem se doposud věnoval, to znamená oblasti školství, kultury a sportu.
Když jsem se díval do koaliční smlouvy, tak hned v 1. bodu máte slíbeno, že umožníte
participaci rodičů na školách. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste ten bod mohli rozvinout, co
se jím myšleno, protože rodiče běžně participují. Já sám se účastním desítek akcí, které jsou
udělané právě ve spolupráci rodičů a škol. Rodiče jsou velmi často hybateli ve školách,
pomáhají tam s architektonickými návrhy, takže by mě zajímalo, co ještě dál umožnit. Tváří
se to, jako kdyby se ta participace neděla. Já si myslím, že v tomhle jsme byli vždycky
velkorysí, a naopak jsme se i přes granty snažili podporovat spolky rodičů u škol, aby se co
nejvíce aktivizovaly.
Pak mám dotaz k bodu „konat otevřená konkurzní řízení na funkce ředitelů škol“. Co je
myšleno slovem „otevřená“? Jestli je tím myšleno to, že budou otevřena pro všechny
uchazeče? Pokud ano, tak by mě překvapilo, proč tam není i konat a není pokračovat, protože
aspoň za toho působení, u něhož jsme spolu byli, tak všechna konkurzní řízení na ředitele škol
byla otevřená a otevřeně i dopadla. Nebo jestli je to myšleno jako otevřená pro účast
veřejnosti nebo rodičů?
A poslední věc. Vím, že je to asi trošku spíš dáno formulací, ale nedá mi, abych se
nerýpnul. Je tady podpora rozvoje knihoven a kulturních domů. To jsou většinou zařízení,
která jsou podporována nějakými institucemi, ale pak i sokolové. A sokolovny většinou patří
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spolkům. Já sám jsem starosta Sokola v Podolí. A když se pak dívám dál do toho bodu, tak z
nějakých spolků a klubů je tam vyjmenován pouze skautský oddíl, takže se cítím malinko
diskriminován jako člen Sokola. Tak jestli to čtu dobře, že sokolovny jsou myšleny i pro
sokoly.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Tak to, že koaliční smlouva
říká, že něco budeme dělat, ještě neznamená, že se tady ta věc nedělala. Já myslím, že tam
někde říkáme, že výbory a komise budou otevřené i občanům, což se tady 4 roky teď dělo.
Obdobné je to s participací rodičů na školách...
Pardon. Byl mi vypnut mikrofon, ale nebylo to proto, abych neodpověděl. Takže tam
navážeme na to, co se dělo doposud. Myslím, že školy byly využívány nejen pro participaci
ohledně otázek školy, ale když si vzpomenu namátkou na projednávání jednosměrky v Podolí,
tak jsme to projednávali jednou ve škole, jednou v Sokole tuším. Nebo zóny v Sokole a
jednosměrku... Tedy jednosměrku v Sokole a zóny ve škole, takže tím odpovídám na ten
Sokol i na tu školu najednou.
Z hlediska skautu to spíš berte tak, už si nevzpomínám kdo, ale někdo z těch lidí, kteří
podepsali koaliční smlouvu, pro něj bylo důležité, aby to tam bylo specificky. Ale rozhodně to
neznamená, že tím pádem je skaut preferovanou organizací před Sokolem. V tomhle směru
myslím, že už máme nějaké jméno z hlediska spolupráce s těmito spolky. Myslím, že spolu s
dalšími spolky jsou páteří občanské společnosti. V tom směru mohu slíbit úzkou spolupráci.
A otevřená konkurzní řízení se rozumí otevřená kvalifikačně, tak, jak je to v zákoně. To
znamená, že se tam bude moci přihlásit kdokoli s příslušnou kvalifikací. Ale to je
samozřejmost, kterou tady ze zákona děláme už několik volebních období.
Tak snad jsem odpověděl na všechny tři věci a děkuji za dotaz.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Jako další se hlásí do rozpravy
pan Vácha, prosím.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za udělení slova. Já bych také velice rád popřál
kolegům, kterým jsem zatím osobně nepopřál, ke zvolení.
Nicméně nebudu opakovat, co říkala předřečníci ohledně koaliční smlouvy, myslím si, že
už to tady zaznělo dostatečně. Rád bych za klub TOP 09 požádal po ukončení diskuze o
20minutovou přestávku.
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Ale pan starosta zmiňoval transparentnost, že se tu zasadí o transparentnost. Já jsem tady
dostal na stůl dopis, dostali jste ho všichni. Kolega Hroza už ho zdůraznil. A v tom dopise je
uvedena jedna věc, která mě trošku překvapuje. Na základě kontroly nás oslovil Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže, který si vyžádal podklady pro další šetření.
Naprostým šokem pro mě bylo, když mi pan tajemník přinesl připravenou odpověď,
kterou by popřela veškeré zjištění kontroly. Já si myslím, že je to poměrně závažné, byl bych
rád, kdyby se k tomu pan starosta vyjádřil. Předpokládám, že tohle není příklad té
transparentnosti. A jestli to bude prošetřeno, nebo jak se v této záležitosti bude postupovat?
Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, předpokládám totéž, o
čem mluvil kolega Hroza, takže to se týká té kontroly z roku 2016, která z mně neznámých
důvodů nebyla dosud ukončena. A až bude ukončena, tak si ji vyžádám a budeme na to v
rámci Rady nějakým způsobem reagovat. Nebo případně, pokud by to byla věc působnosti
tajemníka, tak ji bude řešit tajemník. To je asi všechno, co k tomu v tuhle chvíli mohu uvést.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji za odpověď, nevidím
žádné ruce, nikdo další není přihlášen k rozpravě, a tak prosím... Promiňte, já jsem vás
neviděla. Takže ještě jednou pan Hroza podruhé.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já mockrát děkuji za slovo podruhé. Já mám jinou
informaci ohledně té kontroly, takže prosím o vyjasnění té situace. Já mám informaci, že ta
kontrola byla skončena a předána. Tedy že se skutečně jedná o skončenou kontrolu a nějaký
vyvinutý tlak na to, aby teď její závěry byly jiné, než jsou v tuto chvíli.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, já ke včerejšku, když jsem byl
na svém sekretariátu, tak jsem neměl tuto kontrolu jako starosta předánu. Víc vám k tomu
bohužel neřeknu. Až se s ní seznámím, až mi bude předána, tak se s vámi rád v té věci sejdu.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji za odpověď. Teď už
opravdu nikdo? Takže vám děkuji za otázky, děkuji panu Petru Štěpánkovi za odpovědi. A
vyhlašuji tímto přestávku na 20 minut. Současně v této době bude pracovat Návrhový a
volební výbor. Jestli si přeje pan předseda seznámit přítomné s postupem nyní, nebo až po
přestávce?
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Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Až po přestávce.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Dobře, takže pan předseda vás
seznámí po přestávce s postupem hlasování. Zatím děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Pan předseda Vácha žádal po ukončení
diskuze, je to tak?
Zastupitel pan Filip Vácha: Ano, po ukončení diskuze.
(20minutová přestávka.)
(Jednání opět zahájeno ve 14:43.)
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Vážení kolegové, vážené
kolegyně, prosím do sálu. Je 14:43. Bude velmi důležitá instruktáž.
Pan Fikar, pan Kunc nemají zastrčený lísteček. Jsou tu, nebo nejsou? Jsou. Pan Fikar?
Aha, děkuji pěkně. Takže jsme tady téměř všichni. Poprosím pana předsedu Návrhového a
volebního výboru pana Kunce, aby vás seznámil s průběhem hlasování.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Dobré odpoledne. Jako předseda Návrhového a
volebního výboru bych si vás dovolil provést způsobem volby. Budeme volit podle volebního
řádu, který byl schválen v minulém volebním období, a který je stále platný a účinný. Volba
bude tajná. Bude probíhat za použití hlasovacích lístků, které nám připravil organizační
výbor.
Vzhledem k tomu, že volební výbor a návrhový výbor obdržel jediný návrh, tak ten
hlasovací lístek je jednoduchý. Je na něm uvedeno jedno jméno kandidáta a hlasovací lístek se
upravuje tak, že se v případě, chcete-li dát hlas kandidátovi, kroužkuje celé jméno. To
znamená zakroužkovat celé jméno na hlasovacím lístku a následně vhodit do připravené urny.
Já budu číst seznam zastupitelů. Je to taková zvyklost. Aby se zajistil hladký průběh, tak
se předčítá seznam zastupitelů podle abecedy. A postupně se zastupitelé podle čtených jmen
odebírají k volební místnosti, která je naproti bufetu, na chodbě ta první velká hlasovací
místnost. Před volební místností obdržíte hlasovací lístek, postupně po jednom vcházíte do
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hlasovací místnosti. Je potřeba se odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. Tam
hlasovací lístek upravit a teprve poté jej vhazovat do urny.
Opakuji, chcete-li dát kandidátovi hlas, tak je potřeba zakroužkovat jméno kandidáta.
Teď bych si dovolil postupně číst seznam zastupitelů podle abecedy. A, prosím, odcházejte
postupně k volební místnosti, kde vám budou členové volebního a Návrhového výboru
vydávat volební lístky a případně radit, bude-li kdokoli potřebovat. Jsou nějaké dotazy? Ne,
děkuji.
Prosím paní Veronu Ballay Veronu, Bc.
Pan Bendl Jiří, RNDr., CSc.
Paní Cingrošová Klára, MUDr.
Pan Derka Viktor, Mgr.
Paní Eismannová Jaromíra, akad. arch.
Pan Fikar Pavel, RNDr.
Pan Hora Jan, Ing.
Paní Horálková Hana, Ing.
Pan Hrdinka Tomáš, RNDr., Ph.D.
Pan Hroza Michal, Bc.
Pan Hušbauer Jan
Pan Chaloupka Tomáš
Pan Jaroš Adam, Mgr.
Paní Jelínková Marie, Ing.
Pan Kaplan Tomáš, Mgr.
Paní Kotvová Iva, Mgr.
Pan Kovářík Zdeněk, Ing.
Paní Krajcová Aneta, MUDr.
Pan Kubín Ondřej, Ing., MBA
Pan Kučera Petr, PhDr.
Pan Kunc Daniel, Ing.
Pan Kutílek Petr, M.A., M.S.
Pan Lacko Radek, Ing.
Paní Michalcová Irena
Paní Michková Lucie, Bc.
Pan Míth Jaroslav, Ing.
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Paní Mörwicková Jaroslava
Pan Opa Patrik, MBA
Pan Paris Marek, M.A.
Pan Pukl Olgerd, Ing.
Paní Rejchrtová Petra, Mgr.
Paní Rejchrtová Alžběta, Mgr.
Pan Růžička Ondřej, Ing.
Pan Slanina Jan, Mgr.
Paní Svatá Jana
Pan Svoboda Josef, Ing., PhD.
Paní Sýkorová Vladimíra, Bc.
Pan Šandor Matej, JUDr., Bc., Ph.D.
Pan Štěpánek Petr, Mgr., CSc.
Pan Vácha Filip
Pan Vansa Tibor, Mgr.
Pan Vlach Josef
Pan Ziegler Zdeněk
Pan Zicha Lukáš, Mgr.
Paní Zykánová Jitka, Ing.
Děkuji, v případě dotazů je volební výbor k dispozici.
(Probíhá volba a sčítání hlasovacích lístků.)
Tak prosím, kdo ještě nevolil a hodlá volit, za chvilku bude volba končit. Děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Vážené dámy, vážení pánové,
prosím o klid. Děkuji. Prosím pana předsedu Návrhového a volebního výboru, aby nás
seznámil s výsledky hlasování.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Dobré odpoledne, dovolte mi seznámit vás s
výsledkem hlasování s volbou starosty. Bylo odevzdáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno jich
bylo rovněž 23. Všechny byly platné. Neplatný nebyl žádný. A kandidát na starostu obdržel
22 hlasů. To znamená, že pan Petr Štěpánek nebyl zvolen.
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Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Prosím, technická.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Nevím, jestli to mám dobře puštěné, Tomáš
Kaplan, Společně pro Prahu 4. Já se za to omlouvám, ale já jsem právník, a omlouvám se za
to členům Volebního a návrhového, ale ta volba byla zmatečná. Nemůžete připustit volbu v
situaci, kdy máte plentu a urnu umístěnu za plentou. Minimálně, když já jsem volil, tak tomu
tak bylo. To je věc, která umožňuje manipulaci s volebními lístky. Já neříkám, že tomu tak
bylo, ale takhle není možné volit. To znamená za mě je ta volba zmatečná. Vedle toho žádám
o 30minutovou přestávku jako předseda zastupitelského klubu.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, já jako předsedající
můžu vaší volbě vyhovět, takže vyhlašuji 30minutovou přestávku.
(30minutová přestávka.)
(Jednání opět zahájeno v 15:40)
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Dámy zastupitelky, pánové
zastupitelé, do sálu, program pokračuje!
Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, zaujměte svá místa, pokud jste v předsálí, buďte
tak laskavi. A zasuňte si své kartičky, ať je vidět, že jste skutečně tělesně i duševně přítomni.
Kartičky! Pan Derka, paní Jelínková, paní Sýkorová.
Jestli dovolíte, vzhledem k tomu, že byly vzneseny námitky proti regulérnosti voleb – a
nejen to, tuto možnost zmiňuje i volební řád, který ve svém odst. 4, odrážka 2 praví: „V 1.
kole je zvolen kandidát, který obdržel hlasy nadpoloviční většiny hlasů všech členů
Zastupitelstva. V případě, že žádný z kandidátů neobdržel hlasy nadpoloviční většiny,
uskuteční se 2. kolo volby, do něhož postupují 2 kandidáty...“ zde jeden, nebo možná budou
dva, „kteří v 1. kole obdrželi nejvyšší počet hlasů. Volba se opakuje podle pravidel kola 1.“
Bod 4, odst. 3: „Pokud byl do 1. kola navržen pouze 1 kandidát“, což je náš případ, „a
nezíská-li v něm nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva, celá volba se opakuje
s nově navrženými kandidáty podle stejných pravidel.“
Takže znovu a lépe, já vás prosím, abyste zopakovali celou proceduru. To znamená, opět
přijímám návrhy, respektive Návrhový a volební výbor opětně přijímá návrhy na kandidáty na
starostu MČ Praha 4.
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Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Prosím, shodit obrazovku, abychom
se mohli hlásit! Shodit obrazovku, abychom se mohli hlásit! Děkuji. Ono to není vidět na
obrazovce, kdo se přihlásil. Kdyby bylo možné shodit tu obrazovku, co tam visí.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Já se omlouvám, já na to
nevidím.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: To je na organizačním, děkuji. Protože jsme se
legitimně hlásili, a nebylo to vidět.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Takže se hlásí pan Kovářík.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Už jsem dostal slovo, děkuji, paní předsedající, a
omlouvám se, že jsem toho zneužil, aniž jsem na vás vyčkal. Vzhledem k situaci, že budeme
dále postupovat podle bodu 4.3, jestli tomu správně rozumím, nikdo tento postup
nezpochybňuje, tak za náš klub žádám o 40 minutovou přestávku na jednání klubů. To je
samozřejmě situace, kdy je možné podat nové návrhy. A v tomto případě my musíme logicky
k tomu mít jednání klubů. Protože případné návrhy musí být dány s návrhy klubů.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Dobře, děkuji, já vám ráda
vyhovím, ale nechám ostatní, aby se vyjádřili. Teď je na řadě pan Vansa, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Navrhuji Petra Štěpánka.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Já vám děkuji, ale nicméně
pakliže... Aha, pan Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já se omlouvám, ale já ještě před tou přestávkou.
Já jsem námitkoval zmatečnost té volby, o které jsem přesvědčen, a myslím si, že Návrhový a
volební výbor by se s touto námitkou měl vypořádat. A to ještě před tím, než bude ta
přestávka. Takže navrhuji, aby bylo umožněna Návrhovému a volebnímu výboru 5minutová
přestávka, aby se k tomu sešel a zaujal k tomu stanovisko. Protože něco jiného je opakovaná
volba, tak, jak říkají pánové, a něco jiného je, pokud by ta volba byla zmatečná a probíhala by
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znovu. To jsou dvě různé situace. A my se teď musíme postavit k tomu, jestli máme volbu
zmatečnou a budeme pokračovat dál, nebo jestli máme volbu opakovanou, bude 40minutová
přestávka a budou probíhat nové návrhy.
Já se domnívám, že nemáme vyřešenou situaci, kdy tady je návrh na jednoho jediného
starostu a proběhla zmatečná volba. Takže navrhuji 5minutovou přestávku a žádám, aby se k
této věci sešel Návrhový a volební výbor a zaujal k namítané zmatečnosti svoje stanovisko.
Děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Dobře, tak děkuji, já si píši váš
návrh. Já bych, s dovolením, nechala dojet kolečko připomínek. Technická pan Kovářík.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se velmi omlouvám, ale pokud
diskuze po přestávce byla zahájena vyjádřením, že budeme postupovat dále podle bodu 4.3,
vycházel jsem z předpokladu, že toto je závěr toto jednání. Jestli ten závěr takto není, pak
rozumím, že pan kolega Kaplan není plně spokojen. To já plně chápu, ale doufal jsem, že těch
30 minut využijeme na to, že si členové koalice to, v čem chtějí pokračovat, mezi sebou
vyjasní. Jestli to vyjasněno není, pak samozřejmě chápu, a to je technická připomínka, aby
tady tedy zaznělo, podle čeho budeme pokračovat? Protože můj požadavek o přestávku na 40
minut vycházel z předpokladu, že toto je jasné.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Já na to odpovím, než dám
slovo dalšímu. Já toto autoritativně rozhodnout nemohu. Takže bude potřeba se na tom
nějakým způsobem dohodnout. Vteřinku ještě. Teď ještě technickou má pan Vácha, pan
Kunc. Prosím. Pan Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za slovo. Já jenom mám technickou, protože tady
bylo přes technickou přihlášeno, že Návrhový a volební výbor to vyhlásil, volba byla tajná,
tak to se zpochybnit nedá. Bylo odevzdáno 23 lístků platných a volba proběhla. Proto jsem
předpokládal, že koalice se shodla, poměrně slušně podle volebního řádu, že ještě pořád
postupujeme podle volebního řádu. A je nová volba.
Jsem stejně překvapen jako pan kolega Kovářík, že se nově vznikající koalice nedohodla.
Ale, upřímně řečeno, nedá se zpochybnit tímto způsobem tajná volba. Pan kolega si toho
všiml, sám to tady veřejně uvedl, komisi na to neupozornil a nekonal správně. Děkuji.
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Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, ještě druhá technická
pan Kunc, prosím.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Návrhový a volební výbor o tom nehlasoval, ale podle
zcela převažujících názorů členů Návrhového a volebního výboru ta volba zmatečná nebyla.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, jestli mohu poprosit teď
pana Hrozu.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já velice děkuji za slovo. Přišel jsem s křížkem po
funuse, po panu předsedovi našeho Volebního a návrhového výboru. Já jenom upozorňuji, že
všichni členové Volebního a návrhového výboru stvrdili svým podpisem protokol, volba byla
vyhlášena. Nebyl porušen volební řád, protože v něm není určeno to, co bylo namítáno jako
zmatečnost.
A jenom čistě fakticky – bylo vydáno 23 hlasovacích lístků a bylo odevzdáno 23 platných
hlasovacích lístků, takže nemohlo dojít k žádné chybě. Děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, pane kolego, pan
Kaplan podruhé, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom krátká reakce na pana Váchu a na pana
Kováříka. Tady to prosím není o tom, na čem se koalice shodne, nebo neshodne a co chce,
nebo nechce. Tady je to o napadené proceduře, která neproběhla řádně. A jediný orgán, který
se k tomu může vyjádřit, a ne tím, že řekne, že je to převažující názor jeho členů, nebo já
nevím, jak se na to sešel, je podle mého názoru ten Návrhový a volební výbor. Takže to není o
tom, co se komu líbí, co si kdo s kým domluvil, ale volba prostě proběhla tak, že urna byla za
plentou, když já jsem volil, a mohlo s ní být manipulováno. A proto žádám, aby se k ní
postavil Návrhový a volební výbor po projednání věci, byť třeba tříminutové.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji. Ještě paní Krajcová,
prosím.
Zastupitelka paní MUDr. Aneta Krajcová: Já bych se velice ráda pana Mgr. Kaplana
zeptala, jakým způsobem mohlo být manipulováno s urnou, pokud bylo odevzdáno 23 lístků a
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platných bylo 23. Všichni členové této komise jsme se podepsali, že volba proběhla správně.
Zaznělo to zde i z úst předsedy komise. Prosím o konkrétní důkaz manipulace. Děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Vteřinku. Pan Kaplan bude
vystupovat potřetí, takže já prosím o hlasování, jestli může pan Kaplan potřetí vystoupit. Kdo
je pro? (Hlasuje se.)
Pro 38, proti 5, zdržel se 0.
Takže prosím, pane kolego.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za důvěru a omlouvám se za zmatky. A už
budu končit. To, co řeknu, je velmi nepodstatné. Paní kolegyně Krajcová mě neposlouchala,
já jsem odpověděl při tom minulém přednesu. To není o tom, kolik bylo vydáno lístků, to není
o tom, co chce, nebo nechce koalice. Děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Ještě jednou pan kolega
Kovářík, prosím.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Velmi jednoduše. Bod 3.4 hovoří o
tom, jak je upraveno hlasování. Porušen v žádném případě být nemohl, nebudu ho zde celý
citovat. Bod 3.5 hovoří o tom, že se hlasuje po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků a vloží se lístek před volebním výborem. Před volebním výborem lístek
vložen byl. Jestli mi někdo bude hovořit, že nebyl vložen před volebním výborem, tak v tomto
směru není o čem hovořit. A pokud volební výbor, v tomto případě spojený volební a
návrhový výbor volbu všemi hlasy podepsal, tak já nevím, o čem se tady teď vede dlouhá
diskuze.
Já jsem žil v domnění, že přistoupíme podle bodu jednacího řádu 4.3 k nové volbě, a
proto jsem chtěl 40 minut přestávku. Ale můžeme zde samozřejmě vést účinnou disputaci o
tom, co máme ve volebním řádu. Ale v tom případě bych očekával spíš návrh na odvolání
Návrhového a volebního výboru, nebo něco podobného, pokud mu pan kolega předseda
nevěří.
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Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, já se znovu budu
opakovat. Já budu asi pana Šimiceho, nebo jiného odborníka, potřebovat, aby poradil. Já tuto
záležitost rozhodnout nemohu, protože já jsem nebyla ten, kdo podepisoval Protokol o
průběhu volby. Takže to v žádném případě nemohu rozhodnout, takže já navrhuji prosím těch
40 minut přestávky, abychom se dohodli, respektive aby se Návrhový výbor dohodl, co se
vlastně stalo nebo nestalo. Technickou pan Kovářík.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Technická. Já se omlouvám, jsou
jenom dvě možnosti. Pokud na tom pan Kaplan bude trval, tak jsou jenom dvě možnosti, jak
toto řešit. Prostě dá návrh na hlasování Zastupitelstva, protože Návrhový výbor se k tomu
nepřihlásil, že to chce znovu řešit. A podepsaný Protokol od něj máme. V tuto chvíli nevidím
jinou možnost, než že pan Kaplan dá nějaký návrh k hlasování Zastupitelstva. Pokud žádný
takový návrh nedá, tak postupujeme podle bodu 4.3.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji, já bych se k tomu
přiklonila také. Teď pan Vácha, prosím.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za udělení slova. Návrhový výbor se k tomu
vyjádřil. Vyjádřil se k tomu tady ústy předsedy a členy, ale hlavně se k tomu vyjádřil svým
podpisem. To je celé, děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Prosím, pan Kunc.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Než bude vyhlášena přestávka na jednání klubů, tak bych
poprosil Návrhový výbor, abychom si krátce sešli a můžeme si rozhodnutí potvrdit
hlasováním. Děkuji.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Vteřinku, já bych s dovolením
jenom dokončila, jestli mohu, než dám další slovo. Já si myslím, že návrh pana Ing. Kováříka
zní velmi rozumně. Pakliže pan kolega chtěl nějakým způsobem napravit tu chybu, tak byste
měl dát návrh na usnesení. Písemně, prosím, Návrhovému výboru, pane Kaplane.
Než pan Kaplan dohovoří, tak možná ještě pan Kovářík s technickou další.
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Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ne, já jsem jenom chtěl, pokud
takový návrh existuje, tak bychom měli o čem hlasovat. Pokud neexistuje, pokračujeme podle
bodu 4.3.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Pan Kaplan právě podává
zřejmě ten návrh, takže já doufám, že budeme mít o čem hlasovat. Táži se Návrhového
výboru, byl podán návrh na usnesení?
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Návrh na usnesení nebyl podán.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Takže měli bychom hlasovat,
jestli máte slovo, protože už se chcete vyjádřit počtvrté, takže podle jednacího řádu musíme
hlasovat. Kdo souhlas... Nechcete? Dobře. Tak pan Zicha, prosím.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Dobrý den, dámy a pánové, já si
myslím, že je jasné, že bude opakovaná volba, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. A já prosím,
aby bylo hlasováno o mém návrhu, a to takovém, že bude opakovaná volba uskutečněná
ihned, ještě před požadovanou pauzou.
Zastupitelka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Ano, pan Štěpánek má technickou,
prosím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já jenom čistě technickou k proceduře.
Pokud je požádáno o přestávku, tak do doby 30 minut ji může udělit předsedající, a pokud je
žádána delší, tak o ní rozhodne Zastupitelstvo hlasováním. Takže takhle to je. A o tom návrhu
se musí hlasovat, pokud předsedající neudělí těch 30 minut. To se týká už toho návrhu kolegy
Kováříka.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Já už bych to byla udělala,
kdyby bývala nebyla debata u konce, nicméně ještě pan Vácha a pan Zicha, prosím.
Zastupitel pan Filip Vácha: Paní předsedající řekla, že přestávku umožní. Nicméně za
klub TOP 09 žádám o 30minutovou přestávku, aby pan Štěpánek nebyl zneklidněn. Děkuji.
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Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Pan Zicha je podruhé, prosím.
Zastupitel pan Filip Vácha: Já jenom upozorňuji, že vy jste schválila vyhlásit přestávku
na 40 minut, což už – jak bylo řečeno – není možné.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Já jsem si to mezitím
uvědomila, ano, děkuji.
Takže, prosím pěkně, souhlasíte s tím, že bude přestávka na jednání klubu v trvání 40
minut? (HLAS: „30“!) Ne, byl návrh na 40 minut. A s tím se musí souhlasit. (Ruch v sále.)
Prosím pěkně, jestli souhlasíte s tím, že bude přestávka 40 minut? (Hlasuje se.)
Tento návrh nebyl schválen, to znamená, že vyhlašuji přestávku 30 minut, prosím. To
mohu. 16:30.
(30minutová přestávka)
(Jednání opět zahájeno v 16:30)
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Tak podle počtu zastrčených
kartiček soudím, že jsme opět při plné síle a dovolila bych si navrhnout následující staronový
postup. Já nevím, jestli je potřeba znovu otevírat rozpravu, protože ta řešení, respektive
výsledky jsou celkem jasné. My jsme po poradě klubu, na které se účastnilo několik právníků,
takže máme asi 5 právních výkladů, jsme se nakonec dohodli na tom, že budeme přece jenom
postupovat podle volebního řádu, a to je odst. 4, odrážka 3, to znamená nová volba. Takže
znovu a lépe, prosím. Buďte tak laskavi, můžete úplně, jako když bude nové hlasování, dávat
nové návrhy na funkci starosty. Prosím do rukou předsedy Návrhového a volebního výboru a
posléze mé. Děkuji. Pan kolega Kovářík.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že je naprosto seriózní,
aby takové návrhy zazněly na mikrofon. Nejen pouze do rukou předsedy Návrhového výboru.
A dovoluji si jménem klubu ODS navrhnout na starostu pana Ing. Mítha.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Pan Kunc zapisuje. Prosím další
návrh.
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Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Navrhuji na starostu Petra Štěpánka.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Děkuji. Další návrhy? Takže
vám děkuji. Potřebuji, aby pan Ing. Míth vyslovil souhlas se svojí kandidaturou. Chcete
pronést projev?
Zastupitel Ing. Jaroslav Míth: Ano.
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Tak buďte tak laskav.
Zastupitel Ing. Jaroslav Míth: Krásný podvečer, já vás všechny zdravím. Měl jsem na
to poměrně málo času. Jak vidíte, skutečně jsem si tady vytrhl jenom něco z našeho
programu, co jsem měl, a zapisoval jsem si. Tak někdo se usmívá, druhý se usmívá. Já vám
říkám, jak to bylo. Kdo mě znáte, tak víte, že já si stejně projevy nepřipravuji.
Protože je tady polovina Zastupitelstva nová a i ti, co už mě znají, tak si myslím, že mě
neznají úplně do hloubky, tak je dobré, abych na začátek představil trošku sebe, kdo jsem.
Když to vezmu stručně i od toho životopisu, otec dvou dětí, šťastně ženatý. Mýtů, ani jiné
věci atd. ode mě nečekejte, byť se jmenuji Míth, funguji v Podolí. V Praze jsem se nenarodil,
ale drtivou většinu života jsem v Praze už strávil. Za tu dobu, co tady jsem, tak můžu říct, že
jsem v prvé řadě hrdý Podolák a zároveň mně velmi přirostla k srdci Praha 4.
Dostal jsem se k tomu tak, že jsem nejdřív začal působit v rámci místní lokální komunity.
To mě dovedlo až k tomu, že jsem se stal starostou Sokola Podolí. Byl jsem opakovaně znovu
zvolen Valnou hromadou. Tomu se věnuji a přes tuto bohulibou činnost jsem se dostal
i k politice. A i ta politika je pro mě bohulibá činnost. Když jsem v lednu odcházel ze svého
zaměstnání vrcholového manažera ČSOB, tak jsem sem rozhodně nešel kvůli penězům.
Praha 4 je moje srdeční záležitost. Ale to tu asi budou říkat všichni, ale věřte, že tomu tak
je. A kdo mě zná, tak to ví. A kdo mě ještě nezná, tak to pozná.
Teď k věci. Hledal jsem nějaký název. Chtěl bych vám představit svůj program, který by
měl být za sebevědomou a fungující Prahu 4. Co je Praha 4?
Praha 4 vznikla relativně nedávno jako umělý celek. Vznikla splynutím města Nusle a
dalších přidružených obcí. Praha 4, když nepočítám Prahu, je 4. největším městem v
republice, po Brnu, Ostravě a Plzni. Jsme největší městský obvod. Přitom ale nemáme žádné
jednoznačně centrum. Jsme pořád tvořeni velmi specifickými lokality. Jak jsem řekl já, jsem
zrovna z takové jedné specifické lokality. Ale nemyslím si, že by ty lokality měly mezi sebou
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nějakou řevnivost, nebo aby jedna žárlila na druhou. Jsou to lokality, které se mají rády, z
Podolí se navštěvujeme v Braníku, z Braníka v Podolí, rádi jezdíme do Nuslí. Myslím si, že
na čtyřce to funguje. A funguje to velmi dobře.
Co je potenciál Prahy 4, co bych viděl. Praha 4 má velký potenciál v tom, aby se stala
alternativním městským centrem. Z Prahy 1 se nám stává postupně takový trošku turistický
skanzen. Já nevím, jak vy, ale že bych do Prahy 1 často jezdil na procházky, do restaurací
atd., už se moc neděje. Ne, že bych tam vůbec nechodil, ale přece jenom je to specifické. A
žijeme ten svůj život hodně v tom místě, kde jsme. A Praha 4 má ten potenciál, abychom z
Prahy 4 nemuseli vůbec nikam vyjíždět, když něco budeme chtít. To neznamená, že se někam
nepojedeme podívat, ale spousta lidí bude ráda jezdit i k nám.
Je to dáno i tím, že Praha 4 má vynikající dopravní dostupnost. Jsme v podstatně na kříži
magistrály a Jižní spojky. Což nám na druhou stranu přináší to, že výrazně trpíme dopravou.
A je jasné, že tu dopravu musíme řešit.
Praha 4 v žádném případě není monolit, jak jsem zmiňoval, je to složeno z několika celků
a tvoří ji jak předválečná bloková výstavba, tak řada sídlišť. Jsme skutečně rozmanitá a pestrá
čtvrt. A to si myslím, že by měla být ta naše deviza.
A teď k tomu, co s touhle devizou, jak jsem říkal, chceme udělat? Nebo já bych chtěl
udělat. Moje vize pro Prahu 4, kterou tady představuji a chci prezentovat, je, že bych chtěl mít
Prahu 4 jako pestrou čtvrť. Ale pestrou čtvrť nejenom lokačně, ale pestrou čtvrť i všech
generací. Aby se nám nevylidňovala, aby nám některé čtvrti jenom nestárly, musí být
jednotná ve své různosti, nikoliv žádné uzavřené milionářské lokality, ani chudnoucí sídliště.
Musíme udržet to, že na našich sídlištích stále bydlí i dobře situovaní lidé a ve vilových
čtvrtích to zase nejsou jenom samí milionáři. A tohle je ta deviza, kterou bychom měli udržet.
Chci Prahu 4 jako místo, jak jsem zmiňoval, odkud není nutné nikam cestovat. Když si
budu chtít zabruslit, zahrát fotbal, zaplavat, jít do kina, jít na koncert, můžu jít do Prahy 4.
Což neznamená, že nepojedu někam jinam, ale tady bych to měl najít. Sakra, kde jinde, když
jsme tak velký? Máme tady všechny firmy, jsme ekonomický pupek této republiky. Největší
firmy České republiky tady sídlí, tak proč by tady měl být jenom ten byznys? I New York
nebo Manhattan nemá jenom Wall Street. Má Boradway, má Avenus, kde se dá nakupovat,
má Central Park, kde se dá bavit. Tak z našeho Central Parku můžeme udělat něco, co bude
hodno toho jména.
Praha 4 musí řešit dopravu. To jsem říkal, takže chci řešit tranzitní dopravu Prahy 4,
prosazovat její přemístění na okruhy. A tam, kde to nepůjde, protože město potřebuje
dopravu, doprava je krví toho města, tak to přemístit pod zem. Proč se dneska diskutuje jenom
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o ulici V Holečkovičkách, že se má dát pod zem? Proč se nediskutuje o ulici 5. května? Vždyť
my tady trpíme daleko déle, než vznikla ulice V Holečkovičkách, touto dopravou. 5 května,
když přemístíme pod zem, tak se tady ani nemusíme handrkovat o tom, jestli bude nějaký
zasypaný podjezd, nebo nebude. No bude. A na náměstí Hrdinů nám vznikne krásné náměstí.
To je jenom jeden z příkladů.
Zároveň, pokud se bude mít město zahušťovat, tak na brownfieldech. Nikoliv aby se
zahušťovalo v urbanisticky hotových lokalitách. A pokud tam, tak vždy citlivě. A zároveň
chci Prahu 4 neatomizovanou, aby nějakým způsobem z hlediska toho, jak lidé tady budou žít,
byla fungující, s jasnými lidskými vazbami, s vazbami na spolky, komunity a zároveň
propojenou i s malými lokálními firmami, co tady působí. Jedině tak můžeme splnit to, co
tady navrhuji. To je za mě všechno. (Potlesk.)
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Já děkuji panu kolegovi
Míthovi. Stejně jako v minulém případě, i v tomto bodě otevírám rozpravu. Je čas na vaše
dotazy a připomínky, prosím.
Nepřehlédla jsem někoho? Zdá se, že ne. Takže váš projev byl zřejmě tak strhující, že
nemá nikdo připomínky, ani dotazy. takže vám moc děkuji. Budeme opakovat volbu
podobným způsobem jako tu první. Pan předseda Návrhové a volební komise nás s tím
seznámí. Nejspíš ten lístek bude trošku jiný. Prosím.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Dobrý večer, podle volebního řádu volíme stejným
způsobem. To znamená, volba je opět tajná pomocí hlasovacích lístků. Rozdíl bude pouze v
tom, že na hlasovacím lístku budou uvedena dvě jména, Petr Štěpánek a Jaroslav Míth. A dáte
hlas tomu, jehož jméno zakroužkujete. Takže opět je potřeba udělat kroužek u vámi
preferovaného kandidáta. Na umístění urny dáme větší pozor. (Smích.) Děkuji a prosím pana
kolegu Derku, aby...
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Vteřinu! Máte připravené
volební lístky, nebo potřebujete čas na přípravu?
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Volební lístky jsou připravené, můžeme pomalu zahájit
volbu, děkuji.
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Zastupitel pan Mgr. Viktor Derka: Dobrý den, Viktor Derka. Ještě jsem neměl tu čest.
Postupně, jak vás začnu číst, tak se můžete odebrat do volební místnosti, která asi
momentálně teď je připravována. Nebo už je místnost připravena? Můžeme? Dobře.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Takže dovolím se vyhlásit volbu. Volební výbor bude
připravený ve volební místnosti.
Zastupitel pan Mgr. Viktor Derka: Takže ještě jednou Viktor Derka. Já bych poprosil
paní Veronu Ballay, aby se odebrala do volební místnosti. Omlouvám se, budu číst už jenom
jméno, bude to bez titulů, tak se prosím pak rovnou odeberte.
Pan Bendl Jiří. Ten už je na místě.
Paní Cingrošová Klára. Taky na místě.
Paní Jaromíra Eismannová.
Pan Pavel Fikar.
Pan Jan Hora.
Paní Hana Horálková.
Pan Tomáš Hrdinka.
Pan Michal Hroza, který je pravděpodobně na místě.
Pan Hušbauer Jan.
Pan Chaloupka Tomáš.
Pan Jaroš Adam.
Paní Marie Jelínková.
Pan Kaplan Tomáš.
Paní Iva Kotvová.
Pan Zdeněk Kovářík.
Paní Aneta Krajcová.
Pan Kubín Ondřej.
Pan Kučera Petr.
Pan Daniel Kunc. Ten je na místě.
Pan Kutílek Petr.
Pan Lacko Radek.
Paní Irena Michalcová.
Paní Lucie Michková.
Pan Jaroslav Míth.
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Paní Jaroslava Mörwicková.
Pan Patrik Opa.
Pan Marek Paris.
Pan Olgerd Pukl.
Paní Petra Rejchrtová Petra.
Paní Alžběta Rejchrtová.
Pan Ondřej Růžička. Nejspíš na místě.
Pan Jan Slanina. Zdá se, že také mimo.
Paní Svatá Jana.
Pan Svoboda Josef.
Paní Sýkorová Vladimíra.
Pan Matej Šandor.
Pan Petr Štěpánek.
Pan Filip Vácha.
Pan Tibor Vansa.
Pan Josef Vlach.
Pan Zdeněk Ziegler. Není. Tady je to těžké, když tady polovina lidí není.
Pan Lukáš Zicha. Ten je vlastně na místě, v komisi.
Paní Zykánová Jitka.
Načež se já, Viktor Derka, též odebírám hlasovat.
(Probíhá volba a sčítání hlasovacích lístků.)

Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Vážené kolegyně, vážení
kolegové, prosím, posaďte se na svá místa, zasuňte své kartičky. Všichni zasuňte své kartičky,
prosím. Kartička, to je takový ten obdélníkový útvar. Pan Opa. Já vám děkuji. Paní Kotvová.
Děkuji.
Nyní přijde překvapení večera, to je vyhlášení výsledků 2. kola volby. Prosím pana
předsedu Návrhové a volební komise pana Kunce, aby nás seznámil s výsledkem.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Volba starosty MČ Praha 4. Výsledky dopadly
následovně. Bylo vydáno 45 hlasovacích lístků, odevzdáno rovněž 45. Platných bylo 45,
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neplatných 0. A pro jednotlivé kandidáty bylo odevzdáno: Ing. Jaroslav Míth 22 hlasů a Mgr.
Petr Štěpánek, CSc. 23 hlasů, takže starostou byl zvolen pan Štěpánek. (Potlesk.)
Pod usnesením č. 1Z-4/2018
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Dovolte mi poslední slovo,
mých pět minut slávy. (Smích.) Já vám mnohokrát děkuji a blahopřeji novému starostovi ke
zvolení a prosím ho také, aby konečně převzal řízení tohoto zasedání. Děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já bych chtěl poděkovat kolegyni
Eismannové za zkušené řízení té obtížné části schůze, kterou jsme si způsobili sami v koalici.
Zároveň bych chtěl poděkovat soupeři za čestný souboj. A chtěl bych poděkovat těm, kdo mi
dali důvěru, za hlasy, které mi dali.
Zároveň bych chtěl říci, že tady proběhl tento souboj, ale že tak, jak je starosta
starostou všech občanů, tak i nadále trvá ten můj slib spolupracovat se všemi zastupiteli.
Děkuji vám. (Potlesk.)
A teď mi jenom dejte chviličku, abych si tady našel správné papíry, protože jsem
schůzi neřídil.
Tak ten hlavní je program. A pokračujeme tedy podle bodu 4, kde jsme si stanovili,
jak bude vypadat Rada městské části. A tedy bodem číslo 6 Návrh k volbě místostarostů.
Bod č. 6
Návrh k volbě místostarostů MČ Praha 4
V bodě č. 4 jsme si usnesením určili 3 místostarosty uvolněné. A já tedy v tuto chvíli
přijímám návrhy na místostarosty nebo místostarostky městské části. Přihlášenou vidím
kolegyni Kotvovou.
Zastupitelka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Já v souladu s
uzavřenou koaliční smlouvou navrhuji na místostarostu MČ Praha 4 pana Tibora Vansu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, dalším přihlášeným je
kolega Vansa.
Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Já navrhuji Lukáše Zichu.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Lukáš Zicha, děkuji. A třetím
přihlášeným je kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já si dovoluji navrhnout paní Ivu Kotvovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Iva Kotvová, děkuji. A já nevidím
nikoho dalšího přihlášeného do diskuze. Pro jistotu se ještě rozhlížím v sále. Nevidím, takže
uzavírám nominace a ptám se navržených, zda souhlasí? Pan Vansa?
Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, pan Zicha?
Zastupitel pan Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji a souhlasím. A zároveň rezignuji na členství
ve Volebním a návrhovém výboru, neboť jsem kandidátem.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ano, děkuji, Iva Kotvová.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Jen pro vysvětlenou, náš volební řád
říká, že členi Návrhového a volebního výboru nemohou být kandidáti, takže bych poprosil
klub o nominaci dalšího člena, abychom doplnili.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já si dovoluji navrhnout za člena namísto Lukáše
Zichy Ondru Růžičku.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Dobře, je tady procedurální návrh
doplnit výbor. Kdo je prosím pro? Budeme hlasovat po zaznění signálu pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
41 pro, 1 proti, zdrželi se 2.
Usnesení č. 1Z-5/2018
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Já se vám omlouvám, teď teprve mohu brát nominaci. To je pan Růžička. A musím ještě
nechat hlasovat o něm, pokud někdo nenavrhl někoho jiného. Takže po zaznění zvukového
signálu budeme hlasovat pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
41 pro, 1 proti, zdrželi se 2.
Já vám děkuji.
Teď si nejsem jist, jestli jsem se stačil zeptat paní Kotvové? Stačil, děkuji za připomenutí.
A tím pádem můžu požádat jednotlivé kandidáty, aby se představili. Pokud vám to nebude
vadit, tak to vezmu v opačném pořadí. A první bych dal možnost paní Kotvové.
Místostarostkyně MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Tak pěkný podvečer, vážené
kolegyně, kolegové, vážený úřade a občané městské části. Děkuji za slovo a ráda bych se vám
v krátkosti představila. Jak už tady zaznělo, vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo se téměř z
jedné poloviny obměnilo, tak mi dovolte v úvodu pár životopisných údajů a kolegy, kteří už
se mnou slouží v Zastupitelstvu čtyři, nebo i méně období, tak prosím o trochu shovívavosti a
trpělivosti.
Tedy jsem absolventkou Přírodovědecké fakulty, obor geografie, jsem matkou 2 dcer a v
současné době i babičkou 2 vnoučat. Do rodiny patří ještě i pes. Ve své profesní kariéře jsem
pracovala v porevolučním období v neziskovém sektoru, následně v mezinárodní organizaci.
A mám za sebou i 10 let ve státní správě.
Pokud jde o moji zastupitelskou dráhu, tak skutečně poprvé jsem byla zvolena do
Zastupitelstva MČ již v roce 2006. Tehdy jsem byla zároveň i zastupitelkou hlavního města
Prahy. Mám za sebou dvě období v opozici a nyní jedno období jako místostarostka městské
části. Mohu tedy úplně potvrdit slova těch kolegů, předchůdců, kteří říkali, že v opozici je to v
podstatě snadnější. Ale nebojím se ani teď přijmout tu zodpovědnost a ucházet se o post v
radě.
Podle koaliční dohody budu v případě zvolení mít na starosti oblast školství a rodinné politiky
a evropské fondy. Což je pouze částečně kompetence, kterou jsem měla v té radě minulé.
Dopředu avizuji, že se domnívám, že zkušený komunální politik by, byť něčemu dává třeba
přednost osobně, tak by měl být schopen přijímat i další výzvy. Takže se na ty nové
kompetence těším a zároveň prohlašuji, že budu k dispozici i při řešení věcí v oblasti třeba
sociální, kterou jsem měla na starosti minule.
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V oblasti školství se myslím všichni asi úplně shodneme na tom, že chceme mít kvalitní
dobře fungující školy, kam děti chodí rády a kde je motivovaný učitelský sbor. To
samozřejmě platí obecně, ale za tím, aby se to aspoň trochu blížilo této realitě, stojí spousta
práce, neboť městská část je jako největší městská část také zřizovatelem velkého počtu
základních a mateřských škol.
Mohla bych teď vyjmenovávat... Nebo úplně ve stručnosti mohu říct představu – naším
úkolem je samozřejmě v oblasti mateřských škol zajistit dostatečný počet míst pro ty
nejmenší, což myslím, že v zásadě v obecných číslech se nám již daří dosáhnout, byť jsou
třeba nějaké lokální rozdíly. Můžeme se potom zaměřit třeba na to, abychom vytvářeli
podmínky, aby třídy v mateřských školách nemusely být naplněny úplně nadoraz na těch 28
dětí. Nicméně tam to zase je do značné míry podmíněno financováním, to znamená
magistrátní politikou atd.
V oblasti základního školství tady zaznělo otevřená škola jako centrum komunity. Je co
rozvíjet, ale zase každá z těch dnes už 21 základních škol funguje trochu specificky. A my
musíme zajistit, aby všechny školy měly srovnatelné podmínky. Myslím, že naše školy jsou
dobře technicky vybavené. Velkým úkolem je udržet a podporovat kvalitní učitelský sbor.
Já asi bych tady skončila tím, že jsem připravená a je mi jasné, že k těm úkolům člověk
potřebuje nejen úřad, ale také i spolupráci všech kolegů napříč politickým spektrem, tak, jak
jsme se tady sešli. Takže mohu zde deklarovat, že uvítám spolupráci na jednotlivých
tématech. Myslím si, že působení v Zastupitelstvu může být do značné míry i týmová
spolupráce ku prospěchu obyvatelů městské části. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, a pokud máte na kolegyni
dotazy, tak je pro ně prostor teď. Já nikoho nevidím, takže poprosím, poděkuji Ivě Kotvové a
poprosím Lukáše Zichu, aby se představil.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Dobrý den, dámy a pánové,
dovolte mi, a bych i já se představil. Máme zde spoustu nových zastupitelů a zastupitelek.
Jmenuji se Lukáš Zicha, je mi 35 let, byl jsem v tomto volebním období, které teď skončilo,
zástupcem starosty pro oblast majetek a podpory podnikání. V této oblasti jsem se věnoval od
počátku především narovnání nájemních smluv. Nebylo výjimkou, že na základě mého auditu
jsem zvyšoval nájemné až o desetinásobek, tak, aby to odpovídalo běžným pravidlům a tržní
situaci.
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Dále se mi podařilo z oblasti majetku prosadit do rozpočtu městské části výrazné finanční
prostředky na obnovu bytových domů a bytů. Takže nyní, když jdete v Nuslích, tak se za naše
bytové domy nestydíte, ale naopak se za ně můžeme pochválit.
V další oblasti, kde jsem se... kde jsem se...
Omlouvám se, já jsem už skočil myšlenkami do kultury, kde jsem také měl střet těch
kompetencí s kolegyní Gjuričovou. Na základě koaliční smlouvy, budu-li zvolen, budu mít na
starosti také kulturu, kde bych se chtěl věnovat především oblasti otevření kina Sigma na
Spořilově. Dále bych chtěl dokončit otevření centrální knihovny na Praze 4, v ulici Nuselská,
kterou jsem s ředitelem Městských knihoven dosáhl. A nemalou mojí vizí je na Koupališti
Lhotka otevřít letní kino a obnovit v parku Na Jezerce slavnosti, tak jak to bylo v minulých
volebních obdobích. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já děkuji kolegovi Zichovi a vidím
přihlášeného do diskuze kolegu Kováříka.
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já nebudu dlouhý. V rámci
všeobecného otevření a otevírání, jak pan kolega Zicha tady deklaroval, tak nemám na něj ani
dotaz, ale v rámci všeobecného otevření a otevírání a stříhání pásek, tak bych chtěl po
představení 3. kandidáta 10minutovou přestávku na klub.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Teď, nebo po?
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ne, po představení 3. kandidáta.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Třetího kandidáta...
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ještě bude třetí kandidát.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, Csc.: Já se teď jenom zamýšlím. Je to
volbám, ale volbu jsme už tou nominací začali. Jak dlouhá je ta přestávka?
Zastupitel MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík, CSc.: 10minutovou.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: 10minutová, dobře, děkuji. Já
jsem se teď náhle zamyslel nad postupem. Beru na vědomí a ptám se, jestli je ještě další dotaz
na kandidáta? Není, takže Lukášovi děkuji. A prostor k představení má kolega Vansa.
Zastupitel pan Mgr. Tibor Vansa: Dobrý den, vážené zastupitelé. Jmenuji se Tibor
Vansa, je mi 34 let. Profesně jsem dosud působil v bance jako analytik kreditního rizika.
Pracoval jsem zde 8 let. Měl jsem na starosti řadu činností, od jednoduchých, jako správa
databází apod., až po plánování retailového rozpočtu banky.
Co se týče mých politických zkušeností, tak jsem začal někdy před 8 lety v Rekonstrukci
státu. A před 2 lety jsem nastoupil do Pirátské strany, kde jsem se stal celostátním garantem
Programového bodu Finance. Podle koaliční smlouvy mi připadají resorty dopravy, životního
prostředí a místní agendy.
Co se týče životního prostředí, tak my Piráti jsme přesvědčeni, že sdílet jde cokoliv.
Máme rádi inovace, a proto jsme vymysleli takovou inovaci, že životní prostředí budeme mít
částečně napůl s Ondrou Růžičkou. Protože Ondra bude neuvolněný a jsme přesvědčeni, že
tato důležitá agenda neuvolněné celá stíhat nejde, takže my, jak postupně budeme nabíhat, tak
si mezi sebou tu činnost rozdělíme.
Piráti se celkem chlubí tím, že do jednotlivých míst nominují odborníky. Na Praze 4 toto
také bude pravda. S výjimkou mne, protože co se týče dopravy a životního prostředí, tak jsem
v tomto laik a budu spíš vystupovat z pozice politika.
Doprava je resort, kde je těžké udělat nějaké rozhodnutí, které by se zalíbilo všem.
Prostor ve městě je omezený. A jsem si vědom toho, že ať udělám jakékoliv rozhodnutí, tak
mám jistotu, že část voličů s tím nebude spokojena. Mým cílem proto bude změny co nejlépe
komunikovat s občany a hledat správný vyvážený mix v poměru mezi osobní individuální
dopravou, MHD, případně cyklistikou a podobnými zdravými formami pohybu.
Já nejsem ani vášnivý řidič, ani vášnivý cyklista, nejraději používám veřejnou dopravu.
Řidiče rozděluji na ty ohleduplné, kteří dodržují dopravní předpisy, a na ten zbytek. A je
celkem nepodstatné, zda u toho řídí auto, kolo, nebo teď moderně je problém s elektrickými
koloběžkami.
Co se týče náplně práce, tak bych chtěl řešit jak místní lokální problémy, tak bych chtěl
dohlížet na to, aby vedení Hl. m. Prahy řešilo dopravní záležitosti na Praze 4 koncepčně. Aby
se nezaměřilo pouze na to, že je třeba vystavět metro D, ale už zapomnělo na to, že to změní
celkovou dynamiku dopravy okolo. A to je třeba pohlídat.
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Co se týče životního prostředí, zde jsem byl vybrán především proto, že k tomu mám
blízký vztah. Vlastně celou dobu, co jsem byl na vysoké škole, i několik let potom, tak jsem
byl aktivním dobrovolníkem na ochranu životního prostředí, památek. Nebylo to takové to
protestování vůči něčemu, ale vedli jsme studentskou organizaci, která pomocí dobrovolné
práce pracovala na ochraně památek, ochraně luk se vzácnými orchidejemi apod.
Asi všechno, děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já děkuji kolegovi Vansovi. A
stejně jako k předešlým vystoupením otevírám diskuzi pro možnost vašich dotazů nebo
komentářů. Žádné nevidím, takže uzavírám diskuzi, děkuji kolegovi Vansovi za představení.
A v tuto chvíli tedy bude 10minutová přestávka vyžádaná klubem ODS, takže se tady sejdeme
v 17:45.
(10minutová přestávka)
(Jednání opět zahájeno v 17:45)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, Csc.: Dobrý večer, prosím zastupitelky
a zastupitele, aby se pomalu ubírali do sálu a zabrali svá místa a vrátili do těch slotů hlasovací
karty.
Takže kandidáti souhlasili se svou nominací, představili se nám. Měli jste možnost podat
dotazy. Vyhověli jsme 10minutové přestávce a teď je řada na Návrhovém a volebním výboru,
aby nás seznámil se způsobem volby a následně nás provedl volbou místostarostů a
místostarostek.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Ještě jednou dobrý večer. Jsme v bodě volba
místostarostů. Na 3 místa máme 3 kandidáty, takže na volebních lístcích pro tajnou volbu jsou
uvedena 3 jména: Mgr. Iva Kotvová, Mgr. Tibor Vansa a Mgr. Lukáš Zicha. Opět
kroužkujeme celé jméno a ten z kandidátů, který získá nadpoloviční počet hlasů z přítomných
počtu zastupitelů, tak bude zvolen.
Opět prosím kroužkujeme. Můžeme zakroužkovat všechny 3 kandidáty. Děkuji a
vyhlašuji volbu.
(Probíhá volba a sčítání hlasovacích lístků.)
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Zastupitel pan Mgr. Viktor Derka: Takže dobrý večer, já vás zase provedu touto
volbou. Jenom malé upozornění, kroužkuje se zvlášť, ne, že někdo zakroužkuje všechny 3
najednou individuálně. Jednotlivá jména vždycky individuálně. Já vás teď poprosím, jak budu
číst, abyste se dostavili do volební místnosti.
To znamená jako první bych požádal paní Veronu Ballay.
Pan Jiří Bendl. Ten vlastně je na místě.
Paní Cingrošová Klára je též na místě.
Já ještě ne na místě.
Dále paní Eismannová Jaromíra.
Pan Fikar Pavel.
Pan Jan Hora.
Paní Hana Horálková. Zdá se že už šla, takže dále
pan Hrdinka Tomáš. Dobře, jdeme dále.
Pan Hroza Michal. Vlastně ten je na místě.
Dále pan Hušbauer Jan.
Pan Chaloupka Tomáš.
Pan Adam Jaroš.
Paní Marie Jelínková.
Pan Tomáš Kaplan.
Paní Iva Kotvová.
Pan Zdeněk Kovářík.
Paní Aneta Krajcová.
Pan Ondřej Kubín.
Pan Petr Kučera.
Pan Daniel Kunc. Ten je již na místě.
Pan Kutílek Petr.
Pan Radek Lacko.
Paní Irena Michalcová.
Paní Lucie Michková.
Pan Jaroslav Míth. Ten už je na místě, dobře.
Paní Jaroslava Mörwicková.
Pan Patrik Opa.
Pan Marek Paris.
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Pan Olgerd Pukl.
Paní Petra Rejchrtová.
Paní Alžběta Rejchrtová.
Pan Ondřej Růžička.
Pan Jan Slanina.
Paní Jana Svatá. Ta už je mimo.
Pan Josef Svoboda. Též už mimo.
Paní Vladimíra Sýkorová.
Pan Matej Šandor.
Pan Petr Štěpánek.
Pan Filip Vácha. Koukám, že je na místě.
Pan Tibor Vansa.
Pan Josef Vlach.
Pan Zdeněk Ziegler.
Pan Lukáš Zicha. Ten už se také odebral.
Paní Zykánová Jitka.
A špalír uzavírám já, Viktor Derka, těší mě.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Prosím, kdo ještě nehlasoval a chce tak učinit, tak ještě
bude mít možnost. Za chviličku končí hlasování.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já bych poprosil vážené
zastupitelky a zastupitele, aby se dostavili do zasedacího sálu a zaujali svá místa. Mám tady
indikaci od předsedy volebního výboru, že jsou sečteny hlasy.
Děkuji, myslím, že už v sále máme dostatek zastupitelů, dostatečný klid, takže poprosím
předsedu výboru, aby nás seznámil s výsledky volby.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Pro volbu místostarostů MČ Praha 4 bylo vydáno 23,
odevzdáno 23, platných bylo 23, neplatný žádný. A počet hlasů pro jednotlivé kandidáty byl
následující: Mgr. Iva Kotvová – 23 hlasů. Mgr. Tibor Vansa – 23 hlasů, magistr Lukáš Zicha
– 23 hlasů. Gratuluji. (Potlesk.)
Pod usnesením č. 1Z-6/2018
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já se také připojuji k blahopřání
místostarostce a místostarostům ke zvolení. A podle našeho programu máme na řadě bod č. 7,
Návrh k volbě uvolněných členů.
Bod č. 7
Návrh k volbě uvolněných členů Rady MČ Praha 4
V bodě č. 4 jsme si odhlasovali volbu 4 uvolněných členů Rady MČ Praha 4. Já tedy v
tuto chvíli otevírám nominace na tato místa. Kolega Vansa má slovo.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já bych rád za náš klub Piráti
navrhl Mateje Šandora, Jana Horu a Petru Rejchrtovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, mám zaznamenáno a
slovo má kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já bych rád za náš klub navrhl Josefa Svobodu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, jsou zde další návrhy?
Nejsou, takže uzavírám nominace. A jména znovu přečtu a zároveň v té pauze mezi jmény
poprosím, abyste hlasitě, nebo kývnutím hlavy, raději hlasitě, ať to vidí všichni, souhlasili se
svou nominací. Matej Šandor?
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, Jan Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Petra Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji. A Josef Svoboda?

50

Zastupitel pan Ing. Josef Svoboda, PhD.: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Souhlasí, děkuji. A máme tedy
možnost představení jednotlivých kandidátů. Budu je sem zvát v pořadí, v jakém byli
navrženi předsedy klubů. Takže slovo má Matej Šandor.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Vážená veřejnosti, vážené kolegyně,
vážené kolegové, mé jméno je Matej Šandor. Děkuji za možnost se vám představit. Možná na
začátek trochu mé historie. Původem jsem vystudovaný právník, pak jsem k tomu studoval
ještě evropská studia a následně ještě mezinárodní právo a obchod.
Pocházím ze Slovenska, nicméně v Čechách žiju od roku 2002, v Praze pak od roku
2007. Profesně jsem pracoval nejdřív jako právník, pak jsem se pohyboval v oblasti
managementu, kde jsem řešil oblasti investic a správy majetku a oblasti veřejných zakázek a
nákupu v různých státních společnostech. Naposledy v oblasti bankovnictví.
Co se týká mé nominace, tak bych měl mít v gesci oblast investic a městských
společností. S tím, že v oblasti investic bych se chtěl zaměřit zejména na dva dlouhodobé cíle.
A to je transparentnost a efektivnost.
V oblasti transparentnosti bych byl rád, kdyby se povedlo snížit limit, od kterého budou
soutěže a nákupy zadávané v otevřených výběrových řízeních a zároveň, aby se mohli
zveřejňovat účastníci těchto výběrových řízení. Zároveň bych chtěl spolupracovat s nově
vznikající investiční komisí tak, aby jednotlivé návrhy na investice byly odborně a profesně
projednávané. To zároveň souvisí s bodem efektivnosti, protože jednotlivých peněz na
investice je relativně málo. V současnosti se musí mezi projekty vybírat, který dostane
prioritu, který ne. To znamená, v rámci efektivnosti nerealizovat naddimenzované projekty a
soustředit se na jejich efektivní zadávání.
V oblasti městských společností platí v zásadě to samé. S tím, že bych byl rád, kdyby se u
společnosti 4-Majetková povedlo lépe nastavit ten vztah, co bude realizovat 4-Majetková a co
MČ Praha 4, tak, aby tam byla zajištěna lepší správa jednotlivých činností. A u společnosti
4-Energetická máme v koaliční smlouvě, že budeme prosazovat její prodej v nově otevřeném
výběrovém řízení.
Děkuji, jsem zde k případným dotazům.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji a otevírám diskuzi pro možnost
dotazů nebo připomínek. Tady vidím, že do diskuze se nikdo nehlásí, takže poděkuji kolegovi
Šandorovi a poprosím Jana Horu. (Potlesk.)
Zastupitel Ing. Jan Hora: Dobrý den, dovolte mi, abych se představil, moje jméno je
Jan Hora. Vystudoval jsem informatiku na VŠ ekonomické. Mým hlavním oborem a profesí
je databázový vývoj. Mojí vizí pro gesci radního pro informační technologie a otevřenou
radnici, která by mi měla být nyní svěřena, je prosazování základních pilířů pirátského
programu. Což, jak jistě víte, je digitalizace, transparence a hospodárnost.
Mým cílem tudíž bude nejen usnadnit občanům snazší komunikaci s úřadem, ale
samozřejmě také úředníkům komunikaci mezi sebou. Dost pravděpodobně už jste slyšeli
jedno z našich volebních hesel, že po úřadech mají obíhat data, nikoli lidé. To je jeden z mých
hlavních cílů.
Jak jistě víte, informační technologie jsou i v přímé gesci Zdeňka Hřiba, nově zvoleného
primátora Hlavního města Prahy. Tudíž mou další velkou prioritou je využít té synergie a
využívat synergie z resortního týmu informatiky a otevřené radnice, který byl zřízen pro náš
magistrátní tým. A dosáhnout tedy – teď se budu opakovat – co největšího synergetického
efektu i pro Prahu 4.
Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na vaše dotazy.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji a otevírám tedy diskuzi s
možností dotazů a připomínek. Nikoho nevidím v sále, děkuji kolegovi Horovi. (Potlesk.)
A další navrženou je kolegyně Petra Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Dobrý večer, děkuji za slovo. Jmenuji se Petra
Rejchrtová a vystudovala jsem FF UK. A poté jsem si ještě doplnila v bakalářském studiu na
Policejní akademii obor krizové řízení ve veřejné správě.
Politice se věnuji od r. 2007, kdy nás na sídlišti Krč vyprovokovalo slučování škol, které
zasáhlo dost podstatně celou lokalitu. Jako člen spolku jsem se účastnila územních řízení,
řízení o kácení a dalších aktivit. Vyjadřovali jsme se ke změnám územního plánu. A v
neposlední řadě v posledních několika letech jsem se intenzivně věnovala připravovanému
novému územnímu plánu, tzv. Metropolitnímu plánu.
V oblasti územního rozvoje to, čeho chceme dosáhnout, si můžete přečíst v koaliční
smlouvě. Přesto bych tady ráda vypíchla několik principů. Je naprosto nezbytné navázat na
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všechno, čeho bylo v minulém volebním období dosaženo a pokračovat v tom, co se povedlo.
Rozhodně odpovídám na všechny dotazy občanů, které chodily, jestli bude radnice v oblasti
územního plánování nadále otevřena? Samozřejmě komise i výbory jsou otevřené. A jako
jakousi metaforu můžeme říct, že i ty dveře nahoře v 10. patře by otevřené měly být též.
Co je důležité v oblasti územního plánování, taky především ochrana hodnot, které
městská část má. Protože jestliže si jednou necháme něco, čím Praha 4, nebo Praha vůbec,
vyniká, zničit, velice těžko se taková věc bude napravovat. Takže prioritou je samozřejmě
spolupracovat se všemi tak, aby i nadále Praha zůstala zapsaná v seznamu UNESCO. Dál
samozřejmě pracovat na tom, aby nový územní plán byl přijatý v co nejkvalitnější podobě,
anebo v takové podobě, která vznikne na základě dalšího jednání.
Je nezbytné při všech jednáních zohledňovat zájmy občanů při umísťování staveb – to je
naprosto klíčová věc. Všechno to by se mělo dít na základě kvalitních informací, které
vzniknou na základě spolupráce nejen tady mezi jednotlivými radními, odbory, ale i na
základě s Hl. m. Prahou, Institutem vzdělávání a rozvoje, což někdy trochu vázlo s těmito
dvěma institucemi, a samozřejmě znovu připomínám i s občany. Děkuji za slovo. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, Csc.: Děkuji kolegyni Rejchrtové a
opět otevírám diskuzi k dotazům a připomínkám. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ji
uzavírám a děkuji. A čtvrtým v pořadí je Josef Svoboda.
Zastupitel pan Ing. Josef Svoboda, Ph.D.: Dobrý večer, mé jméno je Josef Svoboda, já
vás tu všechny vítám. Vystudoval jsem několik škol, mám už profesní dráhu téměř za sebou,
nicméně tady na Praze 4 jsem se věnoval otázce sociální. Měli jsme tady sociální komisi,
která se pravidelně scházela. Byla tam vynikající parta a odvedli jsme tam kus dobré práce.
Při té příležitosti jsem měl určité náměty, které by bylo potřeba změnit. I když předtím
jsem nebyl vyslyšen, zkusím, jestli se podaří to, co mám před sebou, změnit. Jako např.
jednací řád komisí a podobně. Já jsem toho názoru, kdo rychle dává, dvakrát dává. Já bych
byl rád, aby toto šlo. Takže za těchto podmínek to beru. Budu-li mít podporu a příznivé
přijetí, tak ano. Takže to je všechno, co chci říct. Děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji a otevírám diskuzi pro
dotazy, případně připomínky. Nejsou, takže ještě jednou děkuji kolegovi Svobodovi. A
vzhledem k tomu, že nevidím ani žádnou další připomínku, tak bych si dovolil požádat
volební výbor, aby nás seznámil se způsobem volby a provedl vlastní volbu.
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Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Tak jsme ve volbě uvolněných členů Rady MČ Praha 4.
Do těchto funkcí budeme volit stejně, jako jsme volili místostarosty. S tím rozdílem, že máme
nyní na 4 místa 4 kandidáty, takže opět lze kroužkovat až 4 kandidáty. A je zvolen ten
kandidát, který obdrží nadpoloviční počet hlasů. Takže vyhlašuji volbu, děkuji.
Zastupitel pan Mgr. Viktor Derka: Dobrý večer, potřetí bych vás..., počtvrté, já tedy
potřetí vás tedy požádám o analogický postup jako v minulých čtyřech pokusech.
Takže bych požádal paní Veronu Ballay, aby se odebrala do volební místnosti.
Pan Bendl Jiří na místě.
Paní Cingrošová Klára také na místě.
Tak dále paní Eismannová Jaromíra.
Pan Pavel Fikar.
Pan Jan Hora.
Paní Hana Horálková.
Pan Tomáš Hrdinka.
Pan Michal Hroza na místě.
Pan Jan Hušbauer.
Pan Tomáš Chaloupka.
Pan Adam Jaroš.
Paní Marie Jelínková.
Pan Tomáš Kaplan.
Paní Iva Kotvová.
Pan Zdeněk Kovářík.
Paní Aneta Krajcová.
Pan Ondřej Kubín.
Pan Petr Kučera. Ten není na místě.
Pan Daniel Kunc. Ten je na místě.
Pan Petr Kutílek.
Pan Radek Lacko.
Paní Irena Michalcová.
Paní Lucie Michková. Není na místě.
Pan Jaroslav Míth. Též není na místě.
Paní Jaroslava Mörwicková.
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Pan Patrik Opa.
Pan Marek Paris.
Pan Olgerd Pukl.
Paní Petra Rejchrtová.
Paní Alžběta Rejchrtová.
Pan Ondřej Růžička. Ten je na místě.
Pan Jan Slanina.
Paní Jana Svatá.
Pan Josef Svoboda.
Paní Vladimíra Sýkorová.
Pan Matej Šandor.
Pan Petr Štěpánek.
Pan Filip Vácha. Nepřítomen.
Pan Tibor Vansa.
Pan Josef Vlach.
Pan Zdeněk Ziegler.
Pan Lukáš Zicha. Není na místě.
Paní Jitka Zykánová. Též není na místě.
Tudíž se odebírám já, těšilo mě.
(Probíhá volba a sčítání hlasovacích lístků.)
Pardon. Já bych tímto vyzval, jestli má ještě někdo zájem jít volit, tak nechť se odebere,
nebo ať mlčí až do příštích voleb.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já bych opět poprosil vážené
zastupitelky a zastupitele, aby přišli sem k nám do sálu a odebrali se na svá místa. A mám
tady zprávu od předsedy volebního výboru, že mají výsledek volby. Takže pan předseda.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Dovolte mi prosím vyhlásit výsledky volby uvolněných
radních. Bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 23 hlasovacích lístků, všechny
byly platné, žádný nebyl neplatný. Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty jsou následující – pan
Ing. Jan Hora 23 hlasů, Mgr. Petra Rejchrtová – 23 hlasů, Ing. Josef Svoboda – 23 hlasů a
JUDr. Matej Šandor 23 hlasů. Všichni 4 byli zvoleni, gratuluji. (Potlesk.)
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Usnesení 1Z-7/2018
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Blahopřeji všem 4 radním ke
zvolení a přistupujeme k dalšímu bodu našeho jednání.
Bod č. 8
Návrh k volbě neuvolněných členů Rady MČ Praha 4
A to je bod č. 8. Návrh k volbě neuvolněných členů Rady MČ Praha 4. Tam podle výsledků
usnesení z našeho bodu 4 budeme volit jednoho neuvolněného radního. A prosím o nominace
z pléna. Přihlášen je pan předseda Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Tomáš Kaplan, Společně pro Prahu 4. Dvolil bych
si navrhnout našeho člena Ondřeje Růžičku.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji za nominaci. Ptám se,
jestli je na toto místo další nominace? Není, táži se tedy kolegy Růžičky, zda nominaci
přijímá?
Zastupitel pan Ing. Ondřej Růžička: Já budu muset nejdřív rezignovat na člena volební
komise, jakožto kandidát na člena rady. To zaprvé, jinak kandidaturu beru.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji. Je to tak, že máme
sedmičlenný, takže pokud nám nepoklesne pod počet 4, tak doplňovat nemusíme. Na druhou
stranu, kdyby někdo za každou cenu chtěl doplnit, tak ať to navrhne. V tuto chvíli se hlásí
kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já bych chtěl, pokud to procedura umožňuje, a
myslím si, že by měla, navrhnout Lukáše Zichu do té uvolněné pozice.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: v tom případě proceduru musíme
opět udělat tak, že procedurálně zařazujeme bod o volbě člena Návrhového a volebního
výboru. Tímto tedy dávám tento procedurální návrh. O něm se hlasuje bez rozpravy, takže po
zaznění zvukového signálu pro, proti a zdržel se. (Hlasuje se.)
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33 pro, zdrželi se 4.
Návrh byl přijat.
A tím navrženým je Lukáš Zicha, takže o jeho nominaci budeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu. Kdo je pro, proti, zdržel se? (Hlasuje se.)
34 pro, zdrželi se 3.
Kolega Zicha byl zvolen do Návrhového a volebního výboru.
Usnesení 1Z-8/2018
V tuto chvíli mohu dát kolegovi Růžičkovi prostor pro představení.
Zastupitel pan Ing. Ondřej Růžička: Teď je to slyšet? Ano. Dobrý den, moje jméno je
Ondřej Růžička. Někteří už mě znají, někteří jsou noví, tak jenom, abych se představil, tak
jsem absolvent ČVUT, jsem strojní projektant, zároveň jsem působil poslední 4 roky v Radě
MČ s kompetencí životního prostředí jako neuvolněný člen rady, tudíž souběžně vykonávám
práci projektanta. Za mě se tady rozjely ty „dešťové body“, takže jeden z mých úspěchů je
vybudování retenčních nádrží. Rád bych pokračoval v těchto tematikách a revitalizacemi
parků. Prosazovat věci, které máme v koaliční smlouvě za koalici v oblasti životního
prostředí.
To je asi tak všechno. Děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, ještě vydrž, Ondřeji.
Otevírám diskuzi a ptám se, kdo má dotazy? Takže první přihlášená je kolegyně Krajcová, má
slovo.
Zastupitelka paní MUDr. Aneta Krajcová: Já si chci jenom ověřit. Životní prostředí
tedy bude mít 1 neuvolněný radní a 1 uvolněný radní, takže očekávám, že tam nějak narostla
práce? Nebo že to ten 1 radní, který tady byl za celou tu dobu, nějakým stylem nezvládal?
Nebo potřebovala bych to nějak vysvětlit, děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Dotaz byl vznesen. Dalším
přihlášeným je kolega Kovářík.
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Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já mám jenom 1 dotaz a 1 prosbu. Dotaz je
poměrně jednoduchý. Jestli do tvojí sekce bude, Ondro, spadat také otázka ekologické
výchovy na školách a stromečků na školách? Protože to se docela slušně rozjelo, jenom jsem
z toho nepochopil, protože jsi o tom nehovořil ani ty, ani pan kolega Vansa, tak jsem
nepochopil, kterému z vás dvou to bude přesně patřit.
A pak mám jednu prosbu. Samozřejmě v době moderní techniky rozumím tomu, že
moderní technika zvládne hodně, ale já některé hlasovací lístky neviděl, jestli bys mi ty
nafocené mohl pak poslat. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji a dalším přihlášeným je
kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl částečně odpovědět
na dotaz paní Krajcové, protože jsme to byli my, kteří jsme si toto rozdělení vyžádali. My
jsme byli s prací Ondry v předchozím volebním období celkem spokojeni, ale přišlo nám, že
tím, že byl neuvolněný, tak na některé oblasti už nezbývalo tolik sil. A proto jsme chtěli,
abychom se tomu mohli věnovat oba dva. Myslím, že si celkem v tom budeme rozumět.
Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, dalším přihlášeným je
kolega Vácha.
Zastupitel pan Lukáš Vácha: Děkuji za slovo. Já bych se zeptal pana kandidáta,
vzhledem k tomu, co teď tady zaznělo, tak je v tom trošku zmatek, jak přesně ty kompetence
budete mít rozdělené v rámci životního prostředí? Budete ho dělat oba dva, jeden uvolněný,
jeden neuvolněný, to tady zaznělo. Zaznělo, že tady nebyly síly, no budiž, ale jak budete mít
přesně rozdělené kompetence? Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, dalším přihlášeným je
kolega Hroza.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já děkuji za udělení slova panu starostovi. Já vlastně
řeknu jenom jednu věc. Teď mě tu celkem překvapilo, že Česká pirátská strana řekla, že tím,
jakým způsobem pracoval navržený kandidát na radního, byla „celkem“ spokojena. Což se
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říká v případech, kdy diplomaticky chci vyjádřit svou nespokojenost. Je to tedy tak, že tady
navrhujeme Ondřeje, přestože v tom minulém období selhal? Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji za další dotaz a dalším
přihlášeným je kolega Míth.
Zastupitel pan Ing. Jaroslav Míth: Hezký večer. Já bych se chtěl zeptat, jak to máte
rozdiskutováno koaličně s investicemi do těch retenčních nádrží? Protože věc je to záslužní,
nicméně stojí to nemalé peníze. Vzniklo to v době, kdy čím dál víc sílí horka a sucha. S těmi
horky a suchy přišlo nejen zavlažování, ale přišli i lidi, kteří si stěžují, že je jim v našich
budovách neúměrně vedro. Dokonce to tady bylo na jednom Zastupitelstvu velmi živě
diskutováno. A když jsme se dívali do rozpočtu, tak jediná kapitola, kde se daly vzít peníze na
klimatizaci a chlazení ve školách, a myslím, že školství je jedna ze dvou největších priorit,
které městská část má, tak byly retenční nádrže. Kdy jsme si říkali, tak dobře, s trávou a
suchem možná ještě tři roky vydržíme, ale lidi bychom opařit nechat neměli. Tak jestli to
máte nějakým způsobem vybalancované?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, s druhým příspěvkem je
přihlášen kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl odpovědět, že si
budete muset zvyknout, že říkám věci, tak jak si přesně myslím. To znamená, já jsem byl s
Ondrou celkem spokojen. Není to diplomatické, je to přesný popis. A to rozdělení bude
víceméně vyplývat z toho, jakou máme oba dva profesní odbornost. Jak já budu nabírat
odbornost, to znamená, Ondra je stavař a bude víceméně pokračovat v tom, co dělal, a já si
postupně budu přibírat ty oblasti, kde si budu vybudovávat odbornost. Bude se to týkat spíš
péče o stromy. Třeba začnu nejspíše tím. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, přihlášena je kolegyně
Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Dobrý večer ještě jednou. Já mockrát děkuji za
slovo. Já bych nerada, aby tady vznikla nějaká mýlka. My si nesmírně vážíme Ondry, a já
zvlášť, jako technika, který vynikajícím způsobem rozběhl péči o životní prostředí v tom
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smyslu technického zabezpečení a reakce na klimatickou změnu. A nesmírně si ho v tomto
směru vážím. A v oblasti územního rozvoje, kam přesahuje i ta jeho činnost, tak já naprosto s
velkou důvěrou a s velkým očekáváním, a řekla bych i s těšením dokonce, tak se těším na
spolupráci. Protože kultivace veřejných prostranství je jeho obor.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc. : Děkuji, další přihlášenou je
kolegyně Krajcová.
Zastupitelka paní MUDr. Aneta Krajcová: Velice děkuji za slovo. Já bych potřebovala
upřesnit, jestli dojde k nárůstu agendy, tedy k přijímání dalších úředníků, pokud se tedy tento
obor bude takto rozšiřovat. A zaujala mě myšlenka péče o stromy. Je tím myšlené kácení,
vysazování, frézování kořenů, nebo co konkrétně? Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, dalším přihlášeným je
kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za slovo. Já bych byl docela rád, kdyby také
odpovídal pan kandidát, i když zatím mlčí. Nicméně děkuji za odpověď pana Vansy. Nicméně
moc světla do toho nevnesl. Jestliže pan kandidát bude dělat to, co dělat, bude se věnovat
tomu, co dělal, když byl předtím radním pro životní prostředí, tak chápu, že bude dělat celé
životní prostředí. Opravdu by bylo celkem záhodno říct, jak kompetence budete mít
rozdělené. Agenda asi nenarostla. Nebo jestli narostla, jestli je nějaký nový dynamický
způsob, jak rozdělit tu agendu? Popřípadě moje předřečnice použila zajímavý dotaz – bude
nám narůstat v rámci životního prostředí počet úředníků? Že potřebujeme dva radní. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, v tuto chvíli, než dám
slovo dalšímu přihlášenému, tak se nám blíží 19. hodina a navrhuji, abychom jednali dnes i po
19. hodině. Je to procedurální návrh, takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu
pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
42 pro, 0 proti, 3 zdržel se.

60

Ano, děkuji, přijetím tohoto usnesení jsme rozhodli, že budeme zasedat do vyčerpání
dnešního programu. A omlouvám se kolegovi Hrozovi, že jsem to představil před jeho slovo.
A teď má druhý příspěvek.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já moc děkuji za druhé slovo v této věci. Děkuji
samozřejmě panu místostarostovi Vansovi za odpověď na mou otázku. Rozumím tomu tedy
tak, že ta spokojenost nebyla úplná. Jinak tomu vyjádření rozumět nelze. Za to jsem vlastně
rád, protože není žádné tajemství, že jsme jako opoziční strana minulého Zastupitelstva byli
výrazně nespokojeni se způsobem, kterým se zachází se zelení městské části. Pokud by to
rozdělení mělo být tak, že tato kompetence bude panu Ondřejovi Růžičkovi odebrána, tak
jsme s tím samozřejmě spokojeni, protože si myslím, že tu situaci nezvládal po celé období,
kdy se tomu věnoval. A bude jenom dobře, když se tomu bude věnovat někdo jiný. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, dalším přihlášeným je
kolega Šandor.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Jenom částečná odpověď pro kolegyni
Krajcovou. My máme v programu rozsáhlou výsadbu stromů. Jedná zejména o výsadbu
stromů, nikoli o jejich kácení nebo obrušování nebo cokoliv dalšího. A druhá část, nemáme
zatím v plánu nějakým způsobem rozšiřovat počet úředníků, kteří se věnují agendě životního
prostředí. A zároveň potom ještě k tomu rozdělení kompetencí, myslím si, že koaliční
smlouva je v tom docela jasná. Je tam společný program, na kterém se pak oba radní domluví,
který z nich bude konkrétní část té agendy vykonávat.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc. : Děkuji, s druhým příspěvkem je
přihlášen kolega Míth.
Zastupitel Ing. Jaroslav Míth: Ještě jednou hezký večer. Já bych chtěl jenom ze
slušnosti poděkovat za to, že jsem dostal odpověď na mou otázku. Ne vždycky to bývá
zvykem. Rozpočtové priority znám, rád je budu tlumočit. A jenom závěrem - já se také velmi
těším.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, s příspěvkem je
přihlášen kolega Kaplan.
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Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom navážu na kolegu a v odpovědi pro
kolegyni Krajcovou bych jí chtěl říct, že ona u všech jednání byla, ona to memorandum sama
rukou psala. A ona tu koaliční smlouvu sama podepsala. Takže myslím, že se nemusí ptát, ona
u toho všeho byla. Děkuji. (Smích, potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Tak děkuji a poslední přihlášenou, ne
poslední přihlášenou, ale přihlášenou, je kolegyně Zykánová.
Zastupitelka paní Ing. Jitka Zykánová: Dobrý večer, děkuji za slovo, omlouvám se za
mírnou indispozici. Já nemám dotaz, spíš takový malý apel na všechny ty, kteří budou mít na
starosti agendu životního prostředí. Jestli by se konečně podařilo vložit do registru smluv
smlouvu s firmou Bateko. Mluvím tady o tom již asi půl roku, a pokud špatně nehledám, tak
ta smlouva v registru smluv stále není. Jedná se o smlouvu na úklid prostranství Budějovická.
Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já poprosím v úřadě, kdo tohle má na
starosti, tak to zaregistruje a pak si k tomu řekneme. Děkuji. A dalším přihlášeným s druhým
příspěvkem je kolega Kovářík.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se omlouvám, to se netýká přímo pana kolegy
Růžičky, takže se omlouvám, že budu reagovat na svého kolegu, předsedu klubu. Já se
přiznám, kdyby mi dezertoval člen z klubu, tak bych to neříkal s takovým nadnesem a s
takovou lehkostí, jak to tady přednášel pan kolega Kaplan. Myslím si, že by spíš místo toho
bujarého veselí měl trochu zpytovat svědomí. Protože kdyby mně utekl kolega z klubu, tak
budu spíš smutný, než abych byl takto veselý jako on. Ale zřejmě k tomu má jiný přístup než
já. A protože si ho vážím, tak si to s ním jistě proberu ještě někde jinde. Ale přijde mi to
trochu zvláštní, být natěšen z toho, že mi někdo odněkud dezertuje.
Jinak samozřejmě tím pádem asi moji prosbu na Ondru budu delegovat na kolegu
Kaplana, protože mě ty nafocené hlasovací lístky samozřejmě zajímají. Máme jich málo a část
se mi jich do mobilu ještě vejde, případně do počítače. Takže kdo je máte, tak mi je můžete
poslat, mně se tam ještě něco vejde. Děkuji. (Potlesk.)
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Takže já děkuji za repliku. Nicméně
prosím, abychom se drželi kandidáta do funkce. A vzhledem k tomu, že už nevidím nikoho
přihlášeného, tak diskuzi uzavírám a kolegovi Růžičkovi dávám závěrečné slovo.
Zastupitel pan Ing. Ondřej Růžička: Tady padlo několik dotazů, samozřejmě i nářků
ohledně kvality o vykonávání věcí v oblasti životního prostředí. Nicméně my v koaliční
smlouvě máme jasně domluvené, kdo co bychom v té oblasti dělali. Já, jakožto neuvolněný
člen rady, i když jsem byl i v minulém volebním období neuvolněný člen rady, tak
samozřejmě se zajímám o věci revitalizací třeba potoků, které mají přesah třeba do hl. m.
Prahy, zlepšování mobiliáře u dětských hřišť, tematiku modré a zelené infrastruktury.
Tady kolega Míth měl dotaz na klimatizační jednotky ve školách. Samozřejmě na to jsou
řešení vertikálních zahrad. Určitě bychom rádi šli touhle cestou, máme to i v programu. Tudíž
nevím, jestli nejlepší řešení je tam prásknout klimatizační jednotku a jít od toho. Takže těch
řešení na třeba klimatizování škol je několik způsobů.
Co se týče agendy, tady se ptal kolega Kovářík, a ekologické výchovy, tak předpokládám,
my jsme si úplně přesně nedefinovali kdo, co jak by dělal, ale mám to naběhlé, takže
předpokládám, že s ekologickou výchovou budu pokračovat taky. A kolega Vansa má velkou
agendu dopravy, takže to není o tom, jestli někdo dělá méně či víc práce, nebo jestli by
agenda narostla, nebo nenarostla. Počet úředníků samosprávy v oblasti životního prostředí
určitě nebude narůstat. Děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já děkuji kolegovi Růžičkovi a
poprosím volební výbor, aby nás provedl volbou.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Opět děkuji organizačnímu výboru, který nám připravil
opět hlasovací lístky. Tentokrát je na lístcích jediné jméno. Na jedno místo neuvolněného
radního volíme jednoho člověka, takže kroužkování jména bude tentokrát velmi jednoduché.
Zvolen bude, pokud získá nadpoloviční počet hlasů. Tímto vyhlašuji volbu.
Zastupitel pan Mgr. Viktor Derka: Dobrý večer, tak jedeme do dalšího kola. Jenom
bych měl ještě jednu připomínku. Jelikož předtím to bylo trošku neúspěšné, když jsme
hlasovali starostu během toho prvního pokusu, tak nestačí jenom vzít lístek a hodit to tam
jako ve volbách do Senátu nebo prezidenta, je nutné zakroužkovat celé jméno. Nebo
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respektive dá se to udělat i tak, ale potom člověk nevolí nikoho. Je to platný hlas, ale bez
hlasu. Takže požádal bych paní Veronu Ballay, aby se odebrala do volební místnosti.
Dále pan Bendl Jiří, ten je již na místě.
Paní Cingrošová Klára. Též na místě.
Já jsem zde na místě.
Paní Jaromíra Eismannová.
Pan Pavel Fikar.
Pan Jan Hora.
Paní Hana Horálková.
Pan Tomáš Hrdinka.
Pan Michal Hroza. Ten je na místě.
Pan Jan Hušbauer.
Pan Tomáš Chaloupka.
Pan Adam Jaroš.
Paní Marie Jelínková.
Pan Tomáš Kaplan.
Paní Iva Kotvová.
Pan Zdeněk Kovářík.
Paní Aneta Krajcová již na místě.
Pan Ondřej Kubín.
Pan Petr Kučera.
Pan Daniel Kunc již na místě.
Pan Petr Kutílek.
Pan Lacko Radek.
Paní Irena Michalcová.
Paní Lucie Michková.
Pan Jaroslav Míth.
Paní Jaroslava Mörwicková.
Pan Patrik Opa.
Pan Marek Paris.
Pan Olgerd Pukl.
Paní Petra Rejchrtová.
Paní Alžběta Rejchrtová.
Pan Ondřej Růžička.
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Pan Jan Slanina.
Paní Jana Svatá.
Pan Josef Svoboda.
Paní Vladimíra Sýkorová.
Pan Matej Šandor.
Pan Petr Štěpánek.
Pan Filip Vácha. Není na místě.
Pan Tibor Vansa.
Pan Josef Vlach.
Pan Zdeněk Ziegler.
Pan Lukáš Zicha. Ten je již na místě.
Paní Zykánová Jitka.
A já to uzavírám, pročež se s vámi loučím.
(Probíhá volba a sčítání hlasovacích lístků.)
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Dámy a pánové, dovolím si
upozornit, že volba bude končit. Takže kdo jste ještě nehlasoval, tak prosím, máte možnost ve
volební místnosti.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opět vás poprosím, abyste se dostavili do sálu. A pro ty z vás, kdo jste v sálu, abyste se
pomalu usadili na svá místa, abychom vytvořili důstojné prostředí pro vyhlášení volby
neuvolněného radního.
Tak ještě jednou poprosím kolegy, kteří stojí v hloučcích a povídají si, aby se odebrali na
svá místa. Anebo aby v debatě pokračovali mimo sál. Ve třetím kole už budu vyvolávat. Při
třetím upozornění už budu vyvolávat. A předávám slovo předsedovi volebního výboru.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Takže výsledek volby neuvolněného radního dopadl
následovně. Bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno také 23, platných 23.
neplatných žádný. Kandidát Ing. Ondřej Růžička obdržel 23 hlasů a byl zvolen radním.
Gratuluji. (Potlesk.)
Usnesení 1Z-9/2018
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: A teď prosím poslouchejte
dobře. Před vyhlášením přestávky bych poprosil předsedy všech klubů, aby 5 minut před
skončením té přestávky jsme se sešli tam u těch kulatých stolů... Nebo který sál můžeme mít
volný, mezitím budou lidi jíst, tak tady u těch kulatých stolů, abychom se domluvili na dalším
postupu ohledně výborů, protože to už nebude tolik lidí najednou, tak kvůli nominacím, kvůli
průběhu volby atd.
Takže teď vyhlašuji 30minutovou přestávku, sejdeme se v 19:45. A ještě poslouchejte,
ta přestávka kromě té dohody, kterou děláme na konci, je pro vaše občerstvení, pro
focení. A to je všechno. Děkuji.
A prosím vás, to hlavní je pro změnu zasedacího pořádku, abychom si pak už mohli
zasednout podle zvolení Rady.
(30minutová přestávka)
(Jednání opět zahájeno v 19:57)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Vzhledem k tomu, že jsme si přesedli
všichni, tak vás poprosím o zkontrolování karet. Protože ne všichni mají zasunuté své
hlasovací karty.
Děkuji. Ještě kolega Zicha, jestli mu funguje hlasovací zařízení. Neukazuje se mi na
tabuli. Tak poprosím organizační, aby to prověřilo....
Teď se to ukázalo, děkuji. A jsme v bodu 9.
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Bod č. 9
Návrh ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4
pro volební období 2018 – 2022 a stanovení počtu jejich členů

Navrhováno je zřídit výbory dva, a to je výbor finanční a výbor kontrolní. Návrh je zřídit
je o 9 členech. A návrh je zřídit funkce předsedů u obou jako uvolněné. K tomuto základnímu
návrhu otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi a budeme hlasovat postupně o zřízení výboru,
9členného finančního s uvolněným předsedou nebo předsedkyním. Po zaznění zvukového
signálu, kdo je pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Pro 41, zdrželi se 2.
Výbor byl zřízen.
A druhý výbor je výbor kontrolní, 9členný, s uvolněným předsedou nebo předsedkyní. Po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)

44 pro.
A omlouvám se Návrhovému a volebnímu výboru, že jsem je nepožádal o uvedení, takže
nám teď budou stačit čísla těch usnesení.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Schválili jsme usnesení č. 1Z – 10/2018 a 1Z – 11/2018.

Bod č. 10
Návrh k volbě předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji a jsme tedy v bodě č. 10, Návrh
k volbě předsedů výborů Zastupitelstva městské části. A prosím o nominaci na volbu
předsedy nebo předsedkyně výboru finančního. Přihlášena je paní předsedkyně Kotvová.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já navrhuji na pozici předsedy
finančního výboru Ing. Daniela Kunce.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za nominaci. Ptám se, jestli je
další nominace na tento výbor? Nikoho nevidím. A poprosím o nominaci na předsedu nebo
předsedkyni výboru kontrolního. S tím, že uvolněnost u obou jsme si stanovili v předešlém
hlasování. Takže pokud některý z předsedů navrhne předsedu nebo předsedkyni výboru?
Nenavrhne, takže nemáme kandidáta nebo kandidátku na předsednictví kontrolního výboru. A
hlásí se kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já se omlouvám, nevím, jestli to je dobře, ale
mohl bych poprosit o tříminutovou přestávku?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ano, je vyhověno.
(3minutová přestávka)
(Jednání opět zahájeno ve 20:05)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Konec přestávky. Prosím o
zkontrolování hlasovacích karet. A přihlášen je kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl navrhnout paní
Michkovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: To je do kontrolního, takže se
zeptám, zda přijímá?
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Já tu nominaci přijímám.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji. Rozuměl jsem přijímám?
A u finančního pan kolega Kunc?
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Děkuji, přijímám a zároveň rezignuji na členství v
Návrhovém a volebním výboru.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Opět stejný případ jako předtím.
Myslím si, že nemusíte doplňovat, protože v šesti je tento výbor usnášeníschopný a
práceschopný. V tuto chvíli nevidím už žádnou další nominaci a můžeme tedy požádat
volební výbor, aby vás provedl volbou. S tím, že volby budeme mít v tuto chvíli dvě, s dvěma
volebními lístky, ale to už vám všechno řekne volební výbor. Z něj rezignoval Daniel Kunc,
takže prosím některého z dalších členů volebního výboru, aby vysvětlil způsob volby.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já bych chtěl, pane předsedající, poprosit, pane
starosto, o tříminutovou přestávku, tak jako jste předtím měli přestávku na klub, takže ještě
před volbou tři minuty.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Prosím? Chcete ještě přestávku?
Tak já se omlouvám, já jsem přehlédl technickou, takže poprosím pana kolegu Bendla o
strpení. A technickou má Zdeněk Kovářík. Nebo procedurální, sám si řekne, co to je.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jsem procedurálně chtěl požádat o
tříminutovou přestávku, ještě předtím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Tříminutová přestávka je
udělena.
(3minutová přestávka)
(Jednání opět zahájeno ve 20:09)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Kolega Kovářík na mě
signalizuje, že přestávka splnila svůj účel a že ji mohu ukončit. Takže se do ní hlásí kolega
Kovářík.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se hlásím, abych předešel omylům. Děkujeme
panu místostarostovi za jeho návrh, ale nabídku nepřijímáme. Samozřejmě to bude osobně
řečeno procedurálně.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Já se omlouvám, protože zda
přijímá, nebo nepřijímá, sděluje kandidát. Doposud mám jedinou informaci, že přijímá.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Já se vám omlouvám, jak bylo řečeno
předsedou našeho klubu, tu nabídku nepřijímám. Pane Vanso, děkuji vám i přesto.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, dalším přihlášeným je
kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: V tom případě bych rád navrhl
pana Lacka.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Takže kolega Lacko.
Zastupitel Ing. Radek Lacko: Pochopil jsem dobře, že to je na předsedu kontrolního
výboru?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Ano.
Zastupitel Ing. Radek Lacko: Nabídky si velmi vážím, děkuji, ale odmítám.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji a hlásí se kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Dobře, v tom případě bych rád
navrhl paní Zykánovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: I jí se ptám.
Zastupitelka paní Ing. Jitka Zykánová: Mě teda mrzí, že až ve třetím pořadí. (Smích,
potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Ono to bylo podle velikosti
klubů, nic jiného v tom nehledejte.
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Zastupitelka paní Ing. Jitka Zykánová: Nicméně vážím si toho, ale nepřijímám,
děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji a vzhledem k tomu, že už
tady nevidím nikoho jiného přihlášeného, tak... (výkřik z pléna) Tak teď nevím, jestli to bylo
ještě přihlášení? Nebylo, takže tímto konstatuji, že máme nominaci pouze do finančního
výboru na předsedu a dál předávám řízení volby výboru.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji za slovo. Jelikož ještě nejsou připraveny
hlasovací lístky pro volbu předsedy kontrolního výboru, budeme začínat pouze volbou
předsedy finančního výboru. Přičemž to projedeme a pak pojedeme volbu druhou, abychom si
to volení pěkně užili. Co se týče techniky volení, tak je to stejné jako u starosty městské části.
To znamená, na lístku máte jedno jméno, to zakroužkujete, tím mu dáte hlas, nebo ho
nezakroužkujete a hlas mu nedáte. Jelikož tam bude jenom jedno jméno, tak bude velmi těžké
mít neplatný hlas, ale můžete nás překvapit.
Takže tímto prohlašuji volbu předsedy finančního výboru za zahájenou.
(Probíhá volba a sčítání hlasovacích lístků.)
A nyní bych tedy požádal paní Veronu Ballay, aby se odebrala do volební místnosti.
Dále pana Jiřího Bendla, ten už je nejspíš na místě.
Cingrošovou Kláru, též na místě.
Sebe, já dorazím až později
Paní Jaromíra Eismannová. Už odešla.
Dále pan Pavel Fikar.
Pan Jan Hora.
Paní Hana Horálková.
Pan Tomáš Hrdinka.
Pan Michal Hroza. Již na místě.
Pan Jan Hušbauer.
Pan Tomáš Chaloupka.
Pan Adam Jaroš.
Paní Marie Jelínková.
Pan Tomáš Kaplan.
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Paní Iva Kotvová.
Pan Zdeněk Kovářík.
Paní Aneta Krajcová. Již na místě.
Pan Ondřej Kubín.
Pan Petr Kučera.
Pan Daniel Kunc.
Pan Petr Kutílek.
Pan Radek Lacko.
Paní Irena Michalcová.
Paní Lucie Michková.
Pan Jaroslav Míth.
Paní Jaroslava Mörwicková.
Pan Patrik Opa.
Pan Marek Paris.
Pan Olgerd Pukl.
Paní Petra Rejchrtová.
Paní Alžběta Rejchrtová.
Pan Ondřej Růžička.
Pan Jan Slanina.
Paní Jana Svatá.
Pan Josef Svoboda.
Paní Vladimíra Sýkorová.
Pan Matej Šandor.
Pan Petr Štěpánek.
Pan Fili Vácha.
Pan Tibor Vansa.
Pan Josef Vlach.
Pan Zdeněk Ziegler.
Pan Lukáš Zicha.
A paní Jitka Zykánová.
Děkuji za pozornost, já se též odebírám.

72

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jelikož se chýlíme pomalu ke konci, tak bych chtěl
vyzvat toho, kdo by ještě chtěl jít volit, dosud tak neučinil, ať se urychleně dostaví. Děkuji za
pozornost.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Opět jako v předchozích volbách
poprosím vážené zastupitelky a zastupitele, aby přišli do sálu, aby se odebrali na svá místa.
Pokud něco řeší, tak aby se s tím odebrali na chodbu, abychom vytvořili volebnímu výboru
důstojné prostředí pro vyhlášení volby. Takže kolega Derka má slovo.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji za slovo. Tímto bych rád vyhlásil výsledek volby
předsedy finančního výboru. Vydaných hlasovacích lístků bylo 23, odevzdaných bylo též 23,
všech 23 hlasovacích lístků bylo platných, bylo 0 neplatných hlasovacích lístků. Přičemž
kandidát Ing. Daniel Kunc dostal 23 hlasů, čímž byl zvolen předsedou finančního výboru.
(Potlesk.) Gratuluji.
Usnesení č. 1Z-12/2018
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, tak já se připojím k blahopřání
zvolenému předsedovi finančního výboru. A teď budeme mít další bod. Ještě pro pořádek
uvádím, že volba předsedy nebo předsedkyně kontrolního výboru neproběhla, neboť ani jeden
z navržených kandidátů nominaci nepřijal.
Bod č. 11
Návrh k volbě členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
A teď je Návrh k volbě členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4. A po dohodě s
předsedy všech klubů zastoupených v Zastupitelstvu městské části podávám procedurální
návrh, kterým schválíme jednorázovou úpravu našeho volebního řádu. Tak, že budeme volit
volbou veřejnou členy obou výborů. A ten návrh tedy zní: „K výjimce z volebního řádu pro
volby do orgánů MČ Praha 4, kde schvalujeme, že se jedná o volbu veřejnou, 1. výjimku z
ustanovení volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 4 spočívající v tom, že pro toto zasedání
MČ nebude aplikována při volbě členů výborů Zastupitelstva MČ a tajemníků těchto výborů,
ustanovení bodu 2, odst. 2.1, 2. věta, a bodu 2.4, 2.5, 2.6, 10 a 11 volebního řádu
Zastupitelstva MČ Praha 4 pro volby do orgánů MČ Praha 4. A zadruhé – při volbě hlasování
městských členů, výborů a tajemníků výborů MČ Praha 4 způsobem dle 13, odst. 4 jednacího
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řádu Zastupitelstva MČ Praha 4, s výjimkou ustanovení o tajném hlasování. A zatřetí –
hlasovat budeme en bloc po těch 2 výborech“. Jde o členy těch dvou výborů.
Tahle komplikovaná formulace znamená, že nebudeme chodit volit tajně a že budeme
mačkat na tlačítkách pro všechny členy najednou. Napřed výboru finančního, potom výboru
kontrolního. Je každému zřejmé, o čem budeme teď hlasovat? Je, takže budeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Pro 44, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení č. 1Z-13/2018
Při tomhle hlasování jsem si uvědomil, že mě žádal kolega Hrdinka, abych jej omluvil
z rodinných důvodů, že odešel ze schůze. Já jsem na to zapomněl ve chvíli, kdy se mi
omlouval, tak to teď napravuji.
A teď tedy přijímám nominace do výboru finančního, kde máme zvoleného předsedu.
Kolegyně Kotvová.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já za Klub Praha 4 sobě
navrhují paní Ing. arch. Jaromíru Eismannovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, další kolega Hroza.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já za klub TOP 09 jako jeho místopředseda
navrhuji pana Filipa Váchu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, kolega Kaplan.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kaplan: Já za klub Společně pro Prahu 4 navrhuji do
finančního výboru pana Josefa Svobodu a pana Lukáše Zichu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji. A kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já za klub Piráti a nezávislí
navrhuji Marka Parise a Mateje Šandora.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, kolega Kovářík.
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Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Klub ODS navrhuje moji maličkost za člena
finančního výboru.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: A je přihlášena kolegyně
Krajcová.
Zastupitelka MUDr. Aneta Krajcová: Za klub ANO je navržen Ing. Radek Lacko.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, já budu pro zjednodušení
číst pouze příjmení a vy se budete vyjadřovat ke své nominaci. Kolegyně Eismannová?
Zastupitelka paní akad. arch. Jaromíra Eismannová: Ano.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Souhlasí. Kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Ano, souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Kolega Svoboda.
Zastupitel pan Ing. Josef Svoboda, PhD.: Já jsem řekl, přijímám.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Promiň, já jsem neslyšel.
Kolega Zicha.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Přijímám.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: A kolega Paris.
Zastupitel pan Marek Paris, MBA: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Šandor.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Souhlasím.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Kovářík.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Lacko.
Zastupitel Ing. Radek Lacko: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, ještě jednou se omlouvám,
přeslechl jsem ten jeden souhlas. Takže u všech máme souhlas a budeme po zaznění
zvukového signálu hlasovat o všech těchto jménech najednou. Pro, proti, zdržel se. (Hlasuje
se.)
44 pro
Usnesení 1Z-14/2018
Děkuji. Pro záznam konstatuji, že byli zvoleni kolegyně a kolegové Eismannová,
Vácha, Svoboda, Zicha, Paris, Šandor, Kovářík a Lacko 44 hlasy a že tedy máme kompletně
zvolený finanční výbor. A teď bude následovat volba členek a členů kontrolního výboru. Ten
jsme stanovili 9členný a já prosím předsedy klubů, aby nominovali kandidáty. Kolegyně
Kotvová.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já za náš klub navrhuji kolegu
Jana Slaninu a kolegu Petra Kutílka.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já za klub Piráti a nezávislí
navrhuji Josefa Vlacha a naši první náhradnici paní Ivanu Wurmovou. My jsme si stejně jako
na magistrátu vyjednali možnost, že i ve výborech mohou být nezastupitelé. Je to v souladu
jak se zákonem, tak s naším jednacím řádem.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.: Děkuji, jednací řád po
kontrole skutečně uvádí, že může být občan MČ Praha 4. A v tomto případě je občanství
ověřeno, protože se jedná o první náhradnici z řad občanů.
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Prosím vás pěkně, tady prověřením jednacího řádu to tam skutečně je. A je to
v pořádku. A dalším přihlášeným je kolega Lacko.
Zastupitelstvo Ing. Radek Lacko: Já bych chtěl za klub hnutí ANO navrhnout do
kontrolního výboru paní Irenu Michalcovou. Paní Irenu Michalcovou!
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Je pozdní hodina, tišeji
mluvíme, hůř slyšíme. Tak já se vám omlouvám, mluvte zřetelně. Dalším přihlášeným je
kolega Kaplan.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kaplan: Mně bylo klubem Společně pro Prahu 4 uloženo,
abych navrhl pana Ondřeje Růžičku a mou maličkost, Tomáš Kaplan.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Kovářík.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: My za klub ODS navrhujeme paní kolegyni
Michkovou, zatím jako členku.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Tak a kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Pane starosto, já vás teď už ani neslyším. Jen jsem tak
nějak odhadl, že mluvíte moje jméno.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já se vám omlouvám.
Zastupitel pan Filip Vácha: Ne, to není vaše vina. Za klub TOP 09 navrhuji pana
Michala Hrozu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Tak děkuji, nevidím další nominace,
budu opět číst bez jmen a titulů a vyjádřete prosím souhlas nebo nesouhlas se svou
kandidaturou. Kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Souhlasím.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Souhlasím a děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Vlach.
Zastupitel pan Josef Vlach: Souhlasím, děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolegyně Vurmová. Kolega mi
říká, že zajišťuje souhlas, takže k tomu se vrátíme. Kolegyně Michalcová.
Zastupitelka paní Irena Michalcová: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolega Růžička. Děkuji. Kolega
Kaplan.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kaplan: Souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Kolegyně Michková.
Zastupitelka paní Lucie Michková: Pane starosto, děkuji a souhlasím.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: A kolega Hroza?
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já souhlasím. A přestože jsem ještě nebyl zvolen,
tak mám na vás otázku. Smí být zástupce starosty zvolen do finančního výboru? Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Nesmí a vrátíme se k tomu po
ukončení tohoto bodu.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl stáhnout paní
Wurmovou, protože zde není, a než ji zvolíme pro příště, tak bych chtěl navrhnout Adama
Jaroše.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, takže je navržen kolega
Jaroš. Já se jej dotazuji, zda nominaci přijímá?
Zastupitel Mgr. Adam Jaroš: Přijímám, děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, takže tady máme ještě
technickou.
Zastupitel pan Filip Vácha: Nevím, já jsem se chtěl zeptat pana místostarosty, jaký
souhlas zajišťuje? A on teď něco říkal, nevím, jestli stahoval nominaci. Já bych ho požádal,
aby hovořil na zapnutý mikrofon. Svítí červeně. My pak tady vzadu opravdu neslyšíme. Není
to žádná svévole, ale ušetříme si tím všichni čas. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Dobře. Takže rozuměl jsem tomu
tak, že nebylo slyšet odsud, co říkal kolega Vansa. Takže já to zopakuji. Kolega Vansa stáhl
nominaci kolegyně Wurmové z důvodů absence jejího souhlasu a navrhl místo ní kolegu
Jaroše, který mezitím souhlasil s nominací. Takže aby nedošlo k nedorozumění, tak do
9členného výboru v tuto chvíli je 9 nominantů. V pořadí, jak byli nahlášeni, bez jmen a titulů:
Slanina, Kutílek, Vlach, Jaroš, Michalcová, Růžička, Kaplan, Michková, Hroza.
Tímto už nevidím nikoho přihlášeného, takže budeme hlasovat en bloc o těchto
nominacích – pro, proti a zdržel se. (Hlasuje se.)
44 pro, takže konstatuji, že kolegové Slanina, Kutílek, Vlach, Jaroš, Michalcová,
Růžička, Kaplan, Michková a Hroza byli zvoleni za členy kontrolního výboru.
Usnesení 1Z-15/2018
Dále na základě správního upozornění konstatuji, že v předešlé volbě finančního
výboru je volba kolegy Zichy neplatná, protože ji zakazuje zákon o Hlavním městě Praze,
který se týká primátora, jeho náměstků a potažmo starosty a zástupců starosty městské části.
Dotazuji se klubu, zda budou chtít ještě na této schůzi dovolit člověka? Jenom ano, nebo ne?
Zastupitel Mgr. Tomáš Kaplan: Ano.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ano, děkuji. V tom případě musím
podat procedurální návrh na dovolbu tohoto člena. Takže ho tímto podávám a budeme
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hlasovat po zaznění zvukového signálu – pro, proti, zdržel se – o zařazení do volby člena
finančního výboru na program dnešního schůze. Kdo je prosím... Ano, technická.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Já děkuji za slovo. Já si myslím, že ještě ten
procedurální návrh musí znít jinak. Tedy že ta dovolba bude provedena přesně tím způsobem
s tou výjimkou našeho jednacího řádu. Protože pro tuto volbu už jsme si tuto výjimku
neschválili.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Není třeba, schválili. Schválili jsme
si ji. Pro volbu členů výborů jsme si ji schválili.
Zastupitel pan Michal Hroza, Bc.: Na dnešek?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ano, přesně tak. Vysvětleno. A
dávám tedy hlasovat o zařazení do volby člena finančního výboru. Po zaznění zvukového
signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
36 pro, zdrželo se 5.
Žádám o nominaci na tuto volbu.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kaplan: S ohledem na počet členů našeho zastupitelského
klubu, který zde již byl komentován, a po konzultaci s panem dr. Šimicem navrhuji Ondřeje
Růžičku.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, je další návrh na obsazení
této funkce? Není. Kolega Růžička nominaci přijímá?
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Přijímám.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Přijímá, děkuji. A i v tomto případě
budeme volit prostřednictvím hlasovacích zařízení o kolegovi Růžičkovi. Kdo je pro, proti,
zdržel se, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
42 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti, takže kolega Růžička je zvolen.
Usnesení 1Z-16/2018
Tímto tedy konstatuji, že jsou zvoleny oba výboru v počtu 9 členů.
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Bod č. 12
Návrh k volbě tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
A v tuto chvíli máme návrh k volbě tajemníků. Technická. Nebyla? Nakonec nebyla,
dobře. K volbě tajemníků výborů. Takže tam máme v usnesení, které jsme si dali, rovněž
volbu aklamací. Takže přijímám návrhy na volbu tajemníka nebo tajemnice finančního
výboru.
Zastupitel Ing. Daniel Kunc: Navrhoval bych tajemnici finančního výboru paní
Henrietu Stelmachovou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ano, děkuji, je zde ještě další návrh.
Není. Táži se paní Stelmachové, zda nominaci přijímá? Přijímá, děkuji. A táži se... Promiňte,
takže k finančnímu výboru už není, takže budeme Ing. Stelmachovou volit po zaznění
zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
44 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Paní inženýrka byla zvolena. Já vám blahopřeji. (Potlesk.)
Usnesení 1Z-17/2018
A v tuto chvíli se táži po návrhu tajemníka nebo tajemnice výboru kontrolního. Nikdo
se nehlásí, takže máme věc bez návrhu. A tím konstatuji, že končíme bod Návrh k volbě
tajemníků výborů Zastupitelstva městské části. A dostáváme se k bodu č. 13. Já si jenom
musím připravit ten materiál a předávám řízení schůze kolegyni Kotvové.

81

Bod č. 13
Návrh ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské
části Praha 4 a návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným
členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování příspěvku na
úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské
části Praha 4 pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství a návrh k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům
Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování odměn fyzickým
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce
členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části
Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Tak technickou vidím pana
kolegu Kováříka.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se omlouvám, paní předsedající, ale chtěl
bych, aby zaznělo na stenozáznam – úkol panu tajemníkovi, aby zajistil pro příští jednání
Zastupitelstva návrh na tajemníka kontrolního výboru. Domnívám se, že to je věc tajemníka,
aby zajistil takový návrh, nikoli nás, jakožto členů Zastupitelstva. Čili bych jenom chtěl, aby
to zaznělo na mikrofon, aby to pan tajemník našel ve stenozáznamu. Protože myslím, že
nikoliv my, abychom se tady klopotili, ale pan tajemník má zajistit, aby byl k dispozici
tajemník kontrolního výboru.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Dobře, děkuji za tento podnět
a k tomuto se hlásí ještě pan starosta.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: To bylo zaznamenáno. Jen
upozorňuji na zdejší praxi, že návrh podává předseda nebo předsedkyně příslušného výboru.
Takže obojí je zaznamenáno a můžeme tedy k bodu č. 13. Tady se nám hroutí mikrofon, tak
poprosím pro příště, abyste ho mohli nějak upravit. Ale teď si s tím poradíme.
A jsme v bodu 13, připomínám. A je to technický materiál. Vy víte, že zhruba 2 roky
od 1. 1. platí úprava, v které o jiných odměnách a požitcích, než je nařízením vlády stanovená
odměna uvolněných zastupitelů, tedy především u zastupitelů neuvolněných rozhoduje
Zastupitelstvo. A nám pro toto volební období je předkládáno radou končící městské části
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totéž, co v minulém volebním období. To znamená, že se stanovuje neuvolněným členům
Zastupitelstva poskytování měsíční odměny dle přílohy. A tam jsou jednotlivé výše, v dalších
paragrafech se vyjadřujeme k sčítání hodnocení za funkce. A k hodinovým sazbám u dalších
vykonávaných činností.
Ve dvojce určujeme odměny pro oddávající a benefit ve formě stravenek. A v tom
posledním bodě určujeme výši odměny pro nezastupitele v komisích a výborech.
To je z mé strany, jako předkladatele, vše. Materiál je přehledný a podrobnosti je
možné si dohledat v něm.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Dobře, tak já děkuji za
předklad a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Hlásí se pan kolega Vansa.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl přednést
protinávrh, ve kterém navrhuji zvýšit odměnu členům komisí, kteří jsou nezastupitelé, na 900
Kč za zasedání. Je to z toho důvodu, že se domníváme, že tito členové odvádějí v té komisi
naprosto stejnou práci jako zastupitelé. Pro zastupitele komise navíc znamená odměnu 4.500
Kč. A myslíme si, že odměna i pro nezastupitele by měla být vzhledem k stejné práci alespoň
ne vyloženě taková úplně almužna, ale měla by to být nějaká odměna. My tam budeme
navrhovat lidi, kteří se vyznají v tom odboru. Nechceme si tady radit jenom mezi sebou,
vítáme odborníky zvenku. A všichni to nebudou ajťáci, kteří mají vysoké platy. Budou to lidé
předdůchodového nebo důchodového věku, kteří se v té oblasti profesně dlouho pohybovali.
Takže z tohoto důvodu navrhujeme toto navýšení. Je to tedy delší text návrhu, ale v podstatě
to je jediná změna.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já děkuji. Zazněl tady tedy
návrh. A nevidím na obrazovce, není správná obrazovka, nevidím, zda se někdo další hlásí do
diskuze? Do diskuze se nikdo nehlásí, tedy uzavírám diskuzi a ptám se ještě... Pan kolega
Derka, bylo to těsně. Jestli máte ještě nějaké věcné doplnění, tak prosím.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji za slovo. Mám jenom věcné doplnění, že
zmíněný protinávrh se týká nejen členů komisí, ale i členů výborů, popřípadě zvláštního
orgánu. Týká se to toho celého bodu. Děkuji za pozornost.
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Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Dobře, děkuji za doplnění a
teď tedy už uzavírám diskuzi. Ptám se předkladatele, zda si osvojuje tento návrh?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já v závěrečném slově jenom
upozorňuji, že se jedná, já jsem to pochopil tak, že to je v II.3 usnesení se částka 300 Kč mění
na částku 900 Kč. Je to tak?
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Tibor Vansa: Ano.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já děkuji a prosím Návrhový
výbor o číslo usnesení. Vidím zde mezitím dvě technické poznámky, čili pan kolega Kovářík,
prosím.
Zastupitel pan Ing. Zdeněk Kovářík: Velmi se omlouvám, ale nezaznělo, zda to je
pozměňující návrh, nebo zda to je změna původního návrhu. Protože to jsou dvě zcela
rozdílné. Není jasné, o čem bychom tedy měli hlasovat. Buď je to součást původního návrhu,
nebo to je návrh, o kterém budeme samostatně hlasovat. Ale z toho vyjádření nebylo jasné, o
čem máme hlasovat.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Ne, já jsem se ptala
předkladatele. (Hlasy z pléna.) Ne, pozměňovací návrh a předkladatel se musí vyjádřit, zda si
to osvojuje. A pakliže ne, tak je to potom jiná hlasovací procedura. Děkuji a tímto tedy
budeme hlasovat. Pardon, ještě pan kolega Vácha se hlásil s technickou.
Zastupitel pan Filip Vácha: Já bych požádal pana starostu na mikrofon, protože jsem
nerozuměl, co řekl.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, já si to osvojuji.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Tak děkuji. Teď je snad
všechno jasné. Čili budeme hlasovat o tom návrhu v pozměněném znění a prosím nyní o číslo
usnesení.
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Člen NVV pan Jiří Bendl: Budeme hlasovat o usnesení č. 1Z – 18/2018. Usnesení
předkladatele, který si osvojil změnu.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji a hlasujeme po zaznění
zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Děkuji. Pro 24, proti 0, zdrželo se 18.
Usnesení bylo tedy schváleno a postupujeme do bodu 14.
Bod č. 14
Návrh k návrhu Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria
městské části Praha 4

A já prosím předkladatele o úvodní slovo. Předkladatelem je starosta.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Materiál č. 14 je materiál rovněž
předkládaný Radou MČ. A je to technický materiál k návrhu pravidel pro hospodaření v
období rozpočtového provizoria MČ. Měli jsme jej přijatý také před 4 lety. V období nástupu
nových rad není úplně jisté, že bude do konce roku schválen rozpočet Hlavního města Prahy.
A protože městská část může přijmout svůj rozpočet teprve následně, tak abychom v případě
nepřijetí tohoto rozpočtu mohli od 1. 1. normálně dále fungovat, tak využíváme ustanovení
zákona, které nám umožňuje čerpat do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na
předchozí rozpočtový rok.
S tím, že tentokrát je to předkládáno ve formě obecné, takže to bude platit, kdykoliv
nebudeme mít rozpočet. Takhle jednoduché to je. A pokud by k tomu někdo ještě něco
potřeboval, tak rád zodpovím.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za předklad a otevírám
diskuzi. Do diskuze se nikdo nehlásí, tedy uzavírám diskuzi a prosím Návrhový výbor.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Budeme hlasovat o usnesení č. 1Z – 19/2018, ve znění
předložené předkladatelem.
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Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji a hlasujeme po
zvukovém signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Děkuji, pro 44, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 15
Návrh k vyslovení souhlasu se změnou položkového rozpočtu projektu „Osobní asistence
pro občany městské části Praha 4“ žadatele Fosa, o.p.s., se sídlem Filipova
2013/13, 148 00 Praha 4, IČ: 24724017

Postupujeme do bodu č. 15, prosím předkladatele o úvodní slovo.

Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Stejně jako potom u té šestnáctky se
jedná o žádost recipienta grantu MČ o změnu, v tomto případě patnáctky – užití prostředků,
konkrétně 15.000 Kč, kde oni žádají, abychom jim povolili namísto materiálových nákladů
software a licence a nájemného v pronajatých prostorách částku 15.000 Kč na mzdové
náklady. Je to z celé té grantové položky desítek až stovek recipientů jeden z nich. Děkuji.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji a otevírám diskuzi. Do
diskuze se nikdo nehlásí, tedy ji uzavírám. Prosím Návrhový výbor o číslo usnesení.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Budeme hlasovat o materiálu č. 1Z - 20/2018, ve znění
předloženém Radou.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: A hlasujeme po zvukovém
signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Pro 41, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení bylo přijato.

A postupujeme do bodu 16.
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Bod č. 16
Návrh k ukončení smlouvy o poskytnutí dotace Hala a zázemí Spartaku Praha 4
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Tak bod 15 je „na stůl“, za to se
vám velice omlouvám, ale vzhledem k vývoji té situace a podání žádosti to nebylo jinak
možné. Abyste měli jistotu, že se jedná o věc projednanou, tak jsem požádal ještě
předcházející radu, aby toto projednala a ta to jednomyslně schválila.
Jedná se o principiálně podobný případ jako v minulém hlasování. Je to tak, že Spartak
Praha 4 nás žádá o změnu účelu. Ale tady je to komplikovanější, protože už je to jednou
schvalované. Ale usnesení si tam přečtete, ale jenom věcně.
Abyste pochopili, oč jde, tak před časem Spartak Praha 4 obdržel dotaci na výstavbu
nové Haly od městské části a od Hlavního města Prahy. A jeho dotace byla mezi komisí
schválenými Ministerstvem školství a tělovýchovy. A bylo to v době, kdy proběhl ten známý
skandál ohledně přidělování dotací, kdy je ministryně Valachová všechny zrušila. Takže tento
oddíl nebyl schopen realizovat, protože ta největší položka byla z ministerstva a už realizovat
výstavbu nové haly nebude.
Mezitím získal vypořádáním podílu s jinými oddíly v rámci Spartaku Praha 4 starou
halu a v tuto chvíli nás tedy žádá, abychom mu tu částku 150.000 Kč dali namísto na výstavbu
krytých atletických sektorů na projekt osvětlení atletické dráhy. S tím, že jsme byli ujištěni, že
to zvládnou do konce roku.
Takže v této sérii tří usnesení jim měníme účel z výstavby haly na projekt osvětlení
atletické dráhy. Děkuji.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Já děkuji za předklad a
otevírám diskuzi. Hlásí se pan Derka.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji za slovo. Já tímto bych rád učinil dle § 8
zákona o střetu zájmů oznámení o osobním zájmu. Neboť osobně jsem členem atletického
klubu Spartak Praha 4. Byť z povahy věci mně z toho žádný osobní prospěch nekouká, čili se
nepovažuji, že bych byl ve střetu zájmů, respektive že bych porušoval etický kodex
zastupitele. Tímto tedy plním svou zákonnou povinnost. Děkuji.
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Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Dobře, děkuji, do diskuze se
nikdo další nehlásí. Ještě se hlásí předkladatel.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Už se nehlásím do diskuze, ale
děkuji.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Závěrečné slovo bude,
nebude?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Bude.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Bude.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Úplně pro formu, byl jsem
dlouhé roky členem tohoto oddílu. Nejsem letos členem, nevzniká mi přímo tento střet zájmů,
ale pro jistotu vám toto na sebe prozrazuji. Což už asi stejně všichni víte. To jenom už úplně
na závěr.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: A teď tedy prosím už
Návrhový výbor o číslo usnesení.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Budeme hlasovat o usnesení č. 1Z – 21/2018, ve znění
předloženém radou.
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji a budeme hlasovat po
zvukovém signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Pro 41, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení bylo schváleno.
A tímto jsme vyčerpali schválený program a já vracím slovo panu starostovi.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, já bych vám všem poděkoval za
vzornou účast na ustavujícím Zastupitelstvu a poblahopřál všem zvoleným. A sejdeme se na
některé z příštích schůzí. S tím, že předsedům klubů dám s nějakým předstihem rozvrh
příštích schůzí Zastupitelstva, abyste si mohli koordinovat pracovní činnost, dovolené apod.
Děkuji. (Potlesk.)
Místostarostka MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Organizační oddělení vás
prosí, abyste vrátili karty, flashky a vyplněné dokumenty, které jste dostali. Děkuji.
(Jednání ukončeno ve 21:00)

Zapsala strojová stenografka:
Simona Sedmihorská

