Pan Alexander Lochman: Dámy a pánové, vážení spoluobčané, vážení sousedé, ještě pár
minut. Čekáme na našeho právního zástupce a ještě jednoho nově zvoleného zastupitele za ČMT.
Jenom dvě minuty. Prosím o vaše strpení. Děkuji.
(Po chvíli.)
Vážení spoluobčané, vážení sousedé, vážení nově zvolení kolegové zastupitelé MČ PrahaČakovice, přeji vám dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice a konstatuji, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona o hl. m. Praze konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů k soudu na neplatnost voleb. Tato lhůta uplynula dne 24. 10. a žádný návrh
podán nebyl.
Informace o konání ustavujícího zasedání byla v souladu se zákonem zveřejněna na úřední
desce úřadu MČ Praha-Čakovice, elektronické úřední desce, a to od 29. 10. letošního roku, tedy
více než sedm dní před jeho konáním. Všem zvoleným zastupitelům byla zároveň pozvánka poslána
elektronickou poštou.
Konstatuji, že na zasedání je přítomno dle prezenční listiny 20 zastupitelů, zasedání je tedy
schopno se usnášet. Z dnešního zasedání se omluvil pan Mgr. Jiří Slavík. Dovoluji si vás upozornit,
že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován videozáznam, který je po ověření zápisu smazán, a
zároveň je dnešní jednání možno sledovat online na webových stránkách naší MČ. Pokud mám
správné informace, tak v současné době, pane kolego, je 17 lidí – už 18 lidí, kteří nás sledují.
Zapisovatelkou jednání určuji panu Hanu Laušovou a dovolte mi, abych vás seznámil s
postupem. Budeme postupovat podle programu, který jste obdrželi spolu se svým osvědčením o
zvolení, ale nyní bychom měli přikročit ke kontrole totožnosti a osvědčení o zvolení členem
Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. Prosím, abyste si své osvědčení a občanské průkazy připravili
na stůl, a poněvadž ještě nemůžeme hlasovat, jelikož zastupitelé nesložili ještě zastupitelský slib,
dovoluji si z titulu předsedajícího jmenovat mandátovou komisi, která tyto naše mandáty
zkontroluje, a to ve složení: pan Daniel Kajpr a paní Jindra Soroková. Jestli vás můžu poprosit
kolegové, abyste zkontrolovali všechny zastupitele a vás navzájem, zdali občanský průkaz je
totožný s osvědčením o zvolení. Děkuji. (Jmenovaní členové volební komise obcházejí všechny
zastupitele a kontrolují zmíněné doklady.)
(Po chvíli.) Je všechno v pořádku? (Ano.) Výborně. Poprosím tedy paní zapisovatelku, aby
uvedla do zápisu, že mandátová komise zkontrolovala osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva
MČ Praha-Čakovice a totožnost budoucích 20 zastupitelů a konstatuje, že neshledala u nikoho
žádnou překážku k výkonu funkce zastupitele MČ Praha-Čakovice. Já vám děkuji.
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A tím se dostáváme k prvnímu bodu našeho programu, a to je
1.
Složení zastupitelského slibu
podle § 50 zákona o hl. m. Praze. Chtěl bych vás, vážení kolegyně, vážení kolegové,
upozornit, že odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
podle § 55 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v
platných zněních.
Já bych vás teď všechny poprosil, abyste povstali, nejenom zastupitele, ale i veřejnost,
protože budeme číst slib. (Všichni přítomní v sále povstali.)
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů a v zájmu MČ Praha-Čakovice
a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Posaďte se prosím. Děkuji. (Všichni přítomní se opět usadili na svá místa.)
Nyní vás poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste ke mně přistupovali v pořadí,
jak vás bude číst paní Milena Pekařová, naše tajemnice. Slib složíte pronesením slova slibuji a
stvrdíte ho potřesením pravicí se mnou a dále ještě následujícím podpisem na připravené listině.
Tajemnice Milena Pekařová: Takže já vás budu číst podle abecedy. Prosím paní Mgr.
Arnotovou. (Každý ze jmenovaných přichází k panu starostovi, pronáší slovo „slibuji“, podává mu
svou pravici a následně se podepisuje na připravenou listinu.)
Paní Ing. Bendovou.
Pana Ing. Hanáka.
Paní Heřmánkovou.
Pana Kajpra.
Paní Bc. Klimešovou.
Paní Janu Kosovou.
Paní Mgr. Kubcovou.
Paní Michaelu Kubernatovou.
Pana Michala Linharta.
Pana doktora Maradu.
Pana Ing. Motyčku.
Pana Petra Nováka.
Paní Jindru Sorokovou.
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Pana Mgr. Střelce.
Pana Ing. Šemíka.
Pana Mgr. Štecha.
Paní Ludmilu Vargovou.
A pana Ing. Vintišku.
Pan Alexander Lochman: Já bych poprosil paní Heřmánkovou, abych mohl sám složit slib.
(Pan A. Lochman předává slavnostní insignie paní Heřmánkové, pronáší slovo „slibuji“ a podává jí
svou pravici a podepisuje se do připravené listiny. Poté přechází k předsednickému stolku na
pódiu.)
2.
Schválení programu
Vážené dámy a pánové, nyní přistoupíme ke schválení programu ustavující schůze
zastupitelstva. Jelikož nemáme možnost zde program promítat, tak mi dovolte, abych ho přečetl:
1. Složení slibu členů zastupitelstva MČ, což jsme právě vykonali.
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ
4. Volba volebního výboru
5. Volba návrhového výboru
6. Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty, počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ
7. Volba starosty, zástupců starosty a radních
8. Volba předsedy kontrolního výboru
9. Volba předsedy finančního výboru
10. Stanovení odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
11. Volba ověřovatelů dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.
12. Závěr
Existují nějaké připomínky k programu? Nejsou připomínky k programu. Tak dávám
hlasovat o programu tak, jak vám byl teď předložen. Máte k tomu dispozici cedulky před vámi.
Prosím, kdo je pro? Jednohlasně – 20 zastupitelů je pro. Já vám děkuji. Konstatuji, že program
ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice je schválen.
Přistoupíme k bodu číslo
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3.
Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ
Jakožto ověřovatele zápisu z dnešního ustavujícího zastupitelstva si dovoluji navrhnout paní
Ing. Jarmilu Bendovou. Souhlasíte s nominací? (Ano.) Děkuji. A pana Petra Nováka. Pane Nováku,
souhlasíte? (Ano.) Já vám děkuji. Jsou tady nějaké jiné návrhy? Nejsou, tudíž dávám hlasovat.
Prosím, kdo je pro? 20 je pro. Já vám děkuji. Konstatuji, že ověřovatelé zápisu ustavujícího
zasedání byli schváleni.
4.
Volba volebního výboru
Úkolem volebního výboru bude sběr návrhů a také sčítání hlasů při hlasování. Volební výbor
bude tříčlenný a dovoluji si tedy navrhnout následující členy: Pana Mgr. Martina Střelce. Přijímáte
nominaci? (Ano.) Děkuji. Pana Daniela Kajpra. Přijímáte? (Ano.) Já vám děkuji. A pana Ing.
Romana Hanáka. Přijímáte? (Ano.) Já vám děkuji. Jsou tady jiné návrhy? Paní Arnotová?
Paní Kateřina Arnotová: Já bych chtěla navrhnout pana Štecha.
Pan Alexander Lochman: Pana Mgr. Daniela Štecha. Ještě nějaký další návrh? Ne. Tak
budeme hlasovat o posledním návrhu paní Arnotové, což je pan Mgr. Daniel Štech. Prosím, kdo je
pro, aby pan Štech byl ve volební komisi, teď? 17 je pro. Budeme hlasovat ještě o dvou dalších...
(Námitka, že je třeba dokončit hlasování.) Pardon, ano, máte pravdu. Kdo se zdržel hlasování? Tři
se zdrželi hlasování, a tím pádem, kdo byl proti – jenom formálně? Nikdo.
A budeme teď hlasovat o dvou dalších pozicích ve volebním výboru, to znamená nejdříve o
panu Martinu Střelcovi. Kdo je pro? 15 je pro. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel hlasování? Pět.
Technická, pane Kajpre?
Pan Daniel Kajpr: Pane starosto, aby nebylo více členů výboru, než je třeba, já se vzdám
nominace.
Pan Alexander Lochman: Dobře. Děkuji vám. Tím pádem konstatuji mimochodem, že pan
Mgr. Střelec bude členem volebního výboru a budeme hlasovat o panu Ing. Romanu Hanákovi. Kdo
je pro? Já vidím 19, že je pro. Kdo je proti? Nikdo není proti. A kdo se zdržel hlasování? Jeden se
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zdržel hlasování.
Tedy konstatuji, že volební výbor ustavujícího zasedání byl schválen, jmenovitě pan Mgr.
Daniel Štech, pak pan Mgr. Martin Střelec a pak pan Ing. Roman Hanák. Já vám děkuji.
Přistoupíme k dalšímu bodu, a to je
5.
Volba návrhového výboru
Úkolem návrhového výboru, dámy a pánové, je formulovat a předkládat návrhy usnesení
zastupitelstvu MČ ke schválení. Dovoluji si tedy navrhnout výbor ve složení paní Ivana
Heřmánková a paní Ludmila Vargová. Přijímáte nominaci, dámy? (Ano.) Je ještě někdo jiný, kdo se
hlásí do návrhového výboru? Nikdo se nehlásí, přistoupíme tedy k hlasování.
Prosím, kdo je pro? 18 je pro. Kdo je proti? Nikdo není proti. A kdo se zdržel hlasování?
Dvě se zdržely hlasování. Já vám děkuji. Konstatuji, že byl schválen návrhový výbor ustavujícího
zasedání.
Pokračujeme dále k bodu číslo
6.
Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty,
počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ
Vážení kolegové, dovoluji si navrhnout následující uspořádání. Navrhuji sedmičlennou radu,
navrhuji čtyři zástupce starosty a navrhuji dvě uvolněné funkce, a to starosty a prvního zástupce
starosty. Má někdo jiný návrh? Pan Roman Šemík.
Pan Roman Šemík: Nemohl jsem se teď dopočítat zástupců starosty. Čtyři?
Pan Alexander Lochman: Čtyři zástupci starosty.
Pan Roman Šemík: Myslím, že na tuto městskou část by stačili maximálně dva.
Pan Alexander Lochman: Chcete navrhnout dva? (Ano.) Dobře. Máme tedy návrh od pana
Ing. Romana Šemíka, kde budou místo čtyř dva zástupci starosty. Je nějaký jiný návrh? Jiný návrh
není. Budeme tedy hlasovat o návrhu nejprve pana Ing. Šemíka. Prosím, připravte si své kartičky.
Pardon. (Neformální porada s právním zástupcem.) Dobře, dáme hlasovat nejprve ohledně
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sedmičlenné rady. Kdo je pro sedmičlennou radu, prosím vás? Zvedněte kartičky. 17 je pro. Kdo je
proti? Nikdo není proti. A kdo se zdržel hlasování? Tři se zdrželi hlasování. Děkuji. Konstatuji, že
usnesení bylo přijato – sedmičlenná rada.
Postoupíme k druhé části, a to jsou místostarostové. To znamená, první budeme hlasovat o
návrhu pana Ing. Šemíka ohledně dvou zástupců starosty. Kdo je pro tento návrh? (Dotazy z pléna,
o čem se hlasuje.) Budeme hlasovat o návrhu pana Ing. Šemíka, který navrhuje dva zástupce
starosty. Kdo je pro tento návrh? Šest je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? 14 je proti. Kdo se zdržel
hlasování? Nikdo se nezdržel hlasování. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.
Budeme hlasovat tedy o prvotním návrhu, což byli čtyři zástupci starosty. Prosím, kdo je
pro? 14 pro. Kdo je proti? Šest je proti. A kdo se zdržel hlasování – formálně? Nikdo. Konstatuji, že
byli schváleni čtyři zástupci starosty.
Navrhuji jako třetí bod v tomto seznamu usnesení dvě uvolněné funkce, a to starosty a
prvního zástupce starosty tak, jak jsme to měli doposud. Jsou nějaké jiné návrhy? Nejsou jiné
návrhy. Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? 19 je pro. Já vám děkuji. Kdo je proti? Nikdo není
proti. A kdo se zdržel hlasování? Jeden se zdržel hlasování. Konstatuji, že návrh na dvě uvolněné
funkce starosty a prvního zástupce starosty byly schváleny.
7.
Volba starosty, zástupců starosty a radních
Postoupíme dál. Nejprve si musíme samozřejmě schválit způsob této volby. Z pozice
předsedajícího si dovoluji navrhnout způsob volby, který je převzatý z toho, jakým způsobem jsme
volili tradičně v předchozích letech do naší MČ, tím pádem navrhuji volbu provést způsobem
aklamací, to znamená veřejnou.
Pořadí, v jakém bude o kandidátech hlasováno, určí volební komise losem. Zvolením
příslušného počtu kandidátů na určitou funkci volba končí a o zbývajících kandidátech se nehlasuje.
Nejprve bude volen uvolněný starosta, pak uvolněný první zástupce starosty, pak neuvolněný
zástupce starosty a následně radní. Optám se, jestli je zde nějaký jiný návrh. Paní Arnotová.
Paní Kateřina Arnotová: Já bych chtěla navrhnout tajnou volbu.
Pan Alexander Lochman: Vy navrhujete tajnou volbu. A s ostatním souhlasíte, s
postupem? Nejdřív volení starosty, pak pak zástupce starosty...?
Paní Kateřina Arnotová: Ano, s tím souhlasím.
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Pan Alexander Lochman: Dobře. S jedinou změnou – navrhujete tajnou volbu. Děkuji. Je
další návrh k proceduře volby? Není, tedy budeme hlasovat o návrhu paní Kateřiny Arnotové o
tajné volbě. Kdo je pro tento návrh? Šest je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? 14 je proti. Konstatuji,
že návrh paní Mgr. Arnotové nebyl přijat.
Přistoupíme tedy k návrhu tak, jak jsem ho přednesl já, to znamená volbě aklamací. Kdo je
pro tento způsob volby? 14 je pro. Kdo je proti? 6 je proti. A formálně se zeptám, jestli se nikdo
nezdržel hlasování? Nezdržel. Konstatuji, že Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schválilo způsob
volby aklamací.
Já udělám teď dvouminutovou pauzu na to, aby se mohla připravit volební komise, a za dvě
minuty opět pokračujeme. Děkuji.
(Krátká přestávka.)
(Po přestávce.)
Pan Alexander Lochman: Dámy a pánové, vážení kolegové, vážení zastupitelé, poprosím
vás, abyste usedli na svá místa. Poprosím i volební komisi, aby byla připravena ke konání ke
zvolení starosty, zástupců a radních. V sále poprosím o ticho, resp. o klid, to je hezčí než ticho.
Dámy a pánové, teď přistoupíme k volbě starosty, zástupců starosty a radních. Pokud jsem
pochopil dobře, tak volební výbor si zvolil jako šéfa pana Mgr. Martina Střelce. Pane magistře, vy
budete vést tuto volbu. Je to tak správně?
Pan Martin Střelec: Ano, pokusím se o to.
Pan Alexander Lochman: Dobře. Děkuji. Slovo je vaše. Prosím.
Pan Martin Střelec: Vážené dámy, vážení pánové, vážení nově zvolení zastupitelé, my
jsme se v rámci volebního výboru shodli, že letos bude praxe poněkud jiná než před čtyřmi lety. Po
prostudování jednacího řádu bychom v podstatě tu volbu měli řídit my. Mám tady jednací řád před
sebou, takový tahák, tak snad tu volbu úplně nezkazíme.
Kandidáty může navrhnout kdokoliv ze zastupitelstva či klubu zastupitelů a já bych
přistoupil k volbě první, a tj. volbě starosty. Žádám všechny, kteří mohou navrhnout, aby se
vyjádřili a podali nějaký návrh na starostu MČ Praha-Čakovice. Pane Vintiško?
Pan Jiří Vintiška: Já navrhuji pana doktora Lochmana.
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Pan Martin Střelec: Já se zeptám pana doktora Lochmana, jestli kandidaturu přijímá.
Pan Alexander Lochman: Děkuji. Přijímám, ano.
Pan Martin Střelec: Je ještě nějaký jiný návrh na starostu MČ Praha-Čakovice? Vidím, že
ne. Děkuji. V tom případě budeme volit pouze jednoho kandidáta, a tím pádem si myslím, že
nemusíme losovat pořadí kandidátů, jestli se nepletu. (Souhlas.) Poprosím pana Hanáka, on napíše
kandidáta na starostu pana doktora Alexandera Lochmana a přistoupíme k volbě. (P. Hanák píše
jméno kandidáta fixem na připravený flipchart.)
Kdo je prosím pro... Omlouvám se. Před uzavřením kandidátky je potřeba dát všem prostor
se vyjádřit, takže dávám tento prostor. Pakliže nikdo nic nemá, pak já tedy považuji kandidaturu na
post starosty MČ za uzavřenou. A můžeme přistoupit k hlasování. (Ne!) K rozpravě. Já se
omlouvám, pokud to nepůsobí suverénně.
Pan Daniel Štech: Podle článku šest by nejprve měl volební výbor dát kandidátovi na
starostu panu Alexandru Lochmanovi prostor k vyjádření a následně by měla být otevřena rozprava
ke kandidatuře podle bodu šest.
Pan Martin Střelec: Tak já poprosím pana Lochmana, jestli se chce vyjádřit ke své
kandidatuře.
Pan Alexander Lochman: Já vám děkuji, dámy a pánové. Trošku nečekané vyjádření.
Samozřejmě chci poděkovat kolegům a snad i budoucím koaličním partnerům za důvěru, kterou mi
dávají. Je to důvěra, která je velice zavazující. Myslím si, že MČ není o jedné osobě, to není o
starostovi, to není ani o jednom místostarostovi, je to o celém týmu a není ani tak důležité, kdo bude
starostou, jako je důležité, s jakým týmem bude pracovat a v jaké atmosféře. To bude samozřejmě i
jeho úkolem, vytvořit dobré předpoklady pro práci, dobré předpoklady pro rozvoj naší MČ a já
samozřejmě jsem připraven tuto věc tady vytvořit. Já vám moc děkuji.
Pan Martin Střelec: Já také děkuji. Tím tedy byla zahájena rozprava. Má někdo potřebu
vstoupit do diskuse? Prosím.
Pan Daniel Štech: Dobrý den vám všem. Já bych se nejprve rád všem představil. Mé jméno
je Daniel Štech a toto je poprvé, co mám možnost předstoupit před vás a promluvit z tohoto
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důstojného místa. Jsem čakovickým rodákem, někteří z vás mě možná znají od vinění z
čakovických ulic, někteří se se mnou možná potkali i v průběhu let, kdy jsem zde chodil do školy a
například na základní uměleckou školu. V tuhle chvíli si myslím, že by bylo dobré, aby jeden z nás
ze sdružení ČMT vystoupil. Ta příležitost je myslím důležitá proto, že všichni, kdo znají volební
výsledky, tak ví, že naše uskupení bylo vítězné, a přesto nakonec nenominujeme svou kandidátku,
svou lídryni na starostku. Myslím, že to si zaslouží určité vysvětlení minimálně vůči veřejnosti.
To znamená, my jsme učinili v průběhu povolebních vyjednávání dva pokusy, kdy jsme
nabídli partnerům možnost sestavit radu s naší účastí, nabídli jsme jim myslím poměrně velkorysý
programový průnik, nabídli jsme jim možnost, aby se podíleli na vytváření dění v obci a nakonec
náš pokus skončil neúspěchem. Octli jsme se vlastně v opozici navzdory tomu, že podmínky, které,
domníváme se, pro ostatní subjekty byly méně výhodné. Samozřejmě respektujeme právo všech,
aby si zvolili své partnery, své priority, to je zřejmé. Zodpovědnost našich partnerů je jenom vůči
jejich voličům, nikoliv vůči nám. Jenom bychom rádi vůči veřejnosti učinili jednu drobnou
poznámku. V průběhu vyjednávání jsme byli opakovaně odkazováni na dohody, které byly učiněny
už před volbami, dohoda mezi těmi subjekty, že v zásadě budou pokračovat ve spolupráci a že toto
je možnost, která jediná připadá do úvahy.
Za takových okolností se domníváme, že v zásadě koalice, která se utvořila teď po volbách,
měla být již předvolební koalicí, aby bylo zjevné všem voličům v Čakovicích, že tyto subjekty
kandidují jako jeden celek. Možná, že by tahle transparentní varianta přinesla koalici, která se právě
tvoří nebo která se již utvořila, i více hlasů, než ta rozdělená kandidatura, protože by se ukázalo, že
jsou to lidé, kteří se umí dobře dohodnout. Možná, že by přinesla hlasů méně, ale to se samozřejmě
nedozvíme. Každopádně faktem je, že ČMT volby nevyhrálo, ČMT bylo ve volbách na druhém
místě. Získali jsme sedm mandátů, což je pěkný výsledek, nicméně to jádro stávající koalice získalo
mandátů 10 a naše pozice v zásadě byla neřešitelná. Neexistovala varianta, abychom volební
vítězství proměnili v podíl na exekutivě.
Koalice je hotová. Před nás předstupuje kandidát na starostu a samozřejmě my jsme tady
především kvůli zájmu Čakovic, tedy nám nezbývá než kandidátovi na starostu popřát hodně zdaru.
Zaznamenali jsme vyjádření ze stávající koalice, že je dobré už nechat povolebních půtek a pustit se
do práce. To je myslím něco, k čemu my se v ČMT můžeme přihlásit. Kdo si dal tu práci z
veřejnosti, z protikandidátů, aby se seznámil s naším programem, tak si mohl všimnout, že jsme
nabídli poctivý obsažný program, který svědčí o naší chuti podílet se na chodu obce.
Připadá nám tedy opoziční role a já bych byl rád, aby opoziční role nebo slovo opozice
nebylo v Čakovicích nadávkou, aby se to bralo jako dobrý způsob, jak přispívat k rozhodnutím,
která budou v zájmu obce. Doufám, že tady povedeme věcnou diskusi, že bude koalice schopna brát
opozici jako subjekt, který nabízí jiný pohled na obecní záležitosti, že se podaří odstínit osobní
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rozměr od obsahového jádra věcí, které tu budeme projednávat. V zásadě stojíme teď na novém
začátku. V roce 2018, doufám, bude naše obec ještě hezčím, ještě lepším místem pro život, než je
dneska.
Takže bych vás chtěl vyzvat a poprosit, požádat, abychom nepodrazili jeden důležitý pilíř
zdravé a zdařilé samosprávy, tedy roli opozice. Doufám, že se nám podaří dostát dobrým
demokratickým zvyklostem a umožnit opozici, aby svou práci dělala dobře a odpovědně. Tedy bych
byl rád, abychom v závěru volby, která bude následovat, a já jsem přesvědčen, že bude relativně
plynulá, byli schopni nabídnout místo předsedů kontrolního výboru a finančního výboru ČMT.
Děkuji. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Já vám děkuji. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Podle jednacího
řádu by po ukončení rozpravy měl mít možnost ještě kandidát se vyjádřit.
Pan Alexander Lochman: Jako kdybych málo mluvil dneska večer. Nejdřív bych chtěl
panu magistrovi poděkovat za jeho slova, protože budou-li brána vážně, tak já jsem přesvědčen o
tom, že i koalice bude schopna pracovat na bázi řekněme rozumné a racionální domluvy,
racionálního vývoje pro naši MČ, protože my jsme, stejně jako vy, jak jsem slyšel, také tady kvůli
Čakovicím, Miškovicím i Třeboradicím. Takže to, co jste tady pronesl, já samozřejmě vítám a můžu
vás i pozvat ihned do své kanceláře, budu-li náhodou zvolen, nebo do nějaké jiné. Děkuji.
(Pobavení a potlesk.)
Pan Martin Střelec: Vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo, dovoluji si tedy
prohlásit kandidátní listinu za uzavřenou. Přistoupíme nyní tedy k volbě starosty MČ. Hlasujeme
pouze o jednom kandidátovi, o panu doktoru Alexanderu Lochmanovi. Kdo je pro, aby pan doktor
Alexander Lochman byl zvolen starostou MČ Čakovice? Je to tedy třináct? (Ano.) Dovolím si tedy
prohlásit, že 13 je pro. Kdo je proti tomu, aby pan doktor Alexander Lochman byl zvolen starostou
MČ Čakovice? Vidím 5. A ještě bych se zeptal, kdo se zdržel hlasování o volbě starosty MČ
Čakovice? Vidím dva. Prohlašuji tedy, že starostou MČ Čakovice byl zvolen pan doktor Alexander
Lochman a já vám gratuluji. (P. Střelec podává nově zvolenému starostovi ruku. Potlesk.)
Starosta Alexander Lochman: Děkuji! Děkuji za důvěru!
Pan Martin Střelec: Vážené dámy, vážení pánové, vážené zastupitelstvo, nyní bychom
přistoupili k volbě prvního zástupce starosty. Otevírám nyní tedy možnost navrhnout kandidáty na
člena rady, zástupce starosty. Pane doktore?
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Starosta Alexander Lochman: Navrhuji pana Ing. Vintišku jako prvního zástupce starosty.
Uvolněného.
Pan Martin Střelec: Pane inženýre, přijímáte kandidaturu na funkci zástupce starosty?
(Ano.) Děkuji, přijímáte. Je zde ještě nějaký jiný návrh na pozici prvního zástupce starosty? Není.
Otevírám tímto tedy rozpravu. Prosím.
Pan Jiří Vintiška: Jestli je uzavřena kandidátní listina, tak jestli bych se mohl vyjádřit.
Pan Martin Střelec: Ano, prosím, pane inženýre. Omlouvám se.
Pan Jiří Vintiška: Dobrý večer, dámy a pánové, stejně jako moji předřečníci, i já bych chtěl
poděkovat našim voličům za důvěru a chtěl bych slíbit, že tak, jak jsem to dělal vždycky, tak u mě
vždycky byly otevřené dveře všem, vždy jsem všem bral všechny telefony a samozřejmě jsem
připraven spolupracovat s kýmkoliv. To znamená to, co říkal pan Mgr. Daniel Štech, já rozhodně
vítám, a určitě pokud bude spolupráce konstruktivní, tak se na ni těším.
Neshoduji se trošičku v té věci, která se týká uzavřených dohod. Nebudu to tady teď již
otevírat, nicméně my jsme k tomu vydali své vlastní stanovisko, které najdete na našich webových
stránkách nebo na našem profilu na Facebooku. Takže pokud chcete vidět náš úhel vidění světa, tak
zde jej naleznete. Děkuji vám. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Děkuji a otevírám tedy rozpravu k volbě prvního zástupce starosty.
Chce někdo přispět do diskuse? Pakliže nikdo do rozpravy vstoupit nechce, pak si myslím, že i
uzavření rozpravy kandidátem je zbytečné. Opět nebudeme losovat o pořadí kandidátů, protože je
jenom jeden. Takže si dovolím prohlásit, že kandidátní listina na pozici prvního zástupce starosty
MČ Čakovice je uzavřena. Omlouvám se, ještě před tímto prohlášením jsem vás měl upozornit, že
pokud to prohlásím, tak už není možné nic měnit, nikoho navrhovat, ani měnit přijmutí návrhu či
nepřijmutí, takže tak činím a znovu tedy prohlašuji kandidátní listinu za uzavřenou. Děkuji.
Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je pro volbu pana Ing. Jiřího Vintišky jako zástupce
starosty MČ Čakovice? Myslím, že to je 13. (Ano.) Kdo je proti zvolení pana Ing. Jiřího Vintišky
zástupcem starosty MČ Čakovice? Je to pět. Pět zastupitelů je proti. A kdo se zdržel hlasování ve
volbě o pozici prvního zástupce starosty MČ Čakovice? Vidím dva. Děkuji.
Dovolte mi tedy, abych konstatoval, že prvním zástupcem starosty MČ Čakovice byl zvolen
pan Ing. Jiří Vintiška. Pane inženýre, gratuluji. (P. Vintiška: Děkuji. Potlesk.)
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Vážené dámy a pánové, vážené zastupitelstvo, nyní bychom přistoupili k volbě dalších
zástupců starosty. Vzhledem k tomu, že jsme si odhlasovali, že budou čtyři zástupci starosty v radě
MČ Čakovice, tak nás čeká volba ještě tří kandidátů – kandidátů může být mnohem více, ale tří
zástupců starosty MČ. Dovoluji si vás tedy oslovit k vyslovení návrhů na tuto pozici zástupce
starosty MČ Čakovice, v tomto případě to budou neuvolnění zástupci. Pane doktore?
Starosta Alexander Lochman: Já vám děkuji, pane předsedající. Navrhuji na funkci
neuvolněného zástupce starosty pana Daniela Kajpra jako první návrh, další návrh je pan Ing.
Michal Motyčka a třetí návrh je paní bakalářka nebo slečna, já se omlouvám, stále Blanka
Klimešová.
Pan Martin Střelec: Chci se zeptat pana Kajpra, paní Klimešové a pana Motyčky, jestli
přijímají kandidaturu na pozici zástupce starosty? (Ano.) Všichni tři přijímáte. Děkuji. Je tady
nějaký další návrh na pozici zástupce starosty MČ Čakovice? (Ne.) Mohu tedy poprosit všechny tři
kandidáty, jestli by mohli před zahájením rozpravy, pokud tedy toho využijí, pronést nějaké slovo a
vstoupit do diskuse? Děkuji.
Pan Michal Motyčka: Dobrý večer, vážené dámy a pánové, kolegové zastupitelé a všichni
přítomní občané. Samozřejmě se budu opakovat, ale já rovněž jsem velmi vděčný za důvěru, která
mi byla projevena, a samozřejmě nejen důvěru občanů, ale důvěru zastupitelů, že můžu nadále
pokračovat v práci, kterou jsme započali před čtyřmi lety, i když samozřejmě to bylo ještě bylo v
roli radního. Samozřejmě tahle výzva je daleko těžší, avšak já rád přijímám výzvy a věřím, že budu
mnohem intenzivněji spolupracovat pro naše občany a vytvářet hodnoty, které jsme chtěli prosadit a
které doufáme, že i prosadíme. Děkuji ještě jednou. (Potlesk.)
Pan Daniel Kajpr: Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za důvěru, a budu-li zvolen, tak
budu pro Čakovice, Miškovice a Třeboradice pracovat do roztrhání těla. Díky! (Potlesk.)
Paní Blanka Klimešová: Dobrý večer, dámy a pánové, kolegové zastupitelé, především z
tohoto místa bych ráda poděkovala nejen svým voličům, ale všem zastupitelům v této místnosti.
Velmi si této nominace vážím a budu pro Čakovice, Miškovice a Třeboradice svědomitě pracovat a
nejenom s koaličními partnery, ale zejména s opozicí, s konstruktivní opozicí. Děkuji.
Pan Martin Střelec: Já všem kandidátům děkuji za vstup a zahájení rozpravy. Rozprava je
zahájena. Chce někdo vstoupit do rozpravy před volbou pozice zástupců starosty? Ne, děkuji. A
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nyní bychom prosím přistoupili k losování pořadí kandidátů, v jakém budeme o nich hlasovat.
(Člen volební komise vylosoval lísteček se jménem pana Kajpra.) Jako o prvním kandidátovi
budeme, až uzavřu kandidátku, hlasovat o panu Kajprovi. Uzavřel bych tedy formálně kandidátní
listinu na pozici zástupců starosty a vylosujeme všechno naráz. Přistoupili bychom k losování
dalších dvou pořadí volby. (Probíhá losování.) Jako o druhém kandidátu/kandidátce se bude
hlasovat o paní Blance Klimešové a jako třetí to zbylo na pana Motyčku.
Dovolte mi tedy, abych přistoupil k hlasování o volbě neuvolněného zástupce starosty pana
Kajpra. Kdo je pro? Já se omlouvám. Abych dodržel nějakou formální stránku, ještě nemám úplně v
hlavě všechna křestní jména. Můžu poprosit? Pan Daniel Kajpr. Omlouvám se vám. Kdo je pro, aby
pan Daniel Kajpr byl zvolen zástupcem starosty MČ Čakovice? 13 je pro. Kdo je proti tomu, aby
pan Daniel Kajpr byl zvolen zástupcem starosty MČ Čakovice, neuvolněným zástupcem? Nikdo
není proti. A kdo se zdržel hlasování o volbě zástupce starosty kandidátem pana Kajpra. Je to sedm.
Pane Kajpre, já vám gratuluji ke zvolní do funkce zástupce starosty MČ Čakovice. (P. Kajpr:
Děkuji. Potlesk.)
Nyní přistoupíme k volbě druhého kandidáta v pořadí a tím je paní Bc. Blanka Klimešová.
Kdo je prosím pro to, aby paní Blanka Klimešová byla zvolena zástupkyní, neuvolněnou zástupkyní
starosty MČ Čakovice? 13 je pro. Kdo je proti zvolení paní Blanky Klimešové zástupkyní starosty,
neuvolněnou zástupkyní starosty MČ Čakovice? Nikdo. A kdo se zdržel hlasování při volbě
zástupkyně starosty paní kandidátky Blanky Klimešové? 7 se zdrželo hlasování v této volbě. Já
vám, paní Klimešová, gratuluji ke zvolení do funkce zástupkyně starosty MČ Čakovice. (Pí
Klimešová: Děkuji. Potlesk.)
A jako o posledním kandidátovi budeme hlasovat o panu Ing. Motyčkovi. Kdo je prosím
pro, aby pan Ing. Motyčka byl zvolen neuvolněným zástupcem starosty MČ Čakovice? Opět je to
šťastná třináctka. Kdo hlasuje proti volbě pana Ing. Motyčky neuvolněným zástupcem starosty MČ
Čakovice? Vidím pět červených karet, takže pět je proti. A kdo se zdržel hlasování ve volbě na
pozici zástupce starosty MČ Čakovice kandidáta pana Motyčky? Dva. Děkuji. Pane inženýre, já
vám gratuluji ke zvolení zástupcem starosty MČ Čakovice. (P. Motyčka: Děkuji. Potlesk.)
A nyní bychom, prosím vás, přistoupili k volbě posledních funkcí rady MČ, a to jsou radní.
V tuto chvíli vás tedy oslovuji, abyste navrhli svoje kandidáty na členy rady MČ Čakovice. Pane
Lochmane, prosím.
Starosta Alexander Lochman: Vážení zastupitelé, já bych navrhoval na pozice radních MČ
Praha-Čakovice paní Ivanu Heřmánkovou a dále paní Janu Kosovou. Děkuji.
Pan Martin Střelec: Já vás poprosím, paní Heřmánková, přijímáte kandidaturu na pozici
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radní? (Ano.) A paní Kosová, přijímáte kandidaturu na pozici radní? (Ano.) Děkuji. Jsou zde další
nějaké jiné návrhy na pozici členů rady MČ Čakovice? Pakliže ne, pak já umožňuji promluvit
oběma kandidátkám na členství v radě. Využijete? (Ano.) Prosím.
Paní Ivana Heřmánková: Děkuji. Hezký večer, dámy a pánové. Jsem moc ráda, že mám
možnost pokračovat na poli kultury v započaté práci. Jsem zvyklá pracovat nezištně pro MČ mnoho
let a budu v tom pokračovat i nadále a mám pocit, že ještě mám mnoho, co říci. Děkuji. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Já vám také děkuji. Paní Kosová. Prosím.
Paní Jana Kosová: Dobrý večer, kamarádi, přátelé a známí, chci se vynasnažit, protože
díky svému úrazu jsem toho moc nestihla, a chci se pořád zlepšovat a pořád pracovat s dětmi, s
kulturou a se vším. Děkuji. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Já vám také děkuji. A nyní tedy zahajuji rozpravu o volbě a
kandidátech na pozice radních MČ Čakovice. Chce někdo vstoupit do rozpravy? Ne. Děkuji. Tím
pádem bych prosím uzavřel kandidátní listinu na volby členů rady a poprosil o losování, v jakém
pořadí budeme hlasovat. (Probíhá losování.) Jako první budeme hlasovat o kandidatuře paní Ivany
Heřmánkové a jako o druhé v pořadí budeme hlasovat o kandidatuře paní Jany Kosové.
Já vás prosím, přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, aby paní Ivana Heřmánková byla
zvolena členskou rady MČ Čakovice nebo radní, lépe řečeno? Kdo je pro? Třináct. Nyní prosím,
kdo je proti volbě paní Ivany Heřmánkové, aby se stala členkou rady MČ Čakovice. Vidím dva
hlasy, dva proti. A kdo se prosím zdržel hlasování o volbě členky rady MČ Čakovice kandidátky
paní Ivany Heřmánkové? Je to pět. Pět zastupitelů se zdrželo hlasování. Tím pádem vám, paní
Heřmánková, gratuluji k volbě radní MČ Čakovice. (Pí Heřmánková: Děkuji. Potlesk.)
A nyní přistoupíme k volbě posledního člena rady MČ Čakovice. Kdo je prosím pro to, aby
paní Jana Kosová byla zvolena členkou rady MČ Čakovice? Myslím, že je to opět 13. Kdo je proti
volbě paní Jany Kosové do pozice, do funkce členky rady MČ Čakovice? Dvě zastupitelky hlasují
proti. A kdo se prosím zdržel hlasování ve volbě členky rady MČ Čakovice kandidátky Jany
Kosové. Pět. Je to opět pět. Čili hlasování je totožné jako u paní Heřmánkové. Já vám, paní Kosová,
gratuluji ke zvolení členkou rady MČ Čakovice. (Pí Kosová: Děkuji. Potlesk.)
Vážené dámy a vážení pánové, vážení členové zastupitelstva, tímto skončila volba všech
členů rady MČ Čakovice. Všem nově zvoleným členům gratuluji. Všem se chci ještě jednou
omluvit za svůj poněkud nejistý projev a provedení této volby. Jsem nováčkem ve funkci a snad se
tu politiku i to jednání naučím časem, takže vám děkuji za trošičku vstřícnosti a nyní předávám
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slovo panu starostovi. (Potlesk.)
Starosta Alexander Lochman: Pane řediteli, byl jste vynikající. Určitě mnoho z vašich
žáků by mělo radost. Vy stejně budete pokračovat v práci, protože budeme volit, pane řediteli,
kontrolní výbor i finanční výbor. Já poprosím jenom o dvě minuty přestávky a za dvě minuty se
tady sejdeme. Děkuji.
(Krátká přestávka.)
(Po přestávce.)
Starosta Alexander Lochman: Vážení spoluobčané, vážení sousedé, vážení nově zvolení
kolegové zastupitelé, prosím, sedněte si, abychom mohli pokračovat v zasedání a pokračovat ve
volbě. Stejným způsobem, jakým jsme volili členy rady naší MČ, tak budeme pokračovat i v rámci
předsedy kontrolního výboru, což je bod číslo osm, a v rámci předsedy finančního výboru, což je
bod číslo devět.
8.
Volba předsedy kontrolního výboru
A já poprosím předsedu volebního výboru, aby se ujal slova. Děkuji.
Pan Martin Střelec: Já vám také děkuji. Navracíme se tedy k další volební proceduře.
Čekají nás ještě dvě volby, jak již pan starosta zmínil. První budeme volit předsedu kontrolního
výboru. Jenom zopakuji, že průběh volby bude úplně stejný, jako byl doposud, když jsme volili
radu MČ. A vyzývám tedy členy zastupitelstva, aby podali své návrhy na funkci předsedy
kontrolního výboru. Děkuji. Prosím, paní Arnotová.
Paní Kateřina Arnotová: Já bych chtěla navrhnout jako předsedu kontrolního výboru Ing.
Romana Šemíka. Mám to vysvětlovat, nebo až potom?
Pan Martin Střelec: Ne, nemusíte vůbec odůvodňovat. Pokud chcete, můžete.
Paní Kateřina Arnotová: Byla bych ráda.
Pan Martin Střelec: Dobrá. Zeptám se pana Ing. Šemíka, jestli přijímá kandidaturu na
15

pozici předsedy kontrolního výboru. (Ano.) Děkuji. Jsou zde nějaké další návrhy na tuto funkci?
Pan starosta.
Starosta Alexander Lochman: Vážené dámy, vážení pánové, já bych navrhoval na funkci
předsedy kontrolního výboru pana Ing. Romana Hanáka.
Pan Martin Střelec: Poprosím pana inženýra, jestli by se vyjádřil, jestli přijímá kandidaturu
na pozici předsedy kontrolního výboru. (Ano.) Přijímáte. Děkuji. Takže do této chvíle máme dva
kandidáty. Jsou zde ještě nějaké další návrhy? Pakliže ne, tak aspoň podle řádu by teď měli mít
možnost se vyjádřit kandidáti a potom se zahájí rozprava. Takže kterýkoliv z vás, možná v pořadí, v
jakém padly návrhy. Pane Šemíku, jestli chcete, prosím.
Pan Roman Šemík: Děkuji za slovo. Pěkný večer, dámy a pánové. Já bych měl jen pár slov
k tomu. Myslím si, že funkce předsedy kontrolního výboru by měla být udělena opozici,
konstruktivní opozici, která má právo oponentury vůči radě, vůči starostovi. Já jsem to říkal již před
čtyřmi roky. Tahle praxe, která je tady, že se koalice domluví, že si povede i kontrolu sama sebe,
což má svoje další konsekvence, ale to teď nebudu říkat, prostě připadá mi vhodné a je to dobrým
zvykem, je to i zvykem na velké Praze, v zastupitelstvu hl. m. Prahy kontrolní výbor vede obvykle a
dalo by se říci pravidelně někdo z opozice. A bude tomu tak i v tomto volebním období.
Jenom k sobě bych řekl, že mám zkušenost z práce v kontrolním výboru, byl jsem tam téměř
celé čtyři roky v posledním období a myslím si, že by to bylo sebevědomé gesto této koalice, kdyby
nabídla funkci předsedy kontrolního výboru a třeba i finančního výboru opozici. Myslím, že by to
mohlo být užitečné.
Nepovedlo se nám třeba zvolit tajnou volbu. To bývá také dobrá praxe. Volíme jiným
způsobem, většina si to tady odhlasovala. V pořádku. Ale jen bych vlastně měl připomínku k tomu,
až teď budete volit, abyste mysleli i na budoucnost. Konec konců já na ni myslím také, protože při
práci v kontrolním výboru v minulém období pro mě poměrně nepříjemným překvapením bylo, že
se někteří členové šťourali neustále v minulosti, a to zatěžuje práci výboru. Raději bych se koukal
do budoucnosti. Děkuji. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Já vám děkuji. A nyní dávám možnost promluvit druhému kandidátovi
na pozici předsedy kontrolního výboru panu Ing. Hanákovi.
Pan Roman Hanák: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom ve stručnosti říct, v podstatě jsme
tady nováčkem na politické scéně a tím, že nemáme radního, tak to beru tak, že jsme v podstatě
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taková zlatá střední cesta. A z toho vzešel v podstatě i náš zájem vést kontrolní výbor. Jenom bych
chtěl připomenout, že kontrolní výbor má víc členů, ve kterém jsou zástupci všech politických
stran, které jsou v zastupitelstvu, takže si myslím, že pokud ten tým bude dobře složen, tak že bude
fungovat. Děkuji. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Já vám také děkuji, pane inženýre. A nyní mi dovolte tedy zahájit
rozpravu a diskusi ke kandidátům a k volbě. Prosím, pan Šemík.
Pan Roman Šemík: Ještě poznámka k funkci předsedy kontrolního výboru. Ona je to dobrá
praxe, co jsem říkal, a zrovna tak dobrou praxí je, že předseda kontrolního výboru se může účastnit
jednání rady. Bývá to dobrý zvyk. Děkuji.
Pan Martin Střelec: Pan starosta se hlásí o slovo.
Starosta Alexander Lochman: Vážený pane předsedo volebního výboru, já vám děkuji.
Chtěl bych říct jednu věc a budu opakovat tady pana inženýra Hanáka, že volíme předsedu. To, co
se tady mluví o dobré praxi, o úzech – nejsou v žádných materiálech. Pokud se podíváte do
nějakého materiálu Ministerstva vnitra, nějaké směrnice, nikde nenajdete žádnou zmínku o úzu, kde
kontrolní výbor má jít do rukou opozice. Takže jenom tohle bych chtěl uvést na pravou míru.
A chtěl bych jenom připomenout, co je to kontrolní výbor. Sice to slovo kontrolní zní velice
zajímavě, až akčně, ale kontrolní výbor má jakožto základní funkci, což je dáno zákonem,
kontrolovat, zdali usnesení rady MČ a zastupitelstva MČ byla naplněna,

což samozřejmě z

přirozené logiky je i zájmem koalice a zájmem i všech, kteří pracují pro tuto MČ. Já vám děkuji.
Pan Martin Střelec: Také děkuji. A prosím další členy zastupitelstva, pokud se chtějí
zapojit do diskuse. Pan Marada. Prosím.
Pan Miroslav Marada: Děkuji za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Slyšeli jsme tady
hezká slova, že by se mohlo konstruktivně spolupracovat s opozicí. Já teď tedy volám nově
vzniklou koalici k tomu, aby konstruktivně pracovala s opozicí. Volba předsedy, jakkoliv pan
starosta má pravdu, že záleží potom také na složení toho výboru atd., má také nesporný symbolický
význam a dokládá, jaká politická kultura a slušnost v této MČ funguje. Předpokládám, že pokud
koalice chce dostát častému ujišťování, že by chtěla spolupracovat jinak s opozicí, tak teď je to
právě ta první a velmi důležitá příležitost. Děkuji. (Potlesk.)
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Pan Martin Střelec: Také děkuji. Chce někdo další vstoupit do diskuse, do rozpravy k této
volbě? Pakliže ne, tak ještě tedy formálně umožňuji oběma kandidátům uzavřít tuto diskusi.
(Nepřejí si vystoupit.) Pakliže toho nevyužijete, tak si dovolím tedy prohlásit tuto kandidátní listinu
za uzavřenou a nyní přistoupíme k losu pořadí, v jakém budeme hlasovat o volbě předsedy
kontrolního výboru. Děkuji. (Probíhá losování.) Jako první proběhne hlasování o kandidátu
Romanu Hanákovi. V případě, že by nebyl zvolen, jako druhé hlasování proběhne o kandidátu panu
Šemíkovi. Prosím tedy, přistupme k hlasování.
Kdo je prosím pro to, aby byl zvolen předsedou kontrolního výboru pan Ing. Roman Hanák?
Je to 13. Kdo je prosím proti volbě kandidáta pana Ing. Romana Hanáka na funkci předsedy
kontrolního výboru. Dva. Vidím dva. A kdo se prosím zdržel hlasování o volbě funkce předsedy
kontrolního výboru kandidáta Ing. Romana Hanáka? Pět. Já vám děkuji. Panu Ing. Romanu
Hanákovi gratuluji ke zvolení do funkce předsedy kontrolního výboru. (P. Hanák: Děkuji. Potlesk.)
Nejsem si tím úplně jist, ale myslím, že už nehlasujeme o druhém kandidátu.
A nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu tohoto zasedání, a to je
9.
Volba předsedy finančního výboru
Vyzývám všechny členy zastupitelstva, aby podali své návrhy na funkci předsedy finančního
výboru. Paní Arnotová. Prosím.
Paní Kateřina Arnotová: Já bych chtěla nominovat pana doktora Miroslava Maradu.
Pan Martin Střelec: Takže jako první kandidát je navržen pan doktor Miroslav Marada. Já
se vás, pane doktore, zeptám, souhlasíte s kandidaturou?
Pan Miroslav Marada: Souhlasím. Děkuji.
Pan Martin Střelec: Děkuji. Je zde nějaký další návrh? Pan starosta.
Starosta Alexander Lochman: Na post předsedy, resp. předsedkyně finančního výboru
bych chtěl navrhnout paní Ing. Jarmilu Bendovou.
Pan Martin Střelec: Já bych poprosil paní Ing. Jarmilu Bendovou, jestli přijímá
kandidaturu na post předsedy finančního výboru. (Ano.) Děkuji. Jsou zde nějaké další návrhy?
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Pakliže ne, tak bych poprosil, pokud chtějí využít oba dva kandidáti možnost promluvit.
Pan Miroslav Marada: Já bych dal přednost dámě.
Paní Jarmila Bendová: (hovoří slovensky) Přeji vám dobrý večer. My jsme se rozhodli, že
bychom chtěli mít kontrolu nad financemi v MČ Čakovice a být přesně u zrodu tvorby rozpočtu.
Proto jsem zvolila tuto funkci. (Potlesk.)
Pan Martin Střelec: Děkuji vám a poprosím pana doktora.
Pan Miroslav Marada: Ještě jednou dobrý večer. Já bych samozřejmě také rád přispěl svojí
prací k tomu, aby naše MČ měla dobře sestavený rozpočet. Je to pravděpodobně jedna z
nejdůležitějších kompetencí samosprávy, která existuje. V tomto budeme asi s mojí
protikandidátkou zajedno. Doplním po zkušenosti z minulých zastupitelstev, že bych se rád také
podílel na lepším zdůvodnění jednotlivých položek a i jaksi cestě toho zdůvodnění k veřejnosti,
protože se domnívám, že pro běžnou veřejnost je poměrně obtížné zjistit, co která položka
znamená, na co je využita a jestli na to skutečně využita byla. Děkuji za váš hlas.
Pan Martin Střelec: Já vám děkuji, pane doktore. Chce někdo další vstoupit do rozpravy
ohledně volby předsedy finančního výboru? Pakliže ne, tak předpokládám, že už ani kandidáti
nechtějí opět vstupovat do diskuse a uzavřít ji. Tím pádem bych si dovolil prohlásit kandidátní
listinu za uzavřenou a poprosil bych přistoupit k losování pořadí, v jakém budeme hlasovat.
(Probíhá losování.) Jako první budeme hlasovat o kandidatuře pana doktora Miroslava Marady.
Pakliže by nebyl zvolen, jako druhé hlasování bude probíhat o kandidatuře paní Ing. Jarmily
Bendové.
Přistoupíme tedy nyní k hlasování o kandidatuře pana doktora Miroslava Marady. Prosím,
kdo je pro, aby pan doktor Miroslav Marada byl zvolen předsedou finančního výboru v rámci
zastupitelstva MČ Čakovice? Šest. Děkuji. Kdo je prosím proti tomu, aby pan doktor Miroslav
Marada byl zvolen předsedou finančního výboru zastupitelstva MČ Čakovice? Šest. A kdo se
prosím zdržel hlasování ve volbě na funkci předsedy finančního výboru kandidátem panem
doktorem Miroslavem Maradou? Osm. Já si dovolím konstatovat, že pan doktor Miroslav Marada
nebyl zvolen v tuto chvíli předsedou finančního výboru.
A přistoupíme tedy k hlasování o druhém kandidátovi, kandidátce, paní Ing. Jarmile
Bendové. Prosím, kdo je pro, aby paní Ing. Jarmila Bendová byla zvolena předsedkyní finančního
výboru zastupitelstva MČ Čakovice? Třináct hlasů. Kdo je prosím proti tomu, aby paní Ing. Jarmila
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Bendová byla zvolena předsedkyní finančního výboru v rámci zastupitelstva MČ? Jeden. A kdo se
prosím zdržel hlasování v této volbě o pozici předsedy finančního výboru v rámci zastupitelstva
MČ? Šest. Dovoluji si konstatovat, že paní Ing. Jarmila Bendová byla zvolena předsedkyní
finančního výboru. Já vám, paní inženýrko, gratuluji. (Pí Bendová: Děkuji. Potlesk.)
A vzhledem k tomu, že tato volební část dnešního programu je již za námi, tak si vám
dovoluji ještě jednou poděkovat. Děkuji vám i za pochopení mé nejistoty, a i když si myslím, že
hlasování v posledních dvou bodech neproběhlo úplně zcela dle představ opozice, tak aspoň
doufám, že potom složení obou výborů trošičku napomůže nastoupit tu cestu vstřícnosti a
konstruktivity tak, jak tady byla zmíněna z obou dvou stran. To je asi všechno. Děkuji. (Potlesk.)
Starosta Alexander Lochman: Já vám, pane zastupiteli, děkuji. Přistoupíme k dalšímu
bodu, a to je
10.
Stanovení odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
V tomto bodě navrhuji podobné usnesení, kterým se dlouhodobě řídí naše MČ, a to je,
dovolte mi ho přečíst:
„Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice stanovuje měsíční odměny a příplatky neuvolněným
členům zastupitelstva v limitní výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze v platném znění. Měsíční odměny se poskytnou neuvolněným členům
zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ode dne zvolení nebo jmenování do funkce, tj. člen
zastupitelstva, člen rady, předseda nebo člen výboru zastupitelstva nebo komise rady MČ.“ To je
návrh usnesení.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu k tomuto bodu.
Pardon, pan Šemík.
Pan Roman Šemík: Děkuji za slovo. Já budu mít protinávrh. Byla tam zmínka o limitní
sumě nebo o limitní částce. Můj návrh bude: odměny neuvolněným zastupitelům a funkcionářům
budou bez příplatku za počet obyvatel MČ.
Starosta Alexander Lochman: To je návrh usnesení, pane inženýre? (Ano.) Tak bych
poprosil, protože je to trochu složitější, abyste to dal návrhovému výboru písemně, abychom o tom
mohli hlasovat, abychom přesně věděli, jak jste to myslel, aby návrhový výbor to mohl zopakovat,
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tak jak to má být.
Pan Roman Šemík: Mohu požádat o tu tabulku, ze které vycházíme?
Starosta Alexander Lochman: Ano a dám tedy dvě minuty přestávky, abych si to mohl
připravit také.
(Krátká přestávka.)
(Po přestávce.)
Starosta Alexander Lochman: Já vám děkuji. Dámy a pánové, vážení kolegové, vážené
kolegyně samozřejmě, prosím, posaďte se, usaďte se na svá místa, abychom mohli pokračovat v
zasedání. A poprosím, aby v sále bylo trochu klidu, aby paní ředitelka Heřmánková mohla přečíst
návrh usnesení pana Ing. Romana Šemíka. Prosím.
Paní Ivana Heřmánková: Dámy a pánové, pan Ing. Roman Šemík navrhuje usnesení v
tomto znění:
„Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice stanovuje měsíční odměny a příplatky neuvolněným
členům zastupitelstva v minimální výši bez příplatku podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 20/2009
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném
znění. Měsíční odměny se poskytnou neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ode
dne zvolení nebo jmenování do funkce, tj. člen zastupitelstva, člen rady, předseda nebo člen výboru
zastupitelstva nebo komise rady MČ.“
Starosta Alexander Lochman: Já vám děkuji. Má někdo ještě další protinávrh? Nikdo
nemá protinávrh? Pan Marada?
Pan Miroslav Marada: Protinávrh nemám, chtěl bych jenom promluvit.
Starosta Alexander Lochman: Do diskuse se hlásíte? (Ano.) Ano, tak pokud nejsou
protinávrhy, otevírám diskusi. Pane Marado, máte slovo.
Pan Miroslav Marada: Děkuji. Já jenom na vysvětlenou, o čem budeme teď hlasovat.
Nemyslím pro zastupitele, ale pro přítomné v sále a u televizních přijímačů, jak se dříve říkávalo.
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Zákon stanovuje poplatek v základní výši, který když si vezmu příklad neuvolněného
místostarosty, to znamená místostarosta, který vykonává tuto funkci při zaměstnání, nikoliv na plný
úvazek, tak tam je minimální stanovená výše přes 7 tisíc, tuším asi 7,5 tisíce hrubého. Dále je tam
příplatek, který je diferencovaný podle velikosti obce nebo MČ. Pro naši desetitisícovou MČ je
tento příplatek 22 tisíc korun. Jinými slovy, v případě zastupitele diferenciační příplatek je asi 350
korun, takže o zastupitele tolik nejde, ale pokud bychom se měli teď tady sjednotit, že MČ ušetří na
osobních nákladech, a místostarostů máme, domnívám se, neúrekom, abych tady také vyšel vstříc
kolegům z ANO, tak jednáme vlastně v případě těch tří místostarostů o tom, jestli měsíčně na ně
vydáme 70 tisíc navíc, nebo ne. O tom je ten návrh. Tolik na vysvětlenou. Děkuji. (Potlesk
opozičních zastupitelů a části veřejnosti.)
Starosta Alexander Lochman: Děkuji vám. Dovolím si ještě vstoupit do rozpravy. Já bych
rád, abychom nekoukali na post místostarosty nebo zástupce starosty, jak se říká, jako na náklad. To
je pouze koukání jedním směrem, to je špatný pohled. Musíme koukat nikoliv na náklady, ale na
celek. Místostarosta má své přínosy. Místostarosta bude v rámci politické rozmanitosti samozřejmě
shánět peníze. To je jeho úkol. Místostarosta se musí zaplatit. Na to zase dohlížím já. Takže pro mě
to není náklad, který je takzvaně zbytečný. Je to náklad pro profesionály, kteří mají dobře
vykonávat svoji práci. Děkuji.
Hlásí se pan Šemík do rozpravy.
Pan Roman Šemík: To bude asi jeden z takových rozporů, jak se dívám já na samosprávu.
Moje představa je řídit, moje představa je spravovat s péčí řádného hospodáře. Když si porovnám, s
jakým rozpočtem nakládá velká Praha, Zastupitelstvo hl. m. Prahy, jsou to řádově desítky miliard, a
když si to porovnám s rozpočtem MČ našeho typu, kdy to jsou řádově desítky milionů korun, tak to
je nesrovnatelné.
Kolegyni Bendové bych rád pogratuloval, protože ona bude vést jeden z výborů v
Zastupitelstvu hl. m. Prahy, bude mít poměrně důležitou agendu, která by nám jako MČ i mohla
pomoci, a myslím, že ona konkrétně nebude mít zapotřebí se přít o to, jestli bude, nebo nebude mít
příplatky za vedení finančního výboru, jestli se nepletu, tady v MČ. Myslím si, že skutečně tohle by
mohla být taková asi poslední dnes příležitost, gesto nové koalice, aby se zamyslela nad tím, jakým
způsobem chce spravovat tuto MČ. Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji za názor. Přihlašuje se ještě někdo jiný do rozpravy?
Pan Ing. Vintiška.
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Pan Jiří Vintiška: Dobrý večer ještě jednou, dámy a pánové. Mě se tentokrát ta diskuse
netýká osobně jako zastupitele, nýbrž jako správce rozpočtu samozřejmě ano, nicméně my s panem
starostou máme platy dány tím, že jsme uvolnění, tak tam není žádná možnost s nimi hýbat.
Nicméně mohu tady uvést svou zkušenost, jelikož jsem činnost neuvolněného místostarosty, to
znamená to, o čem teď také hlasujeme a to, co je tady zmiňováno v diskusi, vykonával posledních
osm let. Já bych chtěl říct, že tady bylo trošičku zmíněno, že se práce místostarosty dělá při vlastní
civilní práci. Pokud tu práci chcete dělat dobře, tak váš časový záběr, časová dotace je minimálně v
rozsahu půl úvazku normálního, spíš si myslím že i více. Pokud si myslíte, že za půl úvazku by měl
být člověk, který zodpovídá za majetek, který vlastní MČ, v hodnotě jedné miliardy korun, ročně
hospodaří s rozpočtem, který s vedlejší hospodářskou činností osciluje mezi 60 až 80 miliony
korun, tak jestli si, kolegové, myslíte, že 7 tisíc korun je adekvátní odměna pro takto vysokého
člověka, který musí připodepisovat různé smlouvy a nese za ně i právní odpovědnost, což já jsem si
také vyzkoušel různé peripetie s tímto, tak si myslím, že to není adekvátní odměna. A myslím si, že
odměna, která je navrhována tady předkladatelem panem starostou, je v pořádku. (Potlesk.)
Starosta Alexander Lochman: Paní Arnotová se hlásí do rozpravy.
Paní Kateřina Arnotová: Já myslím, že je jenom potřeba zdůraznit, že v minulém
volebním období byl jeden neuvolněný místostarosta, kdežto teď budou tři, takže ten náklad se
trojnásobně zvyšuje.
Starosta Alexander Lochman: Jeden uvolněný?
Paní Kateřina Arnotová: Neuvolněný.
Starosta Alexander Lochman: Byli dva.
Paní Kateřina Arnotová: Tak pardon. Teď jsou ale tři.
Starosta Alexander Lochman: Teď jsou tři. Ano, to je pravda.
Starosta Alexander Lochman: Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, tak
přistoupíme k hlasování o protinávrhu pana Ing. Romana Šemíka. Prosím, pojďme hlasovat o
návrhu usnesení, který předložila tady paní zastupitelka Heřmánková, teď už radní, já se omlouvám.
Kdo je pro tento návrh? 6 je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? 10 je proti. A kdo se zdržel
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hlasování? 4 se zdrželi hlasování. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.
Přistoupíme tedy k návrhu tak, jak jsem ho přednesl já ve svém projevu. Prosím, hlasování
teď. Kdo je pro? 14 je pro. Kdo je proti? 6 je proti. A kdo se zdržel hlasování – formálně? Nikdo.
Konstatuji, že usnesení tak, jak jsem ho předkládal, bylo přijato a schváleno.
Přistoupíme k bodu číslo
11.
Volba ověřovatelů dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
což je zákon o hlavním městě Praze. A k naplnění tohoto paragrafu je třeba zvolit
ověřovatele z řad zastupitelů, kteří podpisem doložky stvrdí správnost právního jednání MČ PrahaČakovice při uzavírání smluv. Proto si teď dovolím navrhnout některé z vás, vážení kolegové, a
budu rád, když mi nominaci samozřejmě potvrdíte.
Navrhuji paní Kateřinu Arnotovou. Přijímáte? (Ano.) Děkuji. Paní Mgr. Lenku Kubcovou.
Děkuji, přijímá. Paní Ludmilu Vargovou. (Souhlasí.) Děkuji. Paní Ing. Jarmilu Bendovou.
Přijímáte? (Ano.) Já vám děkuji. Paní Michaelu Kubernatovou. Přijímáte? (Ano.) Já vám děkuji.
Pana Michala Linharta. Přijímáte? (Ano.) Já vám děkuji. Pana doktora Miroslava Maradu.
Pan Miroslav Marada: Dovolím si nepřijmout. Necítím se na to.
Starosta Alexander Lochman: Pan doktor Miroslav Marada nepřijímá, ať je to v zápisu. A
pan Ing. Roman Šemík. (Nesouhlasí.) Pan Ing. Šemík nepřijímá. Tudíž máme šest ověřovatelů.
Usnesení zní: Zastupitelstvo MČ schvaluje tyto ověřovatele dle § 43 zákona 131/2000 Sb., což
znamená paní Mgr. Kateřinu Arnotovou, paní Mgr. Lenku Kubcovou, PhD., paní Ludmilu
Vargovou, paní Ing. Jarmilu Bendovou, paní Michaelu Kubernatovou a pana Michala Linharta.
Prosím, kdo je pro tento návrh usnesení? Všichni jsou pro, všech 20 je pro. Děkuji. Konstatuji, že
zastupitelstvo MČ schválilo ověřovatele dle § 43.
Dámy a pánové, jdeme k... Pane Marado, chcete ještě něco k tomu říct?
Pan Miroslav Marada: Já jsem chtěl ještě vystoupit. V závěru můžu?
Starosta Alexander Lochman: Jestli chcete diskusi, tak vystupte teď a uděláme pak závěr,
který to uzavře.
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Pan Miroslav Marada: Nesouvisí to s projednávaným bodem, co jsme měli.
Starosta Alexander Lochman: Nevadí. Projednávaný bod už byl odsouhlasen.
Pan Miroslav Marada: Dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer. Vážení sousedé, bohužel
musím říct, že jsem velmi smutný z toho, jak toto zastupitelstvo proběhlo. Nikoliv z toho, že ČMT
jako vítěz voleb není u moci. Je třeba říct, že zákon v našich zemích nenařizuje, že vítěz voleb musí
sestavit radu. Na Slovensku například mají přímou volbu starosty a následující jednání už s tím
prostě nijak nepohne. K tomuto výsledku, ke kterému jsme dospěli, jsme dospěli demokratickou
cestou, demokratickým hlasováním a ČMT ho samozřejmě přijímá. Co nemůžu přijmout, je způsob
práce s opozicí, který se tady od prvního momentu nastavuje. Jak jste viděli, na ověřování smluv je
opozice dobrá. Aby se projevila politická kultura a nabídla se dlouhodobá spolupráce na čtyři roky v
tom smyslu, že alespoň symbolicky se jí svěří vedení kontrolního výboru, což se dělá i v horších
čtvrtích, než je ta naše, zcela běžně, to pravděpodobně možné není.
Chci tady zdůraznit, že sice přijímáme ten výsledek, říkal jsem, že proběhlo demokratické
hlasování, ale politologové hovoří o dvou způsobech demokracie – tzv. pozitivní a negativní. Rád o
tom hovoří například současný náměstek ministra zahraničí profesor Drulák. On říká, že v tom
negativním pojetí je svým způsobem zneužíváno demokratické hlasování demokratickou většinou k
dosahování nedemokratických cílů, nesprávného výsledku. V pozitivní demokracii, tam využíváme
ty nástroje k tomu, abychom dospěli k co nejlepšímu výsledku z hlediska demokracie, to znamená
reprezentace vůle lidí. V tomto smyslu musím konstatovat, že tento výsledek, tato rada není
pozitivně demokraticky zvolená. Uvedu několik důvodů. Připomenu pravděpodobně věci, které už
znáte z webových stránek volby.cz apod.
Především tato rada zcela pomíjí vítěze. Vítěz tvoří třetinu zastupitelstva a proti tomu
konglomerátu, co jsme tady teď odhlasovali, tvoří jednotný názorový proud. Ano, dvě třetiny
zastupitelstva, které jsou teď v radě, reprezentují dvě třetiny voličů, ale je to dohromady asi šest
subjektů a těch šest subjektů voliči volili z rozmanitých příčin. Je to velmi názorově rozdílný
konglomerát. V tomto smyslu si myslím, že ČMT jako jednotný názorový proud tvořící prakticky
třetinu názorů lidí této MČ měla právo koalici sestavit.
Dále bych řekl, že tady dochází k poměrně nebezpečnému trendu. Když se podíváme na
lokální reprezentaci, vidíme, že do značné míry jsou tady opomíjeni novousedlíci. Já ačkoliv jsem
starousedlík a vážím si toho, Čakovice mám samozřejmě rád, mám tu spoustu přátel od dětství,
konečně i tady v zastupitelstvu se někdy nedokážu přestat divit, že se nedokážeme domluvit, tak
tohle je nebezpečný trend. My vlastně vylučujeme lidi ze sídliště, případně i nové lidi z Třeboradic,
kde získalo ČMT velké množství hlasů, a myslím si, že to je špatně. To prostě zasévá do té
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komunity pocit nějaké exkluze, vylučování, zhoršuje to komunikaci. Jeden z výsledků potom je, že
pan Vintiška mi říká: Já bych byl rád, aby když vystupuje Bílý Mlýn, aby se na mě tolik lidí
nemračilo. Bojím se, že 28 % se mračit bude. A vlastně se tomu nedivím.
Další důvod, proč si myslím, že ČMT mělo mít právo sestavit vládu. Když se podíváme na
sílu mandátu jednotlivých zastupitelů, sedm zastupitelů ČMT, všichni nad 800 hlasů, na osmém
místě pan starosta – 778 hlasů, na dalším místě je pan Vintiška. Uvedu příklad z opačného konce,
pan Motyčka – 215 hlasů. To je slabá čtvrtina našeho nejhoršího posledního sedmého kandidáta.
Opět mi připadá, že se obchází zkrátka vůle voliče. Voliči dali nejsilnější mandát sedmi
představitelům ČMT. Ani jeden z nich nemá šanci tento mandát ve vedení města uplatnit. To je
myslím zase špatně.
A teď bych tady ještě mohl hovořit o mravním hledisku, po sobotních Hovorech z Lán bych
asi mohl používat velmi ostrá slova, co jsme tady předvedli, ale místo toho řeknu, že mi přijde líto,
že pan Vintiška nenašel odvahu, aby ten mocenský konglomerát i s tím podnikatelským hnutím Pro
Prahu dokázal rozetnout. Já tedy nevím, jestli jeho pohled na svět se skutečně dočtu na webových
stránkách ODS, ten myslím, že můžu spíš tušit, ale to, že nám spolupráci a nabídku místa starosty
mnohokrát odmítl s argumentem, že má gentlemanskou dohodu s TOP 09 a s hnutím pro Prahu, to
je zkrátka fakt. A já tady nelžu.
Abychom neskončili tak negativně, je mi to líto, že ta spolupráce nedopadla – myslím si, že
pan Vintiška mohl být dobrým starostou, a jsem nesmírně vděčný Katce Arnotové, že byla tak
velkorysá a funkci starosty mu nabídla. To si myslím, že by také asi každý nedokázal, a myslím si,
že ta spolupráce mohla fungovat.
Co bude dělat ČMT v opozici? Mám trochu obavy, že jakékoliv naše konstruktivní návrhy
asi nebudou příliš vyslyšeny kromě toho, že možnosti opozičních zastupitelů jsou značně omezené,
nemají prostě ten výkonný aparát na radnici, nemohou zadat práci odboru životního prostředí, aby
něco připravili atd., musí všechno dělat v podstatě sami, s žádným rozpočtem atd., pořád se musí
někde doprošovat. V minulosti bohužel byla i zkušenost, že naše návrhy se běžně odmítly a na
následujícím zastupitelstvu je prohlasovala koalice a prohlásila je za své. To jsou všechno takové
komunikační drobnosti, které můžou vypadat, jako že jsme nějak uraženi. Ne! Samozřejmě je to
otrava, ale hlavně je to zase obcházení nějakého významného názorového proudu v této MČ, místo
aby se využívala nabídka, kterou ČMT dává, schopnosti, které naši lidé mají atd. Je to prostě škoda
pro Čakovice. Zní to možná formálně, ale je to tak.
Čemu bude ČMT bránit? To si myslím, že budeme asi muset bránit okruhu, protože tato
koalice naopak ho vítala v současné pozici, tj. hned za Třeboradicemi. Pravda, on se ten okruh v
následujících čtyřech letech asi nepostaví, určitě se nepostaví, ale bude se o tom pravděpodobně
jednat. Víme v minulých čtyřech letech, že tato koalice se vlastně stavěla k současnému okruhu
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vstřícně, nepodepisovala různé třeba protestní dopisy starostů z okolních městských částí atd. Takže
tam to bude ČMT hlídat.
Asi dalším naším tématem bude metropolitní plán. Nevíme, jak to dopadne na městě. Tam se
samozřejmě politická garnitura vymění, ale plán je natolik moderní a tak silně rozpracovaný, že
doufám, že nová garnitura ho nesmete. Za naši MČ bychom velmi rádi přispěli do formulace ať už
v rámci vymezování jednotlivých lokalit, tak zpřesňování třeba popisu stavebního charakteru lokalit
atd. A rádi bychom také bránili veřejný prostor. Málokdo totiž si v té dnešní zblázněné době, kdy je
spolupráce každého s každým rychlá a nemáme čas se ani zastavit, o co vlastně jde a kdo nám to
sem zase leze do dveří a strká nám sem nohu a zase něco chce a chce nás podvést atd., málokdo
prostě zapomíná (správně „si uvědomuje“), že jsme tady od toho, abychom chránili veřejný prostor.
A já bych byl rád, když nějaký podnikatel bude chtít například uzavřít smlouvou o spolupráci s MČ,
abychom především zvažovali, jestli je to dobré z hlediska veřejného prostoru a jestli je to dobré
pro veřejnost z hlediska veřejného zájmu. Není to tak, že by ČMT nepřálo soukromému kapitálu
nebo že by žárlilo na to, že má někdo tučné konto a pozemky, vůbec ne, ale myslím si, že
podnikatelé a speciálně velcí investoři, developeři nemohou realizovat v naší MČ megalomanské
stavby, zastavovat rozsáhlá území bez toho, že by něčím přispěli k veřejnému zájmu. Vůbec
megalomanské stavby už by tu asi vznikat neměly. Myslím, že je nás tady dost, a ČMT teď vidí v
následujících letech rozvoj spíš intenzivní než extenzivní, to znamená spíš než se rozlézat dál do
polí, tak pečlivě budovat infrastrukturu, doplňovat to, co chybí uvnitř města atd. O tato témata se
budeme snažit.
A doktorka Kubcová určitě bude ráda, když připomenu zelená témata. Je tu asi jediný
projekt, na kterém s námi jakž takž v minulosti dokázala koalice spolupracovat, a to je Mratínský
potok. Budeme rádi, když budeme moci přispět k tomu, aby se ta revitalizace mohla postupně
uvádět v život.
Takže všichni, co jste nám fandili, děkuji za milé chvíle u stanů. Měl jsem chvíli pocit, že
pozitivní demokracie může zvítězit. Byl to pro mě hezký dárek k 25. výročí sametové revoluce.
ČMT zvítězila, ČMT je tady a vy jste to dneska sehráli spíš k výročí VŘSR, pánové! (Potlesk
opozičních zastupitelů a části veřejnosti.)
Starosta Alexander Lochman: Dámy a pánové, přijdeme postupně k závěru. Jen mi
dovolte jednu malou poznámku. Vždycky když slyším slovo zneužití demokracie, tak se alarmuji a
řeknu si, že něco asi není v pořádku, protože respektování demokratických principů, jak dnešní
večer ukázal, je naše fundamentální povinnost, a myslím si, že zase to ukazuje, jakým způsobem
kdo přemýšlí.
Jenom bych řekl, pane Marado, že nikdo vám nebral právo sestavit radu. Nikdo vám to
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nevzal. Určitě ne kolegové – s námi jste nechtěli mluvit, protože jste si vymysleli tu hezkou
pohádku o nějakých podnikatelských politicích, nebo já už ani nevím, jak se to jmenuje. Nikdo vám
to nebral. To není pravda.
A musím ještě tady říct jednu nepravdu, která tady zazněla, a musím se proti tomu ohradit.
To, jestli jsme nepodepisovali nějaké petice proti nějakému okruhu, já myslím, že každý, kdo umí
číst a přečte si usnesení i zastupitelstva MČ, jakým způsobem jsme reagovali proti okruhu, jaké my
jsme dávali připomínky – připomínám, že vy jste nedávali žádné, páni kolegové! (P. Marada: To
není pravda!) Promiňte, nechte mě domluvit. Vy jste nedávali žádné a je to pravda. Prostě toto mi
připadá trochu zvláštní. Nicméně vy jste tady započal konstruktivní opozici. Nevím, jestli jste to
jenom říkal v nějakém vidění, že byste chtěl získat nějaké funkce, nevím, jestli je to z toho důvodu,
nebo jestli to myslíte vážně, ale já budu rád, když to myslíte vážně. Ale my také očekáváme, že
něco od vás konstruktivního a vstřícného k nám uvidíme. Zatím se tak moc neděje. Ale jak říkám, já
mám dveře otevřené a předpokládám, že veškeří kolegové jsou na tom podobně.
12.
Závěr
Přátelé, už jsme u závěru a já bych chtěl všem kolegům, všem občanům poděkovat za účast
na ustavujícím zasedání zastupitelstva a samozřejmě i nově zvoleným zastupitelům pogratulovat.
Gratuluji i nově zvoleným zástupcům starosty, radním a předsedům výborů zastupitelstva.
Čakovicím, Miškovicím i Třeboradicím přeji světlou budoucnost samozřejmě v následujícím
volebním období a mnoho let dopředu a přeji vám krásný večer i krásný víkend. Děkuji vám, že jste
dorazili. (Potlesk.)

Zapsal: Ing. Pavel Dibelka
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