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 Pan Jiří Vintiška: Dámy a pánové, dobrý večer. Já vás poprosím, abyste pomaličku zaujali 
svá místa. (Po chvíli.) Ještě jednou dobrý večer.  Vážení spoluobčané, vážení sousedé, vážené nově 
zvolené zastupitelky, vážení noví zvolení zastupitelé, já vám přeji hezký večer. Vítám vás tady v 
sále Středního odborného učiliště a Střední odborné školy. My máme dnes na pořadu slavnostní 
ustavující zasedání zastupitelstva, které bylo zvoleno pro volební období 2022-2026. 
 Úvodem bych chtěl konstatovat, 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 návrhu soudu na neplatnost voleb. Tato lhůta uplynula v pátek 7. 10. 2022 v 16 hodin a 
žádný takový návrh podán nebyl. 
 Informace o konání ustavujícího zasedání byla také v souladu se zákonem zveřejněna na 
úřední desce Úřadu MČ Praha-Čakovice, rovněž na elektronické úřední desce, a to ode dne 
10. 10. 2022, tedy sedm dnů před konáním dnešního zasedání. Všem zvoleným zastupitelkám a 
zastupitelům byla zároveň pozvánka poslána elektronickou poštou. 
 Konstatuji tedy, že na zasedání je přítomno dle prezenční listiny 21 zastupitelů. To znamená, 
že se nikdo z dnešního zasedání neomluvil. 
 Rovněž si dovoluji upozornit, že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován videozáznam, 
který je po ověření zápisu smazán, a zároveň toto jednání je přenášeno přes internet na naše webové 
stránky, kde si občané mohou naše jednání zapnout a sledovat jej. 
 Zapisovatelkou určuji paní Hanu Laušovou. A nyní, protože ještě nemáme vlastně splněn 
slib, tudíž technicky nejsme ještě zastupitelé, tak než začneme pokračovat podle programu, který 
jste obdrželi e-mailem, tak je potřeba zkontrolovat osvědčení, které jste před malou chvílí obdrželi, 
a také zkontrolovat vaši totožnost, tak jak to vyžaduje platná legislativa. A já bych vás tedy poprosil, 
abyste si všichni ta osvědčení, která jste před chvilkou obdrželi, připravili před sebe na stůl, a 
rovněž váš občanský průkaz. 
 Protože nemůžeme hlasovat, tak z titulu předsedajícího jmenuji mandátovou komisi, a to 
ve složení: paní Mgr. Soňa Černá. Přijímáte nominaci? (Ano.) Děkuji. A pan Ing. Michal Motyčka. 
Přijímáte nominaci? (Ano.) Děkuji. A já bych vás tedy, mandátová komise, požádal, zda byste 
provedli kontrolu všech našich totožností, včetně mé a včetně osvědčení. Děkuji moc. (Probíhá 
kontrola zmíněných dokladů členy mandátové komise u všech zastupitelů.) Ještě poprosím 
mandátovou komisi, abyste se také navzájem zkontrolovali. 
 (Po chvíli.) Já se zeptám mandátové komise, jestli kontrola proběhla v pořádku, jestli nás 
můžete seznámit s výsledkem kontroly. 
 
 Pan Michal Motyčka: Kontrola proběhla v pořádku. 
 
 Pan Jiří Vintiška: Děkuji moc. Já bych poprosil paní zapisovatelku, aby do zápisu uvedla 
následující: Mandátová komise zkontrolovala osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha-
Čakovice a totožnost budoucích 21 zastupitelů a konstatuje, že neshledala u nikoho žádnou 
překážku k výkonu funkce zastupitele MČ Praha-Čakovice. Děkuji. 
 
 A nyní se dostáváme k tomu nejhezčímu asi z dnešního zasedání, a to je složení slibu. Slib 
vychází z § 50 zákona o hl. m. Praze a musím vás upozornit, tak jak je v zákoně uvedeno, vážené 
kolegyně, vážení kolegové, že odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu, a to podle § 55 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 
 Nyní bych vás poprosil, abychom povstali. (Stalo se.) A já si dovolím přečíst slib: 
 
 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha-Čakovice a jejích občanů, řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ 
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 Posaďte se prosím. (Všichni se opět usadili.) A nyní vás, kolegyně a kolegové, poprosím, 
abyste ke mně přistupovali v pořadí, tak jak to bude číst paní asistentka, a slib složíte pronesením 
slova „slibuji“ a stvrdíte jej podáním ruky se mnou. A potom ještě na listině, která je tady u 
kolegyně. 
 
 (Paní Marcela Lapková postupně čte jednotlivé zastupitele, kteří následně přistupují k panu 
Jiřímu Vintiškovi, pronášejí slovo „slibuji“ a podávají mu ruku. Poté se podepisují na připravenou 
listinu.) 
 
      Mgr. Kateřina Arnotová 
      Mgr. Soňa Černá 
      Mgr. Vladislav Fryč 
      Pan Lukáš Horský 
      Pan Jan Kadlec 
      Mgr. Jan Kočí 
      Paní Jaroslava Krákorová 
      Ing. Miloslav Krejčíček 
      Paní Libuše Kurková 
      Mgr. Miroslav Laštovka 
      Ing. Alexander Lochman 
      Ing. Michal Motyčka 
      Mgr. Tereza Jandoušová Pechanová 
      Ing. Kateřina Rosická 
      Pan Martin Slavík 
      Mgr. Martin Střelec 
      Paní Ludmila Vargová 
      Pan Michal Veselý 
      Pan Miloš Vojáček 
      Paní Ivana Heřmánková 
      a Ing. Jiří Vintiška. 
(Pan Vintiška předává slavnostní insignie paní Ivaně Heřmánkové, do jejíchž rukou následně skládá 
zastupitelský slib.) 
 

1. Schválení programu 
 
 Pan Jiří Vintiška: Já moc děkuji a konstatuji tedy, že všech nás 21 přítomných jsme složili 
v souladu se zákonem slib zastupitele MČ Praha-Čakovice. 
 A nyní už můžeme rozhodovat, takže přistoupíme k samotnému dnešnímu návrhu programu. 
Já jej přečtu. 
 
 Prvním bodem je tedy samotné Schválení programu 
 Druhým bodem je Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání ZMČ 
 Za třetí potom Volba volebního výboru 
 Za čtvrté Volba návrhového výboru 
 Za páté Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty, počtu uvolněných členů ZMČ 
 Za šesté potom Volba starosty, zástupců starosty a radních 
 Za sedmé Volba předsedy Kontrolního výboru 
 Za osmé Volba předsedy Finančního výboru 
 Za deváté Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ 
 Za desáté potom Volba ověřovatelů dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. 
 A jedenáctým bodem je potom Závěr. 
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 A nyní se zeptám, jestli někdo má jiný návrh na dnešní pořad zasedání, zda chce někdo 
nějaký bod doplnit, vypustit či provést jinou úpravu. (Nikdo se nehlásí.) Pokud tomu tak není a 
nikdo nemá tedy připomínku k programu, tak já jenom přečtu návrh usnesení, abychom věděli, o 
čem hlasujeme, a návrh usnesení zní, že Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schvaluje předložený 
program ustavujícího zasedání zastupitelstva. 
 A já dám hlasovat. Pro nové zastupitele – před sebou máte takovéhle kartičky. Z nich si 
samozřejmě zvolíte tu variantu, která je pro vás vhodná, a já se tedy zeptám, kdo je pro návrh 
programu. Poprosím kolegyni o sčítání hlasů. Získávám informaci 21, nicméně pro formu se zeptám, 
jestli je někdo proti nebo zda se někdo zdržel. Ani v jednom případě těch dvou možností, co jsem 
doplňoval, se tak nestalo, tudíž 21 hlasy jsme schválili program dnešního zasedání zastupitelstva. 
 
 Takže můžeme přistoupit k bodu číslo 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání ZMČ 
 
 Já si dovolím navrhnout dvě ověřovatelky – paní Mgr. Kateřinu Arnotovou. Vidím 
souhlasné přikývnutí. A paní Ivanu Heřmánkovou. Také vidím souhlasné přikývnutí. Děkuji. 
Zeptám se zastupitelů, jestli někdo má nějaký návrh na ověřovatele. Pokud tomu tak není, tak bych 
nechal hlasovat. 
 Kdo je pro, aby paní Mgr. Kateřina Arnotová a paní Ivana Heřmánková se staly 
ověřovatelkami dnešního zápisu. Opět to vypadá, že jsme všichni souhlasili s tímto návrhem. 
Zeptám se pro formu, jestli je někdo proti nebo se někdo zdržel. Není tomu tak, takže jsme schválili 
paní Arnotovou a paní Heřmánkovou za ověřovatelky.  
 
 Tím pádem můžeme přistoupit k bodu číslo 
 

3. Volba volebního výboru 
 
ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ. Úkolem tohoto volebního výboru bude sběr návrhů vašich 
nominací a také potom sčítání hlasů při hlasování o jednotlivých kandidátech. Volební výbor bude 
tříčlenný, je navrhován tříčlenný, což je minimální počet na tento výbor, a já si dovoluji navrhnout 
do volebního výboru: pana Mgr. Martina Střelce, jestli souhlasí. (Ano.) Děkuji. Pana Mgr. 
Miroslava Laštovku, jestli souhlasí. (Ano.) Děkuji. A potom paní Mgr. Kateřinu Arnotovou, jestli 
souhlasí. (Ano.) Souhlasí. Děkuji. 
 Zeptám se vás, kolegyně a kolegové, jestli máte nějaký jiný návrh na volební výbor. Pokud 
tomu tak není, tak dám hlasovat tedy o usnesení, že zastupitelstvo MČ určuje členy volebního 
výboru ve složení: pan Mgr. Martin Střelec, paní Mgr. Kateřina Arnotová a pan Mgr. Miroslav 
Laštovka. 
 Kdo je prosím pro? Opět všichni máme zdvihnutou ruku s kartičkou pro. Zeptám se pro 
formu, jestli je někdo proti nebo se zdržel? Není tomu tak, takže 21 hlasy jsme schválili volební 
výbor dnešního ustavujícího zasedání. 
 Před volbou potom vyhradíme maličko času, aby se volební výbor mohl poradit, zvolit si 
svého předsedu a potom nás bude provádět i samotnou volbou. 
 
 Nicméně ještě předtím tady máme dva body, a to je bod číslo 4, který je teď v pořadí, a jeho 
obsahem je 
 

4. Volba členů návrhového výboru 
 
 Úkolem návrhového výboru je formulovat a předkládat návrhy usnesení zastupitelstvu MČ 
ke schválení a já si dovolím navrhnout návrhový výbor ve složení: pan Mgr. Jan Kočí, jestli 
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souhlasí s nominací. (Ano.) Souhlasí, děkuji. Paní Jaroslava Krákorová, jestli souhlasí s nominací. 
(Ano.) Děkuji. A potom paní Ludmila Vargová, jestli souhlasí s nominací. (Ano.) Děkuji. 
 A zeptám se vás, kolegyně, kolegové, jestli máte jiný návrh na složení návrhového výboru. 
Pokud tomu tak není, tak navrhuji, abychom hlasovali o tomto usnesení: 
 Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice určuje členy návrhového výboru pana Mgr. Jana Kočího, 
paní Jaroslavu Krákorovou a paní Ludmilu Vargovou. 
 Dávám tedy hlasovat. Kdo je pro? Opět vidím, že všichni jsme pro. Pro formu se zeptám, 
jestli je někdo proti nebo se zdržel. Není tomu tak. Zvolili jsme tedy návrhový výbor. 
 
 Bodem pět je 
 

5. Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty, počtu uvolněných členů ZMČ 
 
 Já si v souladu s tím, jak je uzavřena koaliční smlouva, dovoluji navrhnout následující: 
Navrhuji sedmičlennou radu, navrhuji – tak, jako to bylo v minulém volebním období – čtyři 
zástupce starosty s tím, že navrhuji dvě uvolněné funkce, a to funkci starosty a potom jednoho 
zástupce starosty a tři neuvolněné funkce, a to 1. zástupce starosty a dalších dvou zástupců starosty. 
Zbytek jsou potom radní – dva. 
 A otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, tak rozpravu 
uzavírám a přečtu návrh usnesení, o kterém bychom teď hlasovali: 
 Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schvaluje sedmičlennou radu, dvě uvolněné funkce – 
starosty a jednoho zástupce starosty, a tři neuvolněné funkce – zástupce starosty. 
 A dávám hlasovat o tom, kdo je pro. 18 hlasů je pro. Zeptám se, kdo je proti. (Nikdo.) A kdo 
se zdržel? Tři zastupitelé se zdrželi, usnesení nicméně bylo 18 hlasy přijato. 
 
 A nyní v souladu s tím, co jsem říkal před chviličkou, vyhlašuji krátkou pauzu na poradu 
volebního výboru, který se teď domluví na tom, kdo povede volební výbor, a na chviličku přerušuji 
zasedání, nicméně prosím nevzdalujte se ze sálu. Bude to, předpokládám, krátká technická pauza. 
 
(Krátká přestávka.) 
(Po přestávce.) 
 
 Pan Jiří Vintiška: Dobře. Mám tady pokyn od pana Střelce, že volební výbor se nějakým 
způsobem dohodl, a já bych poprosil, jestli by na mikrofon bylo možno tedy říci, kdo bude 
předsedou toho volebního výboru. 
 
 Pan Martin Střelec: Bude mi ctí, měl bych to být já. 
 
 Pan Jiří Vintiška: Děkuji za informaci. Ještě předtím, než předsedovi volebního výboru 
předám slovo, aby nás provedl volbou, tak je třeba si domluvit způsob volby a já z pozice 
předsedajícího navrhuji provést volbu aklamací, tedy volbu veřejnou. Potom samozřejmě budeme 
postupovat podle jednacího řádu, tak jak hovoří o volbách, to znamená, o volebních kandidátech je 
hlasováno, volební výbor určí pořadí losem, když je více kandidátů, a tak dále. Touto volbou nás 
provede předseda volebního výboru. A já navrhuji, abychom přijali ke způsobu volby následující 
usnesení: 
 Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice určuje volbu starosty, zástupců starosty a radních jako 
volbu veřejnou. Nejprve bude volen starosta, pak první zástupce starosty, druhý zástupce starosty, 
pak další zástupce starosty a ještě vlastně dva zástupci starosty a potom dva radní. Každý navržený 
kandidát musí souhlasit se svou nominací. Pořadí, v jakém bude o kandidátech hlasováno, určí 
volební výbor losem. Zvolením příslušného počtu kandidátů na určitou funkci volba končí a o 
zbývajících kandidátech se nehlasuje, což je citace z jednacího řádu. 
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 Upřesním jenom, protože jsem tady četl nepřesnost, takže pak prvního zástupce starosty, 
druhého zástupce starosty, dva zástupce starosty a dva radní, aby to bylo jasné a bylo jasné, o čem 
hlasujeme. Nicméně zeptám se, jestli jsou jiné návrhy z hlediska způsobu volby. Hlásí se paní 
místo-… paní bývalá místostarostka, současná zastupitelka Arnotová. Omlouvám se, občas se 
spletu ještě. 
 
 Paní Kateřina Arnotová: Chtěla bych navrhnout volbu tajnou, protože mandát máme 
všichni volný, tak ten se lépe a svobodně vyjadřuje v tajné volbě. Děkuji. 
 
 Pan Jiří Vintiška: Takže máme protinávrh. Bylo by možné ho prosím zformulovat ve 
spolupráci s návrhovým výborem? Jestli to bude pasáž, která bude vycházet z toho, co jsem četl, a 
mění se jenom text z veřejné na tajnou? 
 
 Paní Kateřina Arnotová: Ano, je to v souladu s čl. 11 jednacího řádu. 
 
 Pan Jiří Vintiška: Dobře. To znamená, že by ten text usnesení zněl stejně, akorát v té první 
větě: Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice určuje volbu starosty, zástupců starosty a radních jako 
volbu tajnou. A dál by to následovalo stejně. (Paní Arnotová souhlasí.) Je každému prosím 
srozumitelné, co je předmětem protinávrhu paní zastupitelky Arnotové? (Ano.) 
 Zeptám se, kdo je pro protinávrh, o kterém se hlasuje… Pardon, omlouvám se ještě. 
Procedurální chyba. Zeptám se, jestli jsou ještě nějaké jiné návrhy, protože sice nebyly zvednuté 
jiné ruce, ale možná někdo v reakci na to mohl mít jiný návrh. Pokud nejsou jiné návrhy, tak tu 
máme tedy dva návrhy – protinávrh, který formulovala paní zastupitelka Arnotová, a ten můj 
původní návrh, který jsem přednesl, který obsahuje volbu veřejnou. 
 A já se zeptám, kdo je pro protinávrh, to znamená pro návrh paní zastupitelky Arnotové. 
Kdo je prosím pro? Vidím tři ruce nahoře. Tři zastupitelé jsou pro. Kdo je prosím proti? Osmnáct. 
A zeptám se, jestli se někdo zdržel? Nikdo, tedy součet nám sedí do 21 zastupitelů. 
 Teď pojďme prosím hlasovat o tom původním návrhu, tak jak jsem jej před chviličkou četl, 
to znamená, že bychom prováděli volbu veřejnou a potom prováděli volby, tak jak jsem četl to 
pořadí. 
 Kdo je prosím pro? 18 pro. Zeptám se, kdo je proti. Tři. Kdo se zdržel? Nikdo, tedy součet 
do 21 sedí. 
 Schválili jsme tedy způsob volby a já bych si dovolil teď předat vedení schůze a provedením 
volby bych pověřil tedy předsedu volebního výboru, kterým je pan Mgr. Martin Střelec. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Ještě 
jednou mi dovolte pogratulovat všem novým zastupitelkám a zastupitelům. 
 
 A nyní se budeme věnovat bodu šest, a to je volba budoucích členů rady MČ. 
 

6. Volba starosty, zástupců starosty a radních 
 
 Navrhovat kandidáty můžou jednotliví zastupitelé nebo zastupitelské kluby a můžou to dělat 
do té doby, než volební výbor uzavře nebo prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou. Po uzavření 
kandidátní listiny dojde potom k rozpravě, k vyjádření jednotlivých kandidátů v rozpravě a následné 
volbě. Ještě před uzavřením kandidátní listiny samozřejmě ověřím, zdali navržení kandidáti 
souhlasí s tím, že budou navrženi na ty jednotlivé pozice v radě MČ. 
 Jako první mi dovolte přistoupit k té nejdůležitější volbě, a to je volbě starosty MČ. 
Poprosím zastupitele, aby podali své návrhy k veřejné volbě na kandidáty na starostu MČ či 
starostku MČ. Michal? 
 
 Pan Michal Motyčka: Jestli mohu, dovolím si navrhnout Ing. Jiřího Vintišku na starostu. 
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 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Máme tady jeden návrh na Ing. Jiřího 
Vintišku. Poprosím ještě o další návrhy. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže tomu tak není, tak bych si 
dovolil ověřit od Jiřího Vintišky, zdali souhlasí s navržením na funkci starosty MČ. (Ano.) Děkuji, 
Jirko. 
 Dovolím si teď upozornit všechny členy zastupitelstva i dosud navržené kandidáty, že po 
uzavření kandidátní listiny již nebude možné navrhovat další kandidáty, ani vyslovit souhlas či 
nesouhlas s kandidaturou. Poskytuji tedy přítomným členům zastupitelstva poslední moment na to, 
aby se případně vyjádřili k navržené kandidátce. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže tomu tak není, tak si 
dovolím prohlásit kandidátní listinu za uzavřenou a poprosím první pana Jiřího Vintišku, aby se ke 
své kandidatuře vyjádřil. 
 
 Pan Jiří Vintiška: Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já bych chtěl 
moc poděkovat za důvěru, za nominaci. Pokud budu zvolen starostou, tak v souladu s tím, jak mě 
znáte, se budu snažit pokračovat v tom, co náš tým dělal v předchozích letech. Je spousta projektů, 
na které je potřeba navázat, je potřeba je dodělat. Čeká nás spousta věcí v dopravě, spousta věcí ve 
školství, spousta věcí v zeleni, a pokud dnešní ustavující zasedání proběhne tak, jak je uzavřena 
koaliční smlouva, tak věřím, že budeme velmi silný tým a že opět posuneme naše tři bývalé 
historické obce – Čakovice, Miškovice a Třeboradice – o nějaký kousek dopředu. 
 Vždycky v politice je těžké, že s některými lidmi nemůžete být v radě. Je to dáno politikou, 
je to dáno nějakou volební soutěží. Já se budu snažit i těm zastupitelům, kteří nejsou koaliční, kteří 
nejsou členy rady, poskytovat kompletní servis. Neznamená to, že zvolením někoho z nás do rady 
by tady mělo vzniknout nějaké informační embargo. Je to nějaký kredit, který jsem se vždycky 
snažil nastavit. Všichni ti z vás, kteří využili v minulém volebním období a chtěli se zeptat na 
nějaké projekty, na nějaké věci, vždy jsem byl otevřen k jakékoliv diskusi, vždy jsem si vyslechl 
vaše názory. Chtěl bych to dělat i dál a doufám, že najdeme nějakou společnou cestu, i když třeba 
někdy ty názorové rozdíly jsou těžké. 
 Moc děkuji za tu nominaci. To je asi vše, co jsem chtěl k tomu říci. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: A nyní mi prosím dovolte otevřít 
rozpravu. (Nikdo se nehlásí.) Ještě mi uděluje jednací řád po rozpravě ti dát ještě potom závěrečné 
slovo. Nevím, Jirko, jestli o něj stojíš. (Ne.) Pokud ne, tak mi dovolte přistoupit k volbě. 
 Vážení kolegové a kolegyně, prosím, kdo je pro zvolení Jiřího Vintišky starostou MČ Praha-
Čakovice? Jestli jsem dobře počítal, je to plný stav… Dvacet. Aha. A pro formu, kdo se zdržel? (J. 
Vintiška.) A kdo je proti? (Nikdo.) Nyní je mi ctí, Jirko, popřát ti jako první ke zvolení starosty MČ. 
Gratuluji. (Potlesk.) 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já si dovolím proti proceduře si vzít ještě slovo. Kolegyně, 
kolegové, moc vám děkuji. Je to pro mě obrovský závazek. Budu se snažit vás nezklamat, nikoho z 
vás. Děkuji.  
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Jako druhá volba, která bude následovat, 
je volba prvního zástupce starosty. A poprosím tedy vás, vážené zastupitelky a zastupitelé, abyste 
podali své návrhy na tuto funkci v radě MČ. Jirko, prosím. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já bych si dovolil navrhnout pana doktora Lochmana. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Tak jako první návrh máme doktora 
Alexandera Lochmana. Máme nějaké další návrhy? Pakliže ne, tak si dovoluji se zeptat, Alexi, tebe, 
zdali souhlasíš s navrženou kandidaturou své osoby na pozici prvního zástupce starosty. 
 
 Pan Alexander Lochman: Děkuji za návrh a souhlasím. 
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 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji za vyjádření. Tím si dovoluji 
seznámit přítomné členy, že v tuto chvíli na kandidátní listině je jeden kandidát, a tím je doktor 
Alexander Lochman a upozornit vás, že před uzavřením kandidátní listiny máme poslední prostor 
své návrhy vyřknout či nějakým způsobem se vyjádřit, nesouhlas s kandidaturou atd. (Nikdo se 
nehlásí.) Pakliže tomu tak není, tak si dovoluji prohlásit kandidátní listinu za uzavřenou a předávám 
tobě, Alexi, slovo, aby ses vyjádřil ke své nominaci. 
 
 Pan Alexander Lochman: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi ctí – za prvé, 
děkuji za nominaci – a je mi ctí již 12 let dávat své kompetence pro službu této městské části. Je to 
služba veřejnosti. Není to práce jedince, je to práce celého týmu a já jsem velmi rád, že budu moci, 
budu-li zvolen, být opět součástí dobrého týmu, tak jak už několik let se to v této MČ vede. 
 Chtěl bych jenom, a když mi dovolíte, poděkovat všem minulým zastupitelům, všem radním 
za výbornou práci. Myslím, že město to vidělo a i voliči to ocenili. Přál bych, aby budoucí rada byla 
osvícená a kompetentní, tak jak byla ta minulá. Moc děkuji ještě jednou za nominaci. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti děkuji za vyjádření a poprosím vás, 
vážené kolegyně a kolegové, zahajuji rozpravu k tomuto bodu, k volbě prvního zástupce starosty. 
(Nikdo se nehlásí.) Je to podobné, Alexi. Chceš se ujmout ještě závěrečného slova, i když ta 
rozprava neproběhla? 
 
 Pan Alexander Lochman: Ne, děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Tím pádem mi dovolte přistoupit k 
hlasování o volbě prvního zástupce starosty MČ Praha-Čakovice. 
 Kdo je pro zvolení prvním zástupcem starosty doktora Alexandera Lochmana? Jestli dobře 
vidím, tak je to 17. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? Zdrželi se 4. (Včetně A. Lochmana.) 
Tímto mi, Alexi, dovol pogratulovat ti ke zvolení do rady MČ a stát se zvolením prvním zástupcem 
starosty MČ. (Potlesk.) 
 
 Na třetím místě budeme volit pozici druhého zástupce či zástupkyně starosty MČ Praha-
Čakovice a poprosím vás, kolegové a kolegyně, zdali byste podali své návrhy na tuto pozici. Jirko, 
prosím. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já bych si dovolil navrhnout pana doktora Michala Motyčku. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Máme tady první návrh – doktor Michal 
Motyčka. Máme nějaké další návrhy, poprosím? Pakliže nikoliv, tak bych si dovolil, Michale, tebe 
se zeptat, zdali souhlasíš s navrženou kandidaturou své osoby na pozici druhého zástupce starosty. 
 
 Pan Michal Motyčka: Děkuji, Martine, souhlasím a bude mi ctí. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Dobře, děkuji. A dovolte mi tedy 
všechny přítomné seznámit se stávající kandidátní listinou, tak jak byla generována z vašich návrhů. 
Je jednočlenná. Navržen je doktor Michal Motyčka a upozorňuji přítomné členy zastupitelstva, že 
po uzavření kandidátní listiny již nebude možné navrhovat další kandidáty či vyslovit souhlas nebo 
nesouhlas s kandidaturou navrženého kandidáta. Takže nechám chvilku. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže 
tomu tak není, tak si dovoluji prohlásit i tuto kandidaturu za uzavřenou a předávám slovo tobě, 
Michale, abys pronesl něco ke své nominaci na pozici druhého zástupce starosty. 
 
 Pan Michal Motyčka: Děkuji za tento nevděčný úkol, protože mluvit po takových 
matadorech, jako je Alex a Jirka, je vskutku nesnadná věc, ale jak možná víte, dvanáct let se věnuji 
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rozpočtu, takže za nás nebo za mě a za mé kolegy mluvila čísla, která jsme krásně přetavili do 
spousty dobrých projektů. A já jsem rád a děkuji nejen samozřejmě voličům, ale zejména i kolegům. 
Možná budu parafrázovat Alexe, že za dobrou práci v minulých zastupitelstvech a v radě, že máme 
před sebou ještě kus práce, a důvěru – věřím, že nejen voličů, ale samozřejmě i vás kolegů – 
nezklameme a už se těším na další krásné čtyři roky, které budeme provázet a posouvat naši MČ tak, 
abychom byli jednou nejlepší v celé Praze. A já věřím, že to dokážeme. Děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já tobě také díky a nyní poprosím vás, 
vážené kolegyně a vážení kolegové, k otevření rozpravy k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže 
nejsou žádné příspěvky do rozpravy, tak se tebe ještě pro formu, Michale, také zeptám, jestli chceš 
mít závěrečné slovo k té rozpravě, která neproběhla. 
 
 Pan Michal Motyčka: Nikolivěk. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji a dovolím si přistoupit k 
provedení volby na pozici druhého zástupce starosty MČ Praha-Čakovice. 
 Kdo je pro zvolení doktora Michala Motyčky druhým zástupcem starosty? Jestli to dobře 
vidím, tak 20. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Jeden. (M. Motyčka.) Tak ti, Michale, 
gratuluji ke zvolení. (Potlesk.) 
 
 Jako čtvrtou pozici budeme volit opět zástupce starosty nebo zástupkyni starosty, nyní již 
bez uvedení nějakého pořadí. A poprosím vás, milí zastupitelé a zastupitelky, o vaše návrhy. Já 
nevím, jestli je to úplně nutné říkat, jestli je uvolněná či neuvolněná. (Porada s právníkem.) Je to 
nutné. Dobře. Tak jedná se o uvolněnou pozici zástupkyně či zástupce starosty a poprosím vás o 
vaše návrhy na tuto pozici v radě MČ. Alexi, prosím. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Navrhuji paní Mgr. Soňu Černou. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji za tvůj návrh. Jako první je 
navržena paní Mgr. Soňa Černá. Máte nějaké další návrhy? Pakliže tomu tak není, tak si dovolím, 
Soňo, se tě zeptat, zdali souhlasíš s nominací na pozici uvolněné zástupkyně starosty MČ. 
 
 Paní Soňa Černá: Děkuji za nominaci a souhlasím. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti děkuji za vyjádření a přijmutí 
kandidatury nebo potvrzení. A dovoluji si opět upozornit všechny zastupitele, že po uzavření 
kandidátní listiny již nebude možné navrhovat další kandidáty, ani vyslovovat souhlas či nesouhlas 
s kandidaturou, a poskytnout vám prostor se nyní případně na poslední chvíli ještě k této volbě 
vyjádřit. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže tomu tak není, tak si dovolím prohlásit kandidátní listinu na 
pozici uvolněné zástupkyně starosty nebo zástupce – ale máme jednu kandidátku – zástupkyně za 
uzavřenou. A poprosím tě, Soňo, o vyjádření se ke své nominaci. 
 
 Paní Soňa Černá: Děkuji. Dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Mně budou padat 
nejprve slova díků. Nejdřív jsem chtěla poděkovat všem těm, kteří mi projevili důvěru a díky 
kterým zde dneska můžu takhle sedět. 
 Dále jsem chtěla poděkovat svým přátelům a kolegům, se kterými jsem byla po celé ty čtyři 
roky na jedné lodi, a jmenovitě potom panu Alexanderovi Lochmanovi a panu Jiřímu Vintiškovi, 
kteří mi jako nováčkovi vždycky pomohli, když jsem potřebovala, ať už radou, či činem. Moc vám 
děkuji. 
 Také jsem chtěla poděkovat svojí rodině, manželovi s dětmi, kteří mě vždycky v mé práci 
aktivně podporovali, a znovu bych zde zmínila stejně jako před těmi čtyřmi lety svého tatínka, který 
byl a stále je mým velkým vzorem. A co se týče činů a morálního kreditu, tak mi postavil velice 
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vysokou laťku. Moc, moc bych chtěla, aby se naše MČ tak hezky rozvíjela a tak vzkvétala jako 
doteď, a pokud budu mít tu možnost, tak pro to budu pracovat s plným nasazením, s úsměvem, s 
nadšením a se zodpovědností. Děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti také děkuji. A poprosím tedy o 
zahájení rozpravy k této volbě. Nikdo se do rozpravy nehlásí. Soňo, i tebe se pro formu zeptám, 
zdali po rozpravě chceš mít ještě závěrečné slovo, která se neuskutečnila. 
 
 Paní Soňa Černá: Nikoliv, děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Tady se snažím držet ten jednací řád co 
nejpregnantněji. Dovolte mi tedy, abych přistoupil k volbě uvolněné zástupkyně starosty MČ Praha-
Čakovice. 
 Kdo je pro zvolení paní Mgr. Soni Černé zástupkyní starosty? Jestli dobře počítám, je to 
opět 17. Tedy opět – už tady jsme to číslo měli. Kdo je proti zvolení Soni Černé zástupkyní starosty? 
(Nikdo.) A kdo se zdržel? Čtyři. (Včetně S. Černé.) Takže 17 pro, 4 se zdrželi. Já ti, Soňo, moc 
gratuluji ke zvolení zástupkyní starosty MČ Praha-Čakovice. (Potlesk.) 
 
 Dámy a pánové, nyní přistoupíme k volbě posledního zástupce starosty či zástupkyně 
starosty, tentokrát tedy je to funkce opět neuvolněná jako ty předchozí a poprosím vás o vaše 
návrhy na pozici zástupce či zástupkyně starosty. Jirko, prosím. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já navrhuji pana Martina Slavíka. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji za návrh. Máme tady první návrh 
– pan Martin Slavík. Jsou nějaké další návrhy? Pakliže ne, dovoluji si, Martine, tebe zeptat, zdali 
souhlasíš se svojí nominací na pozici zástupce starosty MČ Praha-Čakovice. 
 
 Pan Martin Slavík: Ano, děkuji a bude mi ctí. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti také děkuji za potvrzení své 
nominace a návrhu. Dovolím si tedy seznámit všechny ostatní, že v kandidátní listině máme opět 
jedno jméno. Je to Martin Slavík, který potvrdil souhlas se svojí kandidaturou, a upozornit vás, že 
po uzavření kandidátní listiny již nebude možné navrhovat další kandidáty, ani vyslovit souhlas či 
nesouhlas s touto kandidaturou, a poskytuji vám poslední prostor zasáhnout do nominační listiny. 
(Problém s vyslovením.) Já se omlouvám, teď už to trošku déle trvá. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže 
nikdo nic nemá, tak si dovolím prohlásit kandidátní listinu za uzavřenou a tobě, Martine, předávám 
slovo jako prvnímu, než přistoupíme k volbě. 
 
 Pan Martin Slavík: Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Všichni, co mě znáte, tak víte, že 
nejsem moc velký řečník, tak já to zkrátím. Pro MČ už pracuji celkem dost let a můžu slíbit, že 
pokud budu zvolen, tak budu pracovat minimálně tak dobře, jak jsem pracoval před tím s tím 
týmem, se kterým jsem měl tu čest pracovat. 
 Pak už bych tady dal jen to poděkování. Takže určitě děkuji všem voličům – nejen těm, kteří 
nás volili, ale hlavně těm, kteří přišli k volbám, že dokázali vyjádřit – teď jsem se do toho zamotal – 
dokázali dát svůj hlas. Potom chci poděkovat všem zastupitelům, se kterými jsem měl čest pracovat, 
všem koaličním partnerům, dokonce i opozičnímu partnerovi. Dane, díky. (K p. Kajprovi.) 
 A nakonec asi poslední poděkování, a to největší – chci poděkovat své manželce Pavlíně a 
své dceři Kateřině, které mě už léta, léta podporují v mých mimorodinných záležitostech a 
aktivitách. Takže díky. 
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 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti také děkuji a dovolím si otevřít 
rozpravu k této volbě. Prosím, pan Fryč. 
 
 Pan Vladislav Fryč: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jakou budete mít gesci, co budete 
mít na starost v radě? 
 
 Pan Martin Slavík: Dobrý den, pane kolego. Tak já bych měl na starosti bezpečnost, 
Třeboradice a podnikatele. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Poprosím paní Arnotovou. 
 
 Paní Kateřina Arnotová: Jenom na doplnění, ať to pan Slavík nebere osobně, že zrovna se 
ptáme teď, ale ono nás to napadlo až teď. Chtěla jsem se zeptat, jestli bude zveřejněna koaliční 
smlouva, abychom věděli ty gesce pro všechny radní a místostarosty. Děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Nevím, jestli je to úplně teď dotaz k 
volbě té pozice. Já nejsem vlastně fundován k tomu teď odpovědět, protože to nevím, ale poprosím 
potom, Jirko, jestli bys odpověděl následně poté, co uzavřeme volbu, a zapamatoval si tento dotaz a 
vyjádřil se k tomu. Stačí vám to takto? (Určitě.) Děkuji. 
 Tak ještě nějaké příspěvky do rozpravy k volbě zástupce starosty – neuvolněného tentokrát? 
(Nikdo se nehlásí.) Martine, opět tě vyzývám, můžeš mít poslední slovo v této rozpravě. 
 
 Pan Martin Slavík: Ne, děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti také děkuji a přistoupíme tedy k 
volbě. 
 Kdo je pro zvolení Martina Slavíka zástupcem starosty MČ Praha-Čakovice? Jestli dobře 
vidím, je to 20. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? Jeden se zdržel. (M. Slavík.) Dvacet pro. 
Dovoluji si, Martine, ti pogratulovat ke zvolení zástupcem starosty MČ. (Potlesk.) 
 
 A pokračujeme ve volbě členů rady, tentokrát už bez jakékoliv funkce. A máme tam 
poslední dvě neuvolněné pozice. Takže na tu první neuvolněnou pozici radního poprosím o vaše 
návrhy. Jirko, prosím. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já navrhuji pana Ing. Miloslava Krejčíčka. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji ti za tvůj návrh. Poprosím o další 
návrhy, pakliže nějaké máte. Žádné neslyším, takže děkuji a zeptám se vás, pane inženýre, zdali 
souhlasíte s navrženou kandidaturou na pozici radního MČ Praha-Čakovice. 
 
 Pan Miloslav Krejčíček: Ano, souhlasím. Se ctí. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji. Dovoluji si vás tedy seznámit se 
stávající kandidátní listinou, je opět jednočlenná a navržen je pan Ing. Miloslav Krajčíček. Říkám to 
správně? (Krej-) Krejčíček. Omlouvám se. Upozorňuji všechny přítomné členy zastupitelstva i vás, 
pane kolego, že po uzavření kandidátní listiny již nebude možné navrhovat další kandidáty, ani 
vyslovit souhlas či nesouhlas s kandidaturou, a nyní vám poskytuji poslední prostor se k této 
nominační listině nebo ke kandidátní listině vyjádřit. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže nikdo nic nemá, 
tak mi dovolte prohlásit kandidátní listinu za uzavřenou a vám, pane inženýre, předávám slovo. 
 
 Pan Miloslav Krejčíček: Dobrý večer, dámy a pánové, milí kolegové. Děkuji moc za 
důvěru, kterou jsem dostal. Moc děkuji za čtyři roky, které jsem už mohl v této činnosti, 
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komunikaci s radnicí, se seznámit v rámci, když jsem byl ve funkci předsedy komise pro sídliště 
Čakovice. Vznikla spolupráce s mnoha kolegy, zastupiteli i radními. V sídlišti se povedla spousta 
věcí. Trochu mi to vlastně přiblížilo, jak funguje MČ, co dělá pro obyvatele, a když přišla možnost 
výzvy kandidovat v těchto volbách, tak jsem ji přijal a budu nyní velmi rád součástí tohoto týmu a 
budu rád za důvěru, když mě dneska zvolíte jako radního MČ. Děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám také děkuji a otevírám rozpravu k 
tomuto bodu. Prosím. 
 
 Pan Vladislav Fryč: Chci být monotematický. Chtěl bych se vás zeptat, jakou budete mít 
gesci, na co se budete zaměřovat? 
 
 Pan Miloslav Krejčíček: Jedna oblast tady už zazněla, se kterou mám zkušenost, a to je 
sídliště Čakovice, ale pak tam budou dvě další důležité oblasti, a to je bytová politika a sociální 
politika. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Prosím. 
 
 Pan Vladislav Fryč: Jestli bych vás mohl poprosit, jestli byste aspoň zhruba řekl, co 
plánujete v sociální politice konkrétně, nebo aspoň v obrysech. 
 
 Pan Miloslav Krejčíček: Přesné body k této tematice nemám, ale už tady na stole je první 
téma, a to je pomoc sociálně potřebným v rámci energetické krize. Magistrát na tohle téma připravil 
finanční položku a nyní vlastně bude mým úkolem se seznámit s těmito materiály a vlastně podpořit 
naše spoluobčany, kteří to budou potřebovat. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Ještě nějaký příspěvek do rozpravy? 
Žádný nevidím, ani neslyším a poprosím vás tedy ještě, zdali máte zájem o závěrečné slovo. (P. 
Krejčíček: Já?) Ano, vás. 
 
 Pan Miloslav Krejčíček: Ne, děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám také děkuji a dovoluji si tedy 
přistoupit k volbě člena rady MČ – neuvolněného člena Rady MČ Praha-Čakovice. 
 Kdo je pro zvolení pana Ing. Miloslava Krejčíčka členem Rady MČ Praha-Čakovice? Jestli 
dobře vidím, je to 20. Je to tak? (Ano.) Děkuji. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? Jeden se 
zdržel. (P. Krejčíček.) Tímto pádem si dovoluji vám pogratulovat ke zvolení členem Rady MČ 
Praha-Čakovice. (Potlesk.) 
 
 A máme před sebou poslední volbu členů v oblasti rady, posledního člena Rady MČ Praha-
Čakovice. Je to opět pozice neuvolněného člena rady neboli radního a poprosím vás o vaše návrhy 
na tuto pozici. Alexi? 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Navrhuji pana Mgr. Martina Střelce. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Tímto pádem si dovoluji předat slovo asi 
paní kolegyni Arnotové z volebního výboru, protože mi nepřijde vhodné, abych další volbou tedy 
provázel. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Já se o to pokusím. Asi mi to nepůjde tak 
dobře jako vám, protože s tím nemám zkušenost, každopádně vyzvu k podávání dalších návrhů. 
Vypadá to, že nikdo žádný další návrh nemá, tak se vás zeptám, zda s návrhem souhlasíte. 
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 Pan Martin Střelec: Souhlasím. Děkuji. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Děkuji. A jenom upozorním, že bude brzy 
uzavřena kandidátní listina, takže pokud máte nějaké další připomínky nebo námitky, tak je teď ta 
poslední chvíle, kdy je můžete vyjádřit. Vidím, že je nikdo nemá, proto tedy prohlašuji kandidátní 
listinu za uzavřenou. A asi vás vyzývám k tomu, abyste se vyjádřil ke své kandidatuře. 
 
 Pan Martin Střelec: Já už jsem souhlas vyjadřoval. Děkuji. Já to tady říkám kolegovi. (P. 
Chytilovi.) Já moc děkuji za moji nominaci na tuto pozici. Také nejsem úplně dobrý řečník, jak 
říkal Martin, a ještě zrovna v téhle situaci, takže já moc díky. 
 Hrozně mě bavilo pracovat v radě MČ. Byla to strašně zajímavá zkušenost a velmi si vážím, 
že se mi možná naskytne znova. Je to skvělá práce podílet se na rozvoji MČ. Budu se věnovat – 
pokud k tomu dojde a dostanu ten dotaz, tak možná předejdu – oblastem kultury, měl bych se 
věnovat spolkům. Pokud se mě pak budete ptát, tak samozřejmě odpovím, co plánuji v této oblasti, 
a jsem tím nesmírně potěšen a strašně si vážím toho, že jsem navržen na tuto pozici. To je asi 
všechno. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Já jsem asi měla předtím otevřít rozpravu, 
tak tak činím teď. 
 
 Pan Vladislav Fryč: Můj dotaz je, pokud budete zvolen členem rady, jak chcete případně 
řešit potenciální střet jako zároveň ředitel příspěvkové organizace, to znamená zaměstnávat v 
uvozovkách sám sebe? Jak se budete tomuhle vymezovat v rámci rady? 
 
 Pan Martin Střelec: Tak já bych v první řadě chtěl říct, že nejsem zaměstnancem MČ. To 
je jenom pro formu, takže to tak úplně není. Zároveň jsem si toho vědom, už jsme to diskutovali 
samozřejmě před těmi třemi a půl lety. Řešit to formálně budu tak, že v momentě, kdy samozřejmě 
– myslím si, že dvakrát ročně zhruba jsou tam projednávány body týkající se mých nějakých odměn 
– tak ten střet zájmů samozřejmě hlásím. Prosím kolegy, aby s tím jakkoliv nehýbali, nezvyšovali tu 
částku, prostě nechali to, jak to bylo. Já to riziko vnímám. Už před těmi lety jsem říkal, že to je 
prostě otázka toho, že je tady sice nějaké riziko, ale je otázka, jestli prostě mám nějakou důvěru v 
moji morální integritu. V tuhle chvíli ten střet tam je, já ho nezastírám. Kolegové, kteří tady se 
mnou v radě byli, tak můžou potvrdit – věřím tomu, že jsem tedy nějak ve svůj prospěch nikdy v 
tomhle směru neusiloval, ani za něj nějak neorodoval. Takže to je… Nevím, no. Přemýšlel jsem nad 
tím. Čekal jsem, že se tady ten podnět nějakým způsobem otevře. Měl jsem připravenu spoustu 
argumentů od toho, z jakých zdrojů ty odměny platím, kolik to je klidně, kolikáté místo držím ve 
své organizaci, ale asi to nechám být. Nikam by to asi nevedlo. To je za mě tak… Asi pokračuje 
rozprava. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Ano, pokračujeme v rozpravě. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já 
tedy žádný střet anebo nebezpečí v tomhle ale určitě nevidím. A hned řeknu proč, protože naopak 
vidím v radě naprosto skvěle fungující tandem Jirka Vintiška – Martin Střelec, kteří obětují svůj čas 
a své úsilí proto, abychom měli nejlepší školství v Praze. A toto vidím jako nesmírně dobrý a 
skutečně vnímající kapitál pro naši MČ. A to, jestli hlasujeme o odměnách, kde Martin Střelec se 
zdrží a skoro bych řekl chováním boy-skautu prosí nás radní, byť by si to zasloužil, abychom 
nezvedali jakékoliv navržené odměny, a já bych je chtěl zvednout, tak si myslím a můžu říct s 
naprostým vědomím a svědomím, že v žádném případě k jakémukoliv střetu v tomhle ohledu 
nedochází, ba naopak výměna informací mezi panem starostou a panem radním je okamžitá ve 
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prospěch školy a všech žáků. Je nutné, aby to tady zaznělo, protože to považuji za velmi důležité. 
Děkuji. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Ano, dávám další slovo do rozpravy. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji za slovo. Já bych se k tomuto také chtěl vyjádřit. Česká 
legislativa je z hlediska ochrany střetu zájmů poměrně jasně definována, ale v žádném případě 
nevylučuje toho, kterého se týká, z vykonávání nějakých funkcí. Naopak. Je přesně dán 
mechanismus, jak má takový člověk postupovat, a v případě zastupitele nebo radního je tak, že má 
před projednáváním toho příslušného bodu, kde je ve střetu zájmů, nahlásit tento střet zájmů a ten 
má být řádně zapsán do zápisu z toho příslušného orgánu. To znamená, česká legislativa přímo 
počítá s tím, že člověk bude sedět v nějaké funkci a bude ve střetu zájmů. Takže my neděláme 
vůbec nic špatného, ani nemorálního. Jak říkal kolega Lochman, tak ten střet zájmů fakticky 
opravdu nastane dvakrát ročně při schvalování odměn, kterých se nikdy pan ředitel Střelec z pozice 
ředitele školy neúčastnil z hlediska nějakého rozhodování o výši, naopak vždycky prosil, ať právě 
tu výši nezvyšujeme po dobu, co bude vykonávat funkci radního, takže v tomto směru necítím ani 
žádný rozpor s jeho morální integritou, naopak. A myslím si, že vzhledem k tomu, že – jak jsem 
říkal – legislativa s touto věcí počítá, nevidím nejmenší důvod, proč někoho diskriminovat z výkonu  
funkce radního, když ta věc je řádně ošetřena v české legislativě. 
 
 Paní Kateřina Arnotová: Tak já se tedy teď přihlašuji do rozpravy a uděluji si zároveň 
slovo. 

Já jsem k tomu chtěla říct, že samozřejmě střet zájmů podle zákona o střetu zájmů 
neporušujeme, to je zřejmé, ale střet zájmů se dá vnímat také v širších souvislostech. A já se ani 
nedivím, že tady Alex nevnímá toto jako střet zájmů, protože já si myslím, že on třeba ve střetu 
zájmů také se často nachází, protože třeba vyjednává s developery o výstavbě vedle svého 
rodinného domu. To znamená, že má nadstandardní informace ze své funkce, které pak k tomu 
může využívat, nebo třeba paní místostarostka Soňa Černá se také vyskytuje často ve střetu zájmů, 
když jako vlastník mnohých pozemků tady v MČ pak se zasazuje o to, aby tyto pozemky byly 
proměněny na pozemky stavební. 
 Takže jenom chci upozornit na to, že střet zájmů se dá vnímat širším způsobem a že tady u 
nás v MČ to ale není zvykem. Děkuji. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Mohu? 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Aha, samozřejmě, můžeš. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Děkuji. Tak já jsem doufal, že 
ustavující zasedání si udrží určitou kulturu. Katko, nechci a nebudu tady zase hlásit tvůj střet zájmů 
a tvé zájmy, které probíhaly v radě, protože bych nerad, aby to tady degradovalo v něčem, co má 
být důstojné. Takže vlastně nebudu říkat nic a odebírám si slovo. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Ještě někdo další do rozpravy? Tam vidím 
technickou. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Jenom bych připomněl, že jsme tady v rozpravě o kvalitách 
kandidáta Martina Střelce na pozici radního, aby se nám ta diskuse trošku nerozplizla. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Ano, tam vidím pana ředitele. 
 
 Pan Martin Střelec: Souhlasím s tím, že v určitých momentech, kdy se hlasuje v radě MČ, 
já to nezakrývám, jsem ve střetu zájmů. To tvrdím. Jenom tady prostě říkám, že postupuji tak, 
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abych byl vyloučen z toho hlasování, které se toho týká, a nejsem schopen ovlivnit samozřejmě 
potom, jak ten bod zní nebo jak je odhlasován, protože já se zdržuji. I mě napadlo, že budu odcházet 
na ten bod. Je to tak. To je jenom, jako že nechci nic zastírat. Jedná se skutečně čistě, co se týká 
mého nějakého osobního zájmu, o dvoje hlasování ročně, kde se hlasují odměny pro ředitele 
příspěvkových organizací MČ tak, aby všichni, kdo jsou tady a ještě nejsou úplně informováni, 
věděli, o co jde, aby mohli případně se všemi informacemi potom přistupovat k volbě. A nevím, já s 
tím prostě problém nemám. Možná teď to nebude úplně vnímáno pozitivně. Je to přesně v mé 
organizaci, protože to je veřejná věc, takže dvakrát ročně, jestli si to vybavuji, tak poslední dva roky 
je to 55 tisíc vždycky jedna, to znamená 110 tisíc ročně, což mě v mé organizaci řadí asi na nějaké 
16. místo v loňském roce, letos to ještě nevím. 
 A znova říkám, budu prosit své kolegy, ať to nechají být, protože ten střet zájmů v tomto 
tam vnímám a souhlasím s vámi. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Ještě někdo do rozpravy? 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: A já to přece jenom nevydržím. 
(Pobavení.) Já bych vlastně vůbec nerad, abych já nebo Soňa Černá a kdokoliv jiný, Martin Střelec, 
abychom tady byli poučováni o střetu zájmů osobou, která si šije dotace na míru pro svůj spolek 
anebo bývalý spolek, které se pak čerpají z operačních programů tak, aby vnutila svůj spolek, 
bývalý spolek do této budovy. Takže, Katko, pokud chceš poučovat o střetu zájmů, tak se sakra 
zamysli nad svými činy! Já za sebe mohu říci jednoznačně, že jsem vždycky byl imparciální, 
nestranný a všem investorům, a o mě je to známé, protože jsem dost nepříjemný vyjednávač, dávám 
stejné podmínky, které hlasujeme na radě MČ. Nic k tomu jiného nemám co říct. (Potlesk 
koaličních zastupitelů a části veřejnosti.) 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Ještě někdo do rozpravy? 
 
 Pan Vladislav Fryč: Já moc děkuji panu magistrovi Martinu Střelcovi za vysvětlení mého 
dotazu. Já to vracím zpátky, protože teď to trochu odbočilo, a každopádně koriguji nebo opravuji, 
myslel jsem samozřejmě jmenování, místo toho jsem – jmenování radou jako zřizovatelem, to 
znamená, na druhou stranu – a nepotřebuji k tomu vyjádření – si myslím, že nejde jenom o 
(rozhodování) dvakrát za rok o odměnách, ale je to prostě možná víc věcí. Ale vy jste se k tomu 
vyjádřil, mně to stačí. Děkuji. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: Dobrá. Ještě někdo další do rozpravy? Já 
bych jenom ještě možná podotkla, že střet zájmů má tu vlastnost, že ten dotčený, co je ve střetu 
zájmů, z toho musí mít finanční prospěch. A já chci říct… (Reakce z pléna.) Ano, finanční prospěch. 
To tak je definováno. A chci říct, že já z Cirkusu nemám žádný finanční prospěch, jelikož tam již 
nějak nefiguruji. Ano, chodím na bazar, protože jsou to moje kamarádky, ale nemám z toho ani 
korunu už docela dlouho. A ano, jsem zakladatelka, ale můžu tě, Alexi, ujistit, že zakladatelka budu 
až do své smrti, protože to je prostě zapsáno v rejstříku a nedá se toho nijak zbavit. Takže tak. 
 A tímto tedy ukončuji rozpravu. Prosím ještě pana Střelce, jestli má nějaké závěrečné slovo. 
 
 Pan Martin Střelec: Já bych ho jako první využil, protože mě mrzí, že se zrovna moje 
osoba stala jakýmsi impulsem k této debatě. Už jsem se k tomuhle vyjádřil. Jenom jsem chtěl říct, 
že mě to prostě mrzí, že zrovna případná volba mé osoby spustila tuto debatu, a doufám, že se 
vrátíme zase ke klidnému průběhu tohoto slavnostního ustavujícího zasedání zastupitelstva a 
necháme si tyhle řekněme diskusní a politické debaty na ta řádná zastupitelstva. Děkuji. 
 
 Členka volebního výboru Kateřina Arnotová: A teď je tedy asi chvíle, aby se začalo volit. 
Takže prosím, kdo je pro? (17) Děkuji. Kdo je proti? (1) A kdo se zdržel hlasování? (3 – včetně M. 
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Střelce.) Takže tím považuji volbu za ukončenou. Ještě jsem asi měla říkat ta čísla, ale ta jsem si 
nezapamatovala.  
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Omlouvám se, já to řeknu na mikrofon. To znamená, 17 bylo 
pro, 1 proti a 3 se zdrželi. Gratuluji. (Potlesk.) 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: A nyní buď vy, nebo já končím tento bod 
číslo šest, protože se nám povedlo zvolit všechny členy rady MČ. Tímto ještě jednou dovolte 
pogratulovat všem nově zvoleným členům rady MČ a předávám tímto řízení schůze nově 
zvolenému panu starostovi. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji, nicméně není to předávka nadlouho. V bodě sedm nás 
totiž čeká 
 

7. Volba předsedy Kontrolního výboru 
 
 a tím pádem já opět předávám slovo předsedovi volebního výboru panu Střelcovi, aby nás 
provedl i touto volbou. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti, Jirko, děkuji. Ta volba bude 
probíhat úplně stejným způsobem. Čili volíme předsedu kontrolního výboru či předsedkyni a já si 
vás dovoluji, vážené kolegyně a kolegové, vyzvat k podání návrhů na tuto pozici nebo funkci. Jirko, 
prosím. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já bych navrhoval na předsedkyni kontrolního výboru paní Mgr. 
Terezu Jandoušovou Pechanovou. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji. Tak máme tady jeden návrh. 
První návrh je paní Mgr. Tereza Jandoušová Pechanová. Poprosím vás o další návrhy. Prosím. 
 
 Pan Vladislav Fryč: Já navrhuji paní Mgr. Kateřinu Arnotovou. Ta volba souvisí s tím, že 
jsme v podstatě nejsilnější v uvozovkách potenciálně v opozici, to znamená ve třech. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji. Zatím máme dva návrhy na dva 
kandidáty. Je ještě nějaký další návrh? Ještě než přistoupíme k případnému losu o pořadí hlasování 
o navržených kandidátech, tak si samozřejmě potřebuji ověřit, zdali navržení kandidáti souhlasí se 
svou kandidaturou. Poprosím kolegyni Terezu Jandoušovou Pechanovou, zdali souhlasí s návrhem 
na předsedkyni kontrolního výboru. 
 
 Paní Tereza Jandoušová Pechanová: Já určitě děkuji a souhlasím. Přijímám. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám také děkuji. A poprosím kolegyni 
Mgr. Kateřinu Arnotovou, zdali souhlasí s návrhem. 
 
 Paní Kateřina Arnotová: Ano, souhlasím. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám také děkuji. A teď tedy to bude 
chtít chvilku, než provedeme ten krátký jednoduchý los ze dvou. Dovolím si poprosit o dvě kartičky 
– číslo jedna, jestli podle pořadí návrhů by měla kolegyně Jandoušová Pechanová a číslo dvě 
kolegyně Arnotová. A protože já provádím tou volbou, tak bych poprosil někoho z kolegů z 
volebního výboru, zdali by vylosoval, jestli vás můžu poprosit. Kdo bude první vytažen, o tom bude 
první volba. Pakliže bude v první volbě zvolen předseda kontrolního výboru, už o další volbě volba 
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neprobíhá. (Losování provádí paní Arnotová.) Jako první budeme volit nominantku Mgr. Kateřinu 
Arnotovou jako předsedkyni kontrolního výboru. 
 Ale ještě předtím mi dovolte tedy seznámit vás se stávající nominační, kandidátní listinou. 
Máme navrženy dva kandidáty. Je to Mgr. Tereza Jandoušová Pechanová a Mgr. Kateřina Arnotová. 
Až přistoupíme k volbě, budeme volit jako první Mgr. Kateřinu Arnotovou a jako druhou Terezu 
Jandoušovou Pechanovou. A protože budeme volit jako první Kateřinu Arnotovou, tak ji poprosím 
poté, co uzavřu kandidátní listinu, aby se potom ujala slova a zahájili jsme rozpravu. 
 Seznam je tedy vyřčen. Upozorňuji přítomné členy zastupitelstva i dosud navržené 
kandidátky, že po uzavření kandidátní listiny již nebude možno navrhovat další kandidáty, ani 
vyslovit souhlas či nesouhlas s kandidaturou. A poskytuji vám tedy teď poslední prostor nějakým 
způsobem zasáhnout do té kandidátní listiny. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže není využit, tak si dovoluji 
prohlásit kandidátní listinu za uzavřenou a poprosím paní Mgr. Kateřinu Arnotovou o úvodní slovo 
k rozpravě v její volbě. 
 
 Paní Kateřina Arnotová: On to vlastně pan Fryč tady už uvedl. Já jsem si vždycky myslela, 
že předseda kontrolního výboru patří nejsilnější opoziční straně, což v tomto případě je ČMT plus 
KDU, takže jsem s tím počítala. Pak mě tedy překvapilo, že ta dohoda byla jiná, ale samozřejmě 
vidím, že koaliční smlouva byla nějak uzavřena. 
 Možná bych navázala na to, co říkal Jirka ve svém starostovském slově. Je to opravdu 
zvláštní, když člověk nemůže navázat na to, co tady čtyři roky nějakým způsobem se snažil dělat, 
nemůže dokončit projekty, které začal a které myslím, že se začaly dobře dařit, ale i to on říkal. Je 
to politika. Já si tedy myslím, že je to trochu i dobrá vůle, která tady v nějakém případě nebyla. 
Myslím si, že za naši práci během těch posledních čtyř let se nemusíme stydět, že jsme se spoustou 
věcí začali, spoustu věcí jsme rozběhli, spoustu věcí jsme i dokončili, a já věřím, že to, co se nám 
zatím dokončit nepodařilo, že na to kolegové navážou a vezmou to za své, třeba na tu rekonstrukci 
sýpky, jak mi tady bylo předhazováno, kterou si nedělám pro sebe, ale pro největší neziskovou 
organizaci, která tady v MČ funguje. (Reakce p. Lochmana.) Ano, je to tak. Řekni mi, Alexi, jestli 
je tady nějaká větší. A také proto, že to je dům v centru obce, v centru MČ, který si zaslouží tu 
rekonstrukci, abychom se za něj, když kolem chodíme, nemuseli stydět. 
 Všichni tady říkali, že děkují tomu týmu, který tady byl. Já vám také všem děkuji za tu 
spolupráci a budu věřit, že tedy navážete na to, co jsme nějak společně tady začali. 
 A pak bych také chtěla ještě navázat na Jirku, jak říkal, že se hlásí k tomu, že nám bude 
poskytovat informace, tak to ho beru ráda za slovo. Ty informace opravdu budu dostávat ráda a 
doufám, že to budou opravdu všechny informace, protože někdy je to s tím trošku složitější. Takže 
ještě jednou děkuji a to je asi za mě všechno. (Potlesk zastupitelů za ČMT a části veřejnosti.) 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Tak já si dovolím otevřít rozpravu k 
tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Předpokládám, že asi závěrečné slovo bez rozpravy – nicméně pro 
formu vás vyzvu. (Není třeba.)  
 Dovolte mi tedy prosím hlasování o první navržené kandidátce na předsedkyni kontrolního 
výboru. Kdo je pro zvolení Mgr. Kateřiny Arnotové předsedkyní kontrolního výboru při 
Zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice? Dva. Kdo je proti? Osm. A kdo se zdržel? Deset. Tímto si 
dovoluji prohlásit, že jste nebyla zvolena předsedkyní kontrolního výboru. 
 A přistoupili bychom k rozpravě před volbou druhé nominantky na předsedkyni kontrolního 
výboru, a tou je Mgr. Tereza Jandoušová Pechanová a já vám předávám slovo. 
 
 Paní Tereza Jandoušová Pechanová: Já vám za slovo děkuji a přeji všem pěkný večer. Já 
jsem se momentálně zřejmě dostala do docela nepříjemné situace, nicméně asi jako nováček bych 
se vám ráda aspoň orientačně představila. Bydlím celý život v Třeboradicích a vlastně posledních 
13 let od dovršení studií se věnuji právu, takže poslední dva roky dělám pro příspěvkovou přímo 
řízenou organizaci, pro Ministerstvo zdravotnictví. Takže doufám, že budu dobrým způsobem 
prospěšná pro tuto MČ. Děkuji. 
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 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Také vám moc děkuji a otevírám 
rozpravu k tomuto bodu. Prosím. 
 
 Pan Vladislav Fryč: Já bych měl jenom dotaz. Chtěl bych se zeptat, teď přemýšlím, jak to 
formulovat, ale možná rovnou, proč vlastně máte zájem dělat tedy předsedkyni kontrolního výboru? 
 
 Paní Tereza Jandoušová Pechanová: Byla jsem oslovena, jestli v případě, že budu 
nominována na tuto předsedkyni, tak jestli bych o ni měla zájem a začala spolupracovat s touto MČ. 
Vzhledem k tomu, že z mé organizace, ve které dělám na Praze 10, mám zkušenosti s kontrolními 
výbory a s jinými výbory pro poměrně velkou organizaci, tak jsem souhlasila s touto pozicí s tím, 
že bych mohla být přínosem. Děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Nějaké další příspěvky do rozpravy, 
prosím? (Nikdo se nehlásí.) Pakliže žádné nevidím, ani neslyším, tak ještě vás, paní magistro, 
poprosím, zdali máte zájem o nějaké závěrečné slovo před volbou. 
 
 Paní Tereza Jandoušová Pechanová: Ne, děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám také děkuji a dovolím si 
přistoupit k hlasování. 
 Kdo je pro volbu paní Mgr. Terezy Jandoušové Pechanové předsedkyní kontrolního výboru 
při Zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice? Máme 17… Šestnáct. Tak to se omlouvám. Nezaregistroval 
jsem, že nám odešla paní zastupitelka Katka Rosická, to znamená, 16 bylo pro. Hlasujeme tedy s 20 
zastupiteli. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel hlasování? To jsou čtyři. (Včetně T. Jandoušové 
Pechanové.) Dovoluji si, paní magistro, vám pogratulovat ke zvolení předsedkyní kontrolního 
výboru Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. (Potlesk.) 
 A nyní tedy ti tedy zase, Jirko, předávám slovo. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji za slovo a jenom upřesním odchod paní zastupitelky Ing. 
Kateřiny Rosické. Ona se mně omluvila v úvodu zasedání, že má důležitou zahraniční cestu, na 
kterou musela teď už odjet, takže ji tímto omlouvám. 
  
 A můžeme pokračovat tedy bodem číslo 
 

8. Volba předsedy Finančního výboru 
 
 A dovolím si opět předat slovo předsedovi volebního výboru. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já ti děkuji. A přistoupíme tedy k volbě 
předsedy finančního výboru při Zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice a já si vás dovoluji oslovit o 
vaše návrhy na tuto funkci. Teď nevím, kdo zvedl ruku první. Prosím, Alexi. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Navrhuji jako předsedu finančního 
výboru pana Jana Kadlece. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Děkuji za tento návrh. Teď nevím, Jirko, 
měl jsi ruku… 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Moje nominace byla totožná samozřejmě, jak asi tušíte, takže 
pochopitelně druhé jméno je to stejné. 
 



18 
 

 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Takže zatím máme jednoho kandidáta na 
předsedu finančního výboru. Jsou nějaké další návrhy? Pakliže ne, tak já se vás, pane kolego, 
dovolím zeptat, zdali souhlasíte se svojí kandidaturou na předsedu finančního výboru. 
 
 Pan Jan Kadlec: Dobrý večer. Děkuji. Souhlasím. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám děkuji. A teď mi dovolte vás tedy 
seznámit s tou kandidátkou, která je opět jednočlenná. Navrženým kandidátem na předsedu 
finančního výboru je – a teď nevím, jestli Jan, nebo Jakub – Jan, omlouvám se. Jan Kadlec. 
 A teď si vás dovoluji upozornit – i vás, pane kolego, – že po uzavření kandidátní listiny již 
nebude možné navrhovat jiné kandidáty, ani vyjadřovat souhlas či nesouhlas s případnými 
kandidaturami a poskytuji vám poslední prostor zasáhnout do této kandidátní listiny. Nevidím, že 
by byl využit, takže si dovoluji prohlásit, že kandidátní listina na volbu předsedy finančního výboru 
je uzavřena, a vás, kolego, poprosím, abyste úvodní slovem zahájil rozpravu k této volbě. 
 
 Pan Jan Kadlec: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se ve zkratce 
představil jako nováček v zastupitelstvu. V Čakovicích žiji posledních téměř 10 let. Čakovice mám 
spojeny i s tím, že 23 let jsem vlastně žil a vyrůstal v Letňanech, což jsou prostě spojené městské 
části, takže Čakovice znám od dětství s tím, že od začátku, co bydlím v Čakovicích, jsem přispíval, 
ať už je to jako předseda SVJ v sídlišti Čakovice, posléze poslední čtyři roky výborná spolupráce v 
komisi pro sídliště, kde jsem byl členem, takže doufám, že v zastupitelstvu a v těchto dalších 
činnostech můžu nějak příjemně navázat, i co se týká finančního výboru. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Já vám děkuji a otevírám rozpravu k 
tomuto bodu. Nevidím, ani neslyším žádné ambice na příspěvky. Vás se zeptám, jestli máte zájem o 
nějaké závěrečné slovo. 
 
 Pan Jan Kadlec: Nemám. Děkuji. 
 
 Předseda volebního výboru pan Martin Střelec: Nemáte. Já vám také děkuji a 
přistoupíme tedy nyní k volbě předsedy finančního výboru při Zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice. 
 Kdo je pro zvolení Jana Kadlece předsedou finančního výboru? Takže 19. Kdo je proti? 
(Nikdo.) Kdo se zdržel? Jeden. (J. Kadlec.) Pane kolego, já si dovoluji vám pogratulovat ke zvolení 
předsedou finančního výboru. (Potlesk.) 
 Chtěl bych se omluvit, že v posledních asi dvou volbách už se mi trochu motal jazyk, takže s 
drobnou úlevou předávám, Jirko, řízení schůze tobě a vrátím se na své místo. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: I já bych ti, Martine, chtěl moc poděkovat za provedení všemi 
volbami, které jsme na tomto ustavujícím zasedání dnes absolvovali. Myslím si, že to byl výkon, 
který byl procedurálně naprosto bravurní, takže moc děkuji. 
 
 Nicméně pojďme pokračovat bodem číslo devět a bodem číslo devět je, jak jsme si schválili 
v programu 
 

9. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ 
 
 My navrhujeme postupovat tak, jako to bylo obvyklé mnoho minulých volebních období, a 
navrhujeme, aby se využila ta limitní výše. Já si dovolím přečíst rovnou usnesení. Měli byste ho 
tentokrát, pokud se nemýlím, mít před sebou i v tištěné podobě. Nicméně přečtu ho, aby to bylo 
jednak pro stenozáznam, a jednak pro přítomnou veřejnost nebo pro veřejnost, která sleduje naše 
jednání na internetu: 
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 Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice stanovuje měsíční odměny a příplatky neuvolněným 
členům zastupitelstva v limitní výši podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 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. V 
případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice dle § 
55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, stanovilo Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice 
odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna dle tabulky nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
 A já otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, tak rozpravu 
uzavírám a dal bych hlasovat o tom návrhu usnesení, jak jsem jej právě přečetl. 
 Kdo je prosím pro? Pokud se nemýlím, tak vidím všechny ruce, tedy 20 zastupitelek a 
zastupitelů. Kdo je prosím proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Pro formu otázka, nicméně nikdo se 
nepřihlásil, takže 20 hlasy jsme schválili toto usnesení v bodě devět. 
 
 A můžeme přistoupit k bodu číslo 10, což je procedurální záležitost. Je to 
 

10. Volba ověřovatelů dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. 
 
 Tak jako v minulosti my navrhujeme, aby se ověřovateli podle tohoto paragrafu stali všichni 
zastupitelé, kteří nejsou radní, to znamená, 14 zastupitelek a zastupitelů. Přečtu tedy návrh usnesení: 
 
 Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schválilo tyto ověřovatele dle § 43 zákona 131/2000 Sb., 
a je to abecedně řazeno: 
 
 Mgr. Kateřina Arnotová 
 Mgr. Vladislav Fryč 
 Ivana Heřmánková 
 Lukáš Horský 
 Jan Kadlec 
 Mgr. Jan Kočí 
 Jaroslava Krákorová 
 Libuše Kurková 
 Mgr. Miroslav Laštovka 
 Mgr. Tereza Jandoušová Pechanová 
 Ing. Kateřina Rosická 
 Ludmila Vargová 
 Michal Veselý 
 a Miloš Vojáček. 
 
 A já otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásí.) Pokud se do rozpravy nikdo 
nehlásí, tak rozpravu uzavírám a dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení, který jsem právě přečetl. 
 Kdo je prosím pro? Pokud se nemýlím, tak vidím opět všechny ruce nahoře, tedy 20 
zastupitelek a zastupitelů je pro tento návrh usnesení. Pro formu se zeptám, jestli je někdo proti 
nebo jestli se zdržel. Není tomu tak. Takže potvrzuji, že 20 – součet sedí, tudíž jsme schválili 
usnesení v bodě číslo 10, čímž jsme i uzavřeli projednávání tohoto bodu. 
 
 A bodem číslo jedenáct je 
 

11. Závěr 
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 Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl moc poděkovat za to, 
že jsme dnes ustavili novou radu pro volební období 2022-2026. Chtěl bych říct, že se se všemi 
vámi 20 těším na spolupráci v tomto volebním období, a chtěl bych vám moc poděkovat. Přítomné 
veřejnosti děkuji za to, že jste se přišli podívat na to, jaká bude v tomto volebním období rada, a 
věřím, že snad to vydržíme spolu celé čtyři roky. Děkuji. (Potlesk.) A přeji všem samozřejmě hezký 
večer. 
 
Zapsal: Ing. Pavel Dibelka, v.r. 
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