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 Pan Alexander Lochman: Vážení spoluobčané, vážení sousedé, vážení nově zvolení 

kolegové zastupitelé MČ Praha-Čakovice, přeji hezký 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 

19. 10. 2018 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 23. 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 21 zastupitelů, zasedání je tedy 

schopno se usnášet. Dovoluji si upozornit, že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován 

videozáznam, který je po ověření zápisu smazán. 

 Zapisovatelkou jednání určuji panu Hanku Laušovou. 

 A postoupíme k prvnímu kroku, a to je 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 občanský průkaz 

připravili na stůl. Poněvadž ještě nemůžeme hlasovat, dovolím si z titulu předsedajícího jmenovat 

mandátní výbor, který tyto naše mandáty zkontroluje, a to ve složení: Ing. Michal Motyčka, pokud 

souhlasí (ano) a Mgr. Soňa Černá, pokud souhlasí. (Ano.) Přijímá. Já vám děkuji a poprosím vás 

tedy o řádnou kontrolu. (Jmenovaní členové volební komise obcházejí všechny zastupitele a 

kontrolují občanské průkazy a příslušná osvědčení.) 

 Vidím, že mandátový výbor svoji práci ukončil a poprosím je, aby nás seznámil s výsledky 

kontroly.  

 

 Paní Soňa Černá: Všechno je v pořádku. 

 

 Pan Alexander Lochman: Vše je v pořádku? (Ano.) Výborně. Děkuji. Poprosím paní 

zapisovatelku, aby do zápisu uvedla: Mandátový výbor zkontroloval osvědčení o zvolení členem 

Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice a totožnost budoucích 21 zastupitelů a konstatuje, že neshledal u 

nikoho žádnou překážku k výkonu funkce zastupitele MČ Praha-Čakovice. Já vám děkuji. 

  

1. 

Složení slibu členů zastupitelstva 
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 Další bod je Slib zastupitele. A tím se dostáváme k prvnímu bodu našeho programu, a to je 

skládání zastupitelského slibu podle § 50 zákona o hl. m. Praze. Chtěl bych vás, vážení kolegyně, 

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 

platném znění. 

 Poprosím vás tedy, abyste všichni povstali, včetně veřejnosti prosím. (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.“ 

 Prosím, posaďte se. (Všichni přítomní se opět usadili na svá místa.) 

 Nyní vás poprosím, vážení kolegové, abyste ke mně přistoupili v pořadí takovém, v jakém 

vás bude číst paní Lapková. Předávám mikrofon. A ještě stvrdit váš slib podáním ruky.  

  

 Paní Marcela Lapková: Takže paní Mgr. Kateřina Arnotová. (Každý ze jmenovaných 

přichází k panu starostovi (který stojí před zastupiteli a má na krku slavnostní insignie), pronáší 

slovo „slibuji“, podává mu svou pravici a následně se podepisuje na připravenou listinu.) 

 Paní Danuška Bossanyiová. 

 Paní Mgr. Soňa Černá. 

 Pan Mgr. Otakar Duben. 

 Pan Tomáš Dubský. 

 Paní Ivana Heřmánková. 

 Pan Daniel Kajpr. 

 Pan Mgr. Jan Kočí. 

 Paní Mgr. Lenka Kubcová. 

 Pan Michal Linhart. 

 Pan doktor Miroslav Marada. 

 Ing. Michal Motyčka. 

 Pan Petr Novák. 

 Paní Ing. Kateřina Rosická. 

 Pan Ing. Michal Seidl. 

 Pan Martin Slavík. 

 Pan Mgr. Martin Střelec. 

 Paní Ludmila Vargová. 

 Pan Ing. Jiří Vintiška. 
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 A paní Ing. Iveta Zeithamlová. 

 A pan Ing. Alexander Lochman. 

 

 Pan Alexander Lochman: Předávám řetěz doyence. (Slavnostní insignie přebírá D. 

Bossanyiová, do jejíž rukou pan A. Lochman skládá zastupitelský slib.) Slibuji. (Následně se vrací 

zpět k předsednickému stolu.) 

 

2. 

Schválení programu 

 

 Vážení zastupitelé, teď jsme všichni zastupitelé. Nyní přistoupíme ke schválení programu 

ustavující schůze zastupitelstva. Jelikož nemáme možnost zde program promítat, dovolte mi, abych 

ho přečetl. 

 1. bod bylo Složení slibu členů zastupitelstva. To jsme právě provedli. 

 2. Schválení programu 

 3. Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání ZMČ 

 4. Volba volebního výboru 

 5. Volba návrhového výboru 

 6. Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty, počtu uvolněných členů ZMČ 

 7. Volba starosty, zástupců starosty a radních 

 8. Volba předsedy Kontrolního výboru 

 9. Volba předsedy Finančního výboru 

 10. Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ 

 11. Volba ověřovatelů dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. 

 12. Závěr 

 

 Jsou zde připomínky k programu? Nezaznamenávám žádnou připomínku, přistoupíme k 

hlasování a ke schvalování programu. Prosím, použijte kartičky, které máte před sebou. 

 Prosím, kdo schvaluje program, teď? Všichni – 21. Já vám děkuji. Konstatuji, že program 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice byl schválen. 

 

 Přistoupíme k dalšímu bodu a to je 
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3. 

Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání ZMČ 

 

 Jako ověřovatele zápisu z dnešního ustavujícího zasedání si dovoluji navrhnout pana 

Daniela Kajpra. Přijímáš nominaci, Danieli? (Ano.) Děkuji. A pana Petra Nováka. Přijímáte 

nominaci? (Ano.) Děkuji. Jsou zde nějaké další návrhy? Nejsou, přistoupíme k hlasování. 

 Kdo je pro navržené ověřovatele? Všichni – 21. Děkuji. Konstatuji, že ověřovatelé zápisu 

ustavujícího zasedání zastupitelstva byli schváleni. 

  

4. 

Volba volebního výboru 

 

 Teď přistoupíme k volbě volebního výboru ustavujícího zasedání. Úkolem volebního výboru 

bude sběr návrhů a také sčítání hlasů při hlasování a vlastně vůbec nás provede celým hlasováním. 

Navrhuji tedy pana Mgr. Martina Střelce. Přijímáte nominaci? (Ano.) Děkuji. Navrhuji pana 

Martina Slavíka. Přijímáte nominaci? (Ano.) Děkuji. A navrhuji pana Ing. Michala Seidla. Přijímáte 

nominaci? (Ano.) Děkuji. Jsou zde další návrhy? Nejsou zde další návrhy, přistoupíme k hlasování 

a schvalování volebního výboru. 

 Kdo je pro? 21. Děkuji. Konstatuji, že volební výbor ustavujícího zasedání byl schválen, a to 

ve složení pan Martin Střelec, pan Martin Slavík a pan Michal Seidl. 

 

5. 

Volba návrhového výboru 

 

 Úkolem návrhového výboru je formulovat a předkládat návrhy usnesení Zastupitelstvu MČ 

ke schválení. Dovoluji si navrhnout paní Ivanu Heřmánkovou. Přijímáte nominaci? (Ano.) Děkuji. 

A paní Ludmilu Vargovou. Přijímáte nominaci? (Ano.) Já vám děkuji. Jsou zde další návrhy? 

Nejsou. Přistoupíme k hlasování a schvalování členů návrhového výboru. 

 Kdo je pro? 21. Děkuji. Konstatuji, že byl schválen návrhový výbor ustavujícího zasedání 

zastupitelstva. 

 

6. 

Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty, počtu uvolněných členů ZMČ 

 

 Vážení kolegové, dovoluji si tedy jako předsedající navrhnout sedmičlennou radu. Navrhuji 
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dále čtyři zástupce starosty a navrhuji tři uvolněné funkce, a to starosty a dvou zástupců starosty. 

Jsou zde jiné návrhy? Nejsou zde jiné návrhy, přistoupíme k hlasování. 

 Kdo schvaluje navržené? 21. Děkuji. Konstatuji, že zastupitelstvo MČ schválilo počet 

radních, zástupců starosty a počet uvolněných členů zastupitelstva MČ. 

 

 Další bod je 

7. 

Volba starosty, zástupců starosty a radních 

 

 Nejprve si musíme schválit způsob volby. Dovolte mi, abych z pozice předsedajícího navrhl 

způsob volby, který je převzat z toho, jakým způsobem jsme tradičně zde volili, a to je provést 

volbu aklamací, tedy volbu veřejnou. 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. Nejprve bude volen uvolněný starosta, pak 1. zástupce starosty, pak další 

2. zástupce starosty a uvolněný zástupce starosty a neuvolněný zástupce starosty a následně radní. 

To je postup. Má někdo jiný návrh? Pan Daniel Kajpr. 

 

 Pan Daniel Kajpr:  Navrhuji tajnou volbu. 

 

 Pan Alexander Lochman: Zde je navržena tajná volba. Ano. Má někdo jiný návrh? Nemá. 

Budeme hlasovat o posledním návrhu, to znamená návrhu pana zastupitele Daniela Kajpra. 

 Prosím, kdo je pro jeho návrh? Jeden. Kdo je proti? 9 je proti. A kdo se zdržel hlasování? 10 

se zdrželo hlasování. To nám nehraje. Pardon – já jsem byl proti, takže znova. Hlásím hlasování 

jako za zmatečné. 

 Přistoupíme ještě jednou k hlasování. Kdo je pro? Jeden je pro. Kdo je proti? Pořádně 

kartičky nahoru, prosím. 10 je proti. A kdo se zdržel hlasování? 10 se zdrželo hlasování. Konstatuji, 

že návrh zastupitele Daniela Kajpra nebyl schválen. 

 Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu, který jsem přednesl. Kdo je prosím pro? 20 je pro. 

Kdo je proti? Nikdo není proti. A kdo se zdržel hlasování? 1 se zdržel hlasování. Dobře. Konstatuji, 

že Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schválilo způsob volby. 

 Teď bych předal slovo volebnímu výboru, který bude organizovat celou volbu. Pan Martin 

Střelec. 

 

 Pan Martin Střelec: My bychom potřebovali asi minutku, abychom se nějak domluvili. 
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 Pan Alexander Lochman: Dobře. Tak já navrhuji pětiminutovou pauzu, prosím. Děkuji. 

 

(Krátká přestávka pro přípravu voleb.) 

(Po přestávce.) 

 

 Pan Martin Střelec: Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás provedl částí 

dnešního večera, tou volební, kdy bychom měli zvolit radu MČ na další volební období. Ještě než 

zahájím jednotlivé volby, rád bych poděkoval dosavadní radě MČ za její práci a pevně věřím, že 

rada, kterou dneska zvolíme, bude minimálně stejně dobrá. 

 Jako první přistoupíme k volbě uvolněného starosty čili k volbě starosty, což je uvolněná 

funkce. Dovoluji si vás tedy tímto oslovit o návrhy na jednotlivé kandidáty. Prosím, pane Motyčko. 

 

 Pan Michal Motyčka: Dovoluji si navrhnout Ing. Jiřího Vintišku. 

 

 Pan Martin Střelec: Děkuji. Je ještě nějaký další návrh? Není. Děkuji. Rád bych tedy 

uzavřel – ne, ještě neuzavřel kandidátní listinu, ale seznámil zastupitelstvo se všemi navrženými 

kandidáty. Kandidát je jeden a je to pan Ing. Jiří Vintiška. Chtěl bych se ho zeptat, zda souhlasí s 

kandidaturou. (Ano.) Děkuji. 

 V jednacím řádu je takový bod, kdy před každou uzávěrkou kandidátní listiny mám 

zastupitelstvo upozornit, že jakmile ji uzavřu, už nelze měnit navržené kandidáty, není možno žádné 

další navrhovat. Jestli dovolíte, upozorním vás na to v této volbě. V každé další volbě to 

samozřejmě platí rovněž, ale už bych tyto věty znovu nepředčítal. Čili upozorňuji přítomné členy 

zastupitelstva, že po uzavření kandidátní listiny již nebude možno navrhovat další kandidáty, ani 

vyslovit souhlas či nesouhlas s kandidaturou. Děkuji. A tímto kandidátní listinu uzavírám. 

 Nyní mi dovolte vyzvat pana Vintišku, aby se vyjádřil ke své kandidatuře. 

 

 Pan Jiří Vintiška:  Děkuji, pane magistře, za uvedení volební části zastupitelstva. Co říci? 

Pokud budu skutečně zvolen za pár okamžiků, tak bych chtěl nyní učinit několik závazků. Určitě 

bych chtěl navazovat na všechno dobré, co udělala předchozí rada. A tím se dostávám i k tomu, že 

bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat jednak našemu týmu, mým kolegům, přátelům, ale 

chtěl bych poděkovat zejména dvěma lidem, se kterými jsem měl možnost velmi výrazně 

spolupracovat během své 16leté činnosti v Radě MČ. Nejprve bych chtěl poděkovat stále ještě 

stávajícímu starostovi MČ Praha-Čakovice, kterým je pan Alexander Lochman. Děkuji ti, Alexi, 

tímto za spolupráci a doufám, pakliže zastupitelstvo rozhodne tak, jak je uzavřena koaliční smlouva, 

že budeme moci dále spolupracovat. Těším se i na spolupráci se všemi dalšími kolegy v radě. 
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 A druhým člověkem, kterému bych chtěl poděkovat, je bývalá starostka paní Alena 

Samková, která mě provázela mými prvními kroky v Radě MČ, kdy jsem tehdy ještě jako student v 

zásadě téměř nic neuměl, a ona mě naučila spoustu věcí, které jsem potom já mohl dál předávat 

některým novým kolegům, kteří do zastupitelstva přišli. 

 Co bych chtěl říct dál? Samozřejmě podle koaliční smlouvy bych se měl věnovat dál 

školství, dopravě. Tyhle oblasti mám rád. Určitě se budu snažit je dělat nejpoctivěji, jak budu umět. 

Určitě se budu snažit předávat všechny zkušenosti nejenom z těchto dvou oblastí, ale ze všech 

ostatních, všem kolegům v radě, všem zastupitelům, kteří o to budou mít zájem, a těším se na tu 

spolupráci, pokud tedy starostou budu zvolen. Děkuji vám za pozornost a zatím hezký večer. 

(Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Nyní otevírám k tomuto bodu rozpravu. (Nikdo se nehlásí.) Pakliže 

nikdo nechce přispět do rozpravy, uzavírám rozpravu a přistoupíme k volbě. 

 Dovolte mi, abych vás vyzval, kdo hlasuje pro, aby se pan Ing. Jiří Vintišku stal starostou 

MČ Praha-Čakovice? (19.) Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? (2.) Děkuji. Pane starosto, 

gratuluji vám ke zvolení. Jste zvolen starostou MČ. (Dlouhý potlesk. Pan A. Lochman předává panu 

J. Vintiškovi slavnostní insignie a vřele mu gratuluje.) 

 

 Starosta Jiří Vintiška:  Ještě jednou vám, kolegyně, kolegové, vážení občané, moc děkuji za 

podporu. Pokusím se vás nezklamat a pracovat tak, abych nedělal MČ – Čakovicím, Třeboradicím, 

ani Miškovicím ostudu. Děkuji vám. (Potlesk.) 

 

 Pan Alexander Lochman: Já si dovolím vzít slovo, jenom abych ti, Jirko, pogratuloval. 

Vnímám tvoji práci posledních osm let. Vím, že jsi naprosto zapálený Čakovičák, ale i Miškovičák 

a Třeboradičák. Přeji ti hodně šťastnou ruku a přeji ti, aby ty facky, které přijdou během volebního 

období a nebude jich málo, abys je všechny ustál. A k tomu budeš mít určitě dobrý tým! Ať se ti 

daří! (Potlesk.) 

 

 Starosta Jiří Vintiška:  Děkuji moc! 

 

 Pan Martin Střelec: Druhý bod volby bude volba 1. zástupce starosty, což je neuvolněná 

funkce. Otevírám jej tímto a oslovuji zastupitele k podání návrhů na tuto funkci. Pan Vintiška. 

 

 Starosta Jiří Vintiška:  Já navrhuji pana Ing. Lochmana. 
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 Pan Martin Střelec: Děkuji. Další návrhy? (Nikdo se nehlásí.) Děkuji. Pane Lochmane, 

souhlasíte s kandidaturou? (Ano.) Děkuji. Tím pádem si dovoluji seznámit přítomné členy 

zastupitelstva se jmény a příjmeními dosud navržených kandidátů. Je to pan doktor Alexander 

Lochman a kandidátní listinu tímto považuji za uzavřenou. Předávám slovo panu Lochmanovi, aby 

se vyjádřil ke své kandidatuře. 

 

 Pan Alexander Lochman: Já děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a 

pánové. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl vést osm let tuto MČ s velmi dobrým týmem, chci to 

podotknout, velmi zapáleným týmem. Dnes máme velice zdravé město, máme zdravé veřejné 

finance, na účtu je přes 200 mil. Kč a máme mnoho rozjetých projektů. Pochopitelně jako výherci 

voleb nám voliči dali mandát, abychom vyjednali, resp. si nárokovali silné zastoupení v radě, a 

zároveň máme zájem o kontinuitu všech daných projektů. 

 Rád bych nabídl všem obyvatelům MČ své zkušenosti, své zkušenosti z vedení radnice, své 

zkušenosti z fungování Prahy, své zkušenosti z fungování různých státních institucí a pochopitelně i 

své kontakty. Nový starosta bude určitě potřebovat se čas od času o nějaké ty zkušenosti opřít, noví 

radní občas budou potřebovat také pomoct nebo poradit, a pokud mi dáte tento mandát, tak rád v 

tomto budu konat. Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Dovoluji si tedy otevřít rozpravu k této volbě. (Nikdo se nehlásí.) 

Uzavírám rozpravu a přistoupíme k volbě 1. zástupce starosty. 

 Kdo je pro zvolení Alexandera Lochmana 1. zástupcem starosty MČ Praha-Čakovice? (19.) 

Kdo je proti zvolení pana Alexandera Lochmana jako 1. zástupce starosty MČ Praha-Čakovice? 

(Nikdo.) A kdo se zdržel? (2.) Děkuji. Gratuluji, pane Lochmane, ke zvolení 1. zástupcem starosty. 

Já ti zatleskám. (Potlesk.) 

 

 První zástupce starosty Alexander Lochman: Děkuji! 

 

Pan Martin Střelec: Ještě než přistoupíme k další volbě, tak zopakuji počet: 19 hlasovalo 

pro, 2 se zdrželi a budu to teď činit po každé volbě. 

 

 Další volba je volba 2. zástupce starosty. Tato funkce je uvolněná a oslovuji tímto 

zastupitelstvo k předložení návrhů na kandidáty na tuto pozici. Pane Vintiško? 

 

 Starosta Jiří Vintiška:  Já navrhuji paní Mgr. Kateřinu Arnotovou. 
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 Pan Martin Střelec: Paní Mgr. Kateřina Arnotová – návrh. Je nějaký další návrh? (Nikdo se 

nehlásí.) Navrženými kandidáty je paní Mgr. Kateřina Arnotová a já bych se jí chtěl zeptat, zda 

souhlasí se svojí kandidaturou. (Ano.) Děkuji. Tímto si dovoluji prohlásit kandidátní listinu za 

uzavřenou a předávám vám slovo k vyjádření se k vaší kandidatuře. 

 

 Paní Kateřina Arnotová: Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za ten návrh. 

Jako zástupce sdružení nezávislých kandidátů ČMT, kteří ve volbách skončili na druhém místě, 

bych ráda v radě reprezentovala hlas voličů, kteří nám vyjádřili důvěru, a ráda bych se v radě 

zabývala oblastmi, které jsme za osm let, kdy působíme v zastupitelstvu, zdůrazňovali. Patří mezi 

ně transparentnost radnice, to znamená komunikace s veřejností, aby z radnice šly veškeré 

informace, které jsou potřebné. A dále bych také chtěla přispět k tomu, aby Čakovice měly – 

myslím MČ Praha-Čakovice – i dobrý vztah s magistrátem, kde, jak to vypadá, bude schválena 

koalice, ve které budou i zástupci Starostů a nezávislých, což je hnutí, které naši kandidaturu 

podporovalo. Ráda bych přispěla k tomu, aby MČ Praha-Čakovice se dále rozvíjela a aby z ní 

vznikla moderní MČ. (Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Děkuji za vaše slovo a otevírám tímto rozpravu k této volbě. (Nikdo se 

nehlásí.) Děkuji. Rozpravu uzavírám a přistoupíme k volbě na funkci 2. zástupkyně starosty – 

uvolněná funkce. 

 Kdo je pro, aby se 2. zástupcem starosty stala Mgr. Kateřina Arnotová? (19.) Kdo je proti? 

(Nikdo.) Kdo se zdržel? Dva. 19 je pro, 2 se zdrželi. Tím pádem paní Kateřina Arnotová je zvolena 

2. zástupkyní starosty a já jí gratuluji ke zvolení. (Potlesk.) 

 

 Zástupkyně starosty paní Kateřina Arnotová: Děkuji! 

 

 Pan Martin Střelec: Další volbou je zástupce starosty, tentokrát již bez pořadí. Jedná se o 

uvolněnou funkci zástupce starosty a rád bych tímto oslovil zastupitelstvo k předložení návrhů 

kandidátů na tuto funkci. Pane Vintiško? 

 

 Starosta pan Jiří Vintiška:  Navrhuji paní Mgr. Soňu Černou. 

 

 Pan Martin Střelec: Paní Mgr. Soňa Černá. Jsou zde nějaké další návrhy? Nejsou. Děkuji. 

Jediným navrženým kandidátem je paní Mgr. Soňa Černá a já se jí tímto ptám, zda souhlasí se svojí 

kandidaturou. (Ano.) Děkuji. Tímto si dovoluji kandidátní listinu považovat za uzavřenou a 

předávám slovo paní Černé, aby se vyjádřila ke své kandidatuře. 
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 Paní Soňa Černá: Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové. Já bych nejprve chtěla 

poděkovat všem, kteří mi projevili důvěru a díky kterým tady dneska večer mohu na tomto místě 

být. A pokud budu mít možnost pracovat pro MČ, ráda bych pracovala v duchu mého tatínka pana 

Františka Černého, který je také mezi námi, kterého si velice vážím a který pro mě vždycky byl a je 

vzorem, a to znamená, že budu pracovat s co největším nasazením a s prozíravostí a s úctou k 

druhým. Děkuji. (Bouřlivý potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Já ti také děkuji a otevírám tímto rozpravu k této volbě. (Nikdo se 

nehlásí.) Děkuji. Uzavírám rozpravu a dovoluji si přistoupit k volbě zástupce starosty – uvolněné 

funkce. 

 Kdo je pro, aby se zástupkyní starosty stala paní Mgr. Soňa Černá? 19. Kdo je proti? 

(Nikdo.) A kdo se zdržel? Dva. Tímto ti, Soňo, gratuluji ke zvolení zástupkyní starosty. (Potlesk.) 

 

 Zástupkyně starosty paní Soňa Černá: Děkuji! 

 

 Pan Martin Střelec: Další pozicí v radě, o které budeme hlasovat, je poslední pozice 

zástupce starosty a je to funkce neuvolněná. Oslovuji tímto zastupitelstvo, aby předložilo návrhy na 

jednotlivé kandidáty. Děkuji. Pane Vintiško, prosím. 

 

 Starosta pan Jiří Vintiška:  Navrhuji pana doktora Motyčku. 

 

 Pan Martin Střelec: Je navržen pan Ing. Motyčka. Pan doktor Motyčka, pardon. Jsou 

nějaké další návrhy? (Nikdo se nehlásí.) Pakliže ne, tak jenom rekapituluji, že jediným kandidátem 

na pozici zástupce starosty – neuvolněné funkce – je pan doktor Michal Motyčka. A chci se ho 

zeptat, zda souhlasí se svou kandidaturou. 

 

 Pan Michal Motyčka: Ano, přijímám. 

 

 Pan Martin Střelec: Děkuji a dovoluji si tímto kandidátní listinu považovat za uzavřenou a 

předávám vám slovo, abyste se vyjádřil ke své kandidatuře. 

 

 Pan Michal Motyčka: Děkuji, pane magistře. Dobrý večer, dámy a pánové. V první řadě 

stejně jako pan starosta nebo kolega Vintiška bych chtěl poděkovat zejména občanům, kteří nám 

dali tak silný mandát, který nám pomohl vlastně vytvořit tuto, věřím, úžasnou koalici. A chtěl bych 
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samozřejmě poděkovat rovněž kolegům za krásných 8 let a já se těším na práci, protože mých pět 

kolegů, které budeme mít v radě, prostě jsou známé tváře a těším se na práci s novými tvářemi v 

radě. 

 Jak jistě víte, nejsem asi přítelem dlouhých proslovů. Myslím si, že slova by měly spíš 

nahradit činy, a mám pocit, že posledních pár let činy promlouvaly za naši radu velmi silně. A za 

osm let, jak víte, měl jsem v gesci finance, se nám podařilo, a to už možná říkal pan starosta, 

stabilizovat finance, díky dobré dotační politice získat velmi velké množství peněz, což vidíte jako 

určitě velké investiční celky, které se zde podařilo vytvořit. A třeba v komparaci s rokem 2010 se 

nám podařilo ztrojnásobit nebo téměř ztrojnásobit mandatorní příjmy od Magistrátu hl. m. Prahy.  

 Dále jsme měli v gesci bytovou politiku, kdy je tady rozdělána práce, a chystá se velká 

revitalizace větší části bytového fondu a jsem rád, že ta kontinuita bude zachována. A jakožto 

zástupce starosty a místních hasičů jsem rád, že budeme mít možnost nadále dohlížet na dostavbu 

nebo zahájení výstavby, která by měla být zahájena v několika možná dnech, možná měsících, a její 

dokončení. Samozřejmě se těším na rozvoj sportu v naší MČ a budu se snažit maximálně získat co 

nejvíce peněz pro sport v této MČ. Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Děkuji a otevírám tímto rozpravu k této volbě. Nikdo se do ní nehlásí, 

tím uzavírám rozpravu a dovoluji si přistoupit k volbě zástupce starosty – neuvolněná funkce. 

 Kdo je pro, aby se zástupcem starosty stal pan doktor Michal Motyčka? 19. Kdo je proti této 

volbě? (Nikdo.) A kdo se zdržel hlasování? Dva. Děkuji. Gratuluji vám, pane Motyčko, ke zvolení 

zástupcem starosty. (Potlesk.) 

 

 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji! 

 

 Pan Martin Střelec: Poslední volbou do Rady MČ je volba radních. Pozice nám tam 

zůstávají dvě, tak doufám, že alespoň dva kandidáty budeme mít. Dovoluji si tedy tímto 

zastupitelstvo oslovit k předložení návrhů na kandidáty na pozici radních MČ Praha-Čakovice. Pane 

Vintiško? 

 

 Starosta pan Jiří Vintiška:  Na pozici radní navrhuji paní Ing. Kateřinu Rosickou a pana 

Petra Nováka. 

 

 Pan Martin Střelec: Máme tady dva kandidáty – paní Ing. Kateřina Rosická a pan Petr 

Novák. Je ještě nějaký další návrh? Nikoliv. Tak ještě jednou zopakuji seznam navržených 

kandidátů: paní Ing. Kateřina Rosická a pan Petr Novák. Souhlasíte, pane Nováku, s kandidaturou 
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na pozici radního? (Ano.) Děkuji. Paní Rosická, souhlasíte s kandidaturou na pozici radní? (Ano.) 

Děkuji. My bychom měli asi losovat nějaké pořadí kandidátů. Když dovolíte, dám přednost ženě, 

abychom potenciálně tu volbu zkrátili o tuto formalitu, nicméně než vám předám slovo, tak uzavřu 

tedy tímto kandidátku. Prohlašuji kandidátní listinu uzavřenou s těmito dvěma kandidáty a 

předávám slovo paní Kateřině Rosické, aby se vyjádřila ke své kandidatuře. 

 

 Paní Kateřina Rosická: Dobrý večer, dámy a pánové. V první řadě bych také ráda 

poděkovala občanům za důvěru, kterou mi projevili. Zároveň bych ráda poděkovala jak bývalému 

starostovi, tak současnému starostovi, protože ani bez jednoho z nich bych tady dnes nebyla. Děkuji 

za to, že se mnou spolupracovali, byť jsem byla pouhá aktivní a občas asi dost otravná občanka, a 

věřím, že pokud budu zvolena, tak naše spolupráce bude dál probíhat stejně hladce. Já jsem doteď 

spoustu věcí řešila tzv. na koleně a věřím, že tento mandát mi dá do rukou silnější nástroje pro 

řešení věcí, dotahování záležitostí do konce a k tomu, abychom společně budovali MČ do 

hvězdných výšin. Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Já si dovoluji otevřít rozpravu k volbě pozice radního. Nikdo nechce 

přispět, tímto rozpravu uzavírám a přistupuji k volbě na pozici radní MČ Praha-Čakovice. 

 Kdo je pro, aby se radní stala paní Ing. Kateřina Rosická? 19. Kdo je proti tomuto návrhu? 

(Nikdo.) A kdo se zdržel? Dva. Tímto vám, paní Rosická, gratuluji ke zvolení na pozici radní. 

(Potlesk.) 

 

 Radní paní Kateřina Rosická: Děkuji. 

 

 Pan Martin Střelec: A dovoluji si předat slovo panu Petru Novákovi, aby se vyjádřil ke své 

kandidatuře na pozici radního MČ Praha-Čakovice. 

 

 Pan Petr Novák: Dobrý večer všem. I já chci poděkovat všem, kteří s námi zůstali i po 

osmi letech v opozici, a chci říct, že pokud budu zvolen za člena rady, tak do toho dám všechno, jak 

je mým dobrým zvykem. Kdo mě zná, tak to ví. (Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Děkuji za vaše slova a otevírám tímto rozpravu k této volbě. (Nikdo se 

nehlásí.) Uzavírám rozpravu a dovoluji si vás vyzvat k hlasování o volbě posledního radního MČ 

Praha-Čakovice. 
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 Kdo je pro, aby se pan Petr Novák stal radním MČ Praha-Čakovice? 19. Kdo je proti? 

(Nikdo.) A kdo se zdržel v tomto hlasování? Dva. Děkuji. Pane Nováku, dovoluji si vám 

pogratulovat ke zvolení radním MČ Praha-Čakovice. (Potlesk.) 

 

 Radní pan Petr Novák: Děkuji. 

 

 Pan Martin Střelec: Radu máme zvolenu. Já tímto gratuluji nové radě ke zvolení. A ještě 

než předám slovo novému panu starostovi k řízení této schůze, tak máme jako další bod volení 

předsedů dvou výborů, a to finančního výboru a kontrolního výboru. Teď nevím, v jakém je to 

pořadí. Kontrolní výbor je první. 

 

8. 

Volba předsedy Kontrolního výboru 

 

 Dovoluji si oslovit zastupitelstvo k vyjádření nějakých navržených kandidátů na pozici 

předsedy kontrolního výboru. Pane Vintiško? 

 

 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já navrhuji pana Daniela Kajpra. 

 

 Pan Martin Střelec: Děkuji. Je tady nějaký další návrh na pozici předsedy kontrolního 

výboru? (Nikdo se nehlásí.) Jediným navrženým je tedy pan Daniel Kajpr a já se ho tímto chci 

zeptat, zda souhlasí s kandidaturou na pozici předsedy kontrolního výboru. (Ano.) Děkuji. 

Uzavírám tímto tedy kandidátní listinu a předávám slovo panu Kajprovi, aby se vyjádřil ke své 

kandidatuře na tuto pozici. 

 

 Pan Daniel Kajpr:  Dobrý večer, dámy a pánové. Když jsem byl před čtyřmi lety zvolen 

zastupitelem, tak jsem tady slíbil, že budu pro Čakovice pracovat do roztrhání těla. Jak vidno, 

nepovedlo se, budu muset přidat. Takže pokud mě zvolíte, budete to mít těžké! 

 

 Pan Martin Střelec: Já vám děkuji za vaše slova (potlesk) a otevírám tímto rozpravu k této 

volbě. (Nikdo se nehlásí.) Uzavírám rozpravu a dovoluji si přistoupit k volbě předsedy kontrolního 

výboru. 

 Kdo je pro, aby se předsedou kontrolního výboru stal pan Daniel Kajpr? 20. Kdo je proti 

tomuto návrhu? Nikdo. A kdo se zdržel hlasování? Jeden. Tímto si dovoluji, pane Kajpre, vám 

pogratulovat ke zvolení do funkce předsedy kontrolního výboru. (Potlesk.) 
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 A snad poslední volba dnešního večera je 

 

9. 

Volba předsedy Finančního výboru 

 

 Dovoluji si oslovit zastupitelstvo k předložení návrhů na jednotlivé kandidáty na funkce 

předsedy finančního výboru. Pane Vintiško? 

 

 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já navrhuji pana Tomáše Dubského. 

 

 Pan Martin Střelec: Navrženým kandidátem je pan Tomáš Dubský. Jsou zde nějaké další 

návrhy? Nikoliv. Rekapituluji tedy, že jediným kandidátem navrženým na předsedu finančního 

výboru je pan Tomáš Dubský. Tomáši, souhlasíš s kandidaturou? (Ano.) Děkuji. Tím pádem si 

dovoluji uzavřít kandidátní listinu pro volbu předsedy finančního výboru a předám ti slovo, aby ses 

vyjádřil ke své kandidatuře. 

 

 Pan Tomáš Dubský: Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji moc za nominaci. Pokud budu 

zvolen, tak určitě budu svoji činnost vykonávat svědomitě. Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Pan Martin Střelec: Také děkuji. Otevírám rozpravu k této volbě. Nikdo se nehlásí, 

ukončuji tedy rozpravu a dovoluji si přistoupit k volbě předsedy finančního výboru. 

 Kdo je pro, aby se předsedou finančního výboru stal pan Tomáš Dubský? 19. Kdo je proti 

tomuto návrhu? Nikdo. A kdo se zdržel hlasování? Dva. Dovoluji si ti tedy pogratulovat ke zvolení 

předsedy finančního výboru. (Potlesk.) 

 

 Pan Tomáš Dubský: Děkuji. 

 

 Pan Martin Střelec: Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, tímto moje úloha v dnešním 

večer končí. Ještě než předám řízení schůze novému panu starostovi, dovoluji si poděkovat i svým 

kolegům z volebního výboru. A ještě pan místostarosta Lochman by rád řekl pár slov, než předá 

řízení schůze panu starostovi. Děkuji a přeji pěkný zbytek večera. (Potlesk.) 

 

 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Martin už je jednoznačně profesionál! 

Dámy a pánové, já mám jednu povinnost, ale která je velice milou povinností a musí tady být 
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artikulována, a tj. že bych chtěl poděkovat celému týmu úřadu za vaši skvělou práci a jmenovitě 

Markétce Baťkové, Martině Řepkové, Kateřině Marhoulové, Petrovi Benešovi, Evě Dlouhé a Radce 

Zalepkové, stejně tak jako celému sekretariátu – Marcele Lapkové, Hance Laušové a pochopitelně 

naší tajemnici tady, která už je skoro nechci říct inventář (pobavení), Mileně Pekařové. Byli jste 

skvělí! Moc děkuji za vaši dlouhodobou podporu. Zatleskejme jim! (Potlesk. Pan starosta Vintiška 

se přesouvá k předsednickému stolu.) 

 

 Starosta pan Jiří Vintiška:  Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji ještě jednou 

kolegovi 1. místostarostovi panu Lochmanovi. Budu si muset zvykat, tak občas řeknu panu 

starostovi ještě, tak se nedivte. 

  

 Bodem číslo deset je 

 

10.  

Stanovení odměn neuvolněných členů ZMČ 

 

 Uvolnění zastupitelé mají své odměny dány ze zákona, ty se měnit nedají. Neuvolněným 

zastupitelům určuje odměny samo zastupitelstvo. Já si dovolím přečíst rovnou návrh usnesení, 

protože on je všeříkající: 

 Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo MČ stanovuje měsíční odměny a příplatky neuvolněným 

členům zastupitelstva v limitní výši podle přílohy 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, stanovuje Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice odměnu za 

funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna dle tabulky nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 To je tedy návrh usnesení a já otevírám rozpravu k tomuto bodu číslo 10. Má někdo jiný 

návrh? Není tomu tak, rozpravu uzavírám. 

 A dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jsem jej právě přečetl. Kdo je prosím pro? 

Jestli správně koukám, vidím všech 21 zastupitelů. Pro formu se nicméně zeptám, kdo je proti? 

(Nikdo.) Kdo se zdržel? (Nikdo.) Tedy tento bod byl schválen. 

 

 Můžeme přistoupit k bodu číslo 
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11. 

Volba ověřovatelů dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. 

 

což je zákon o hlavním městě Praze. K tomuto úkonu jsme vlastně nuceni nebo je tento úkon 

žádoucí z toho důvodu, že všechny smlouvy, které uzavírá MČ, musí být tzv. ověřeny, musí být 

opatřeny tzv. doložkou. Tu doložku, řada z vás to zná, podepisují dva pověření zastupitelé, a aby 

tyto úkony byly procedurálně co nejjednodušší pro úřad zejména v dobách dovolených, tak mi si 

dovolujeme navrhnout 14 zastupitelů, kteří nejsou členy rady. To znamená, budu se vás teď 

jmenovitě dotazovat, jestli souhlasíte s tou nominací, a je to tedy 14 zastupitelů. 

 Dovoluji si navrhnout paní Heřmánkovou. Souhlasíte? (Ano.) 

 Paní Mgr. Lenku Kubcovou, paní doktorku Kubcovou. (Ano.) Děkuji. 

 Paní Ing. Zeithamlovou. Souhlasíte? (Ano.) Děkuji. 

 Paní Danušku Bossanyiovou? (Ano.) Děkuji. 

 Ludmilu Vargovou. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Michala Linharta. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Mgr. Střelce. (Ano.) Děkuji. 

 Pana doc. RNDr. Maradu. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Mgr. Kočího. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Martina Slavíka. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Mgr. Dubna. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Ing. Seidla. (Ano.) Děkuji. 

 Pana Tomáše Dubského. (Ano.) Děkuji. 

 A pana Daniela Kajpra. (Ano.) Děkuji. 

 V tom případě návrh usnesení bude znít následujícím způsobem: Zastupitelstvo MČ 

schvaluje tyto ověřovatele dle § 43 zákona 131/2000 Sb., kdy bude následovat dvojtečka a seznam 

jmen, která jsem četl. Je to tedy 14 zastupitelů: Ivana Heřmánková, Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., 

Ing. Iveta Zeithamlová, Danuška Bossanyiová, Ludmila Vargová, Michal Linhart, Mgr. Martin 

Střelec, doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., Mgr. Jan Kočí, Martin Slavík, Mgr. Otakar Duben, 

Ing. Michal Seidl, MBA, Tomáš Dubský a Daniel Kajpr. 

 Toto je návrh usnesení. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli má někdo jiný návrh, případně 

chce přispět do diskuze o tomto bodu. Nevidím žádnou ruku zvednutou, uzavírám tedy rozpravu k 

tomuto bodu. 
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 A ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Vidím všechny ruce. Pro formu se zeptám, kdo 

se zdržel? (Nikdo.) Kdo je proti? (Nikdo.) Nevidím žádnou ruku zvednutou, tudíž usnesení bylo 

schváleno 21 hlasy. 

 

12. 

Závěr 

 

 Dámy a pánové, tím jsme se nachýlili k závěru prvního našeho zasedání, ustavujícího 

zasedání, slavnostnějšího zasedání. Dovolte mi, abych poděkoval našim hostitelům – Střední 

odborné škole a čakovickému střednímu odbornému učilišti. Děkuji tímto paní ředitelce učiliště, že 

nám poskytla prostor pro toto první zasedání. Další zasedání se již budou konat v prostorách 

obvyklých, to znamená v Schoellerově sále Čakovického zámku. A chtěl bych určitě poděkovat i 

všem vám za to, že dnešní večer proběhl bez nějakých averzí a že jsme naším prvním večerem 

prošli myslím velmi úspěšně. 

 Takže děkuji vám všem, děkuji přítomným občanům za to, že přišli, za to, že přišli podpořit 

své kandidáty, které volili do zastupitelstva, a přeji vám všem hezký večer a těším se na dalším 

zasedání na viděnou. Děkuji. (Potlesk.)  

 

Zapsal: Ing. Dibelka 


