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Stenografický záznam 
 

 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Praha 10 
konaného dne 10. listopadu 2022 

v konferenčním sále Hotelu Iris Eden, Vladivostocká 1539/2, Praha 10 
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(Jednání zahájeno v 12.04 hodin.) 
Zasedání zahájil a řídil zastupitel Jaroslav Štěpánek.  

 

Zahájení 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dámy a pánové, dovolte, abych z pozice nejstaršího člena 
tohoto zastupitelstva zahájil dnešní ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha 10. Konstatuji, 
že je přítomno 43 zastupitelů. Omluven je pan Satke a jeden je na cestě. Zastupitelstvo je 
usnášení schopné. Všem bylo před zahájením předáno osvědčení o zvolení tak, jak ukládá 
zákon, a jsme tedy připraveni začít.  

 Dnešní zasedání je svou povahou výjimečné, zahajujeme nové volební období 
zastupitelstva naší městské části, a jak je již tradicí, zazní úvodem státní hymna. Prosím 
přítomné, aby pro tento důstojný okamžik povstali. (Státní hymna.)  

 Prosím, aby všichni zkontrolovali svá hlasovací zařízení, protože někteří jsou v sále a na 
tabuli nejsou uvedeni. Vzhledem ke skutečnosti, že takřka třetinu zastupitelstva tvoří noví 
členové, dovolím si informovat o tom, že k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě, je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva městské části Praha 10, to znamená 
23 hlasů. A to i v případě, že nebude přítomno všech 45 zvolených členů zastupitelstva v sále. 
Bude-li některý člen zastupitelstva mít námitku k právě proběhlému hlasování, musí ji uplatnit 
bezprostředně po hlasování, zpravidla se tak děje přihlášením se k technické poznámce.  

 Dosud platný Jednací řád byl zaslán elektronicky předsedům klubů zastupitelů a všem 
zastupitelům byly jeho výtisky rozdány na stoly.  

 Pro na vázání komunikace mezi úřadem městské části a všemi zastupiteli byly nám 
všem rozdány formuláře k registru členů zastupitelstva a k požadavkům na formu zpracování 
dokumentace. Věnujte jim, prosím, pozornost a vyplněné je během dnešního jednání vracejte 
pracovnicím oddělení rady a zastupitelstva. 

 Jelikož hlasování i přihlašování do diskuzí probíhá prostřednictvím hlasovacího zařízení, 
poprosím nyní pana Michala Riedla ze společnosti Ministr systems, která pro nás zajišťuje toto 
hlasovací zařízení, aby nás provedl krátkou instruktáží k jeho obsluze. Prosím, pane Riedle. 

 

 Pan Riedl: Dobrý den, mé jméno je Michal Riedl. Jsem zástupcem firmy Ministr systems 
s. r. o. Já si k tomu s dovolením sednu, abych na to viděl. Prezenci už jsme všichni zvládli. Máte 
všichni zasunuté karty a zaprezentovali jste se, takže je to v pořádku. Co se týče rozprav, 
v rozpravě používáte tlačítka D na diskuzi a T k technické poznámce. Stiskem tlačítka D se 
přihlásíte k diskuznímu příspěvku a stiskem tlačítka T k technické poznámce. Klidně si to 
můžete vyzkoušet. Tím samým tlačítkem se zase můžete z té fronty, která vzniká, odhlásit. 
Prvním stiskem se přihlásíte, druhým stiskem se odhlásíte. Jakmile dostanete slovo od pana 
předsedajícího, tak se vám mikrofon zapne automaticky tady ode mě ze systému, tzn., sami si 
mikrofon nezapínáte, čekáte na udělení slova a mikrofon vám zapne obsluha hlasovacího 
systému. To se netýká pana předsedajícího a členů rady. Tzn., celý tento stůl si zapíná mikrofon 
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ručně, tzn., tlačítkem MIC vpravo vedle mikrofonu, a tím samým tlačítkem se mikrofon zase 
vypíná.  

 Co se týče hlasování, hlasování spouštím já na pokyn pana předsedajícího. Možná 
bychom si mohli jedno zkušební hlasování udělat. Hlasování probíhá tak, že zazní gong, po 
zaznění gongu mačkáte příslušná tlačítka PRO, ZDRŽEL SE nebo PROTI. Pokud se spletete, tak 
vlevo nahoře je tlačítko ZRUŠ, tím tlačítkem můžete svoji volbu zrušit a zadat volbu jinou. 
Zkusíme si cvičení hlasování, já ho spustím a po gongu můžete zkusit hlasovat. Prosím vás, na 
konci mi tam nechte každý nějakou volbu, abychom viděli, že to opravdu funguje. Je tam tedy 
nastaven časový limit 12 vteřin, během kterého to musíte stihnout. Odbíhá tam lišta, která až 
doběhne, tak to skončí. Uzavře se hlasování a budeme vidět výsledek. Děkuji všem, že tam 
nechali volbu. Tím pádem vím, že hlasovací zařízení všem funguje.  

 Kartičky, pokud budete odcházet, tak kartičku si můžete vzít s sebou, a když se vrátíte 
zpátky, tak si kartičku zasunete zpátky do přístroje, rozsvítí se vám na displeji vaše jméno, a 
tím pádem jste zase zpátky zaregistrování v systému. Kartičky, prosím, neodnášejte domů, po 
skončení zastupitelstva je nechte, prosím, v zařízení, já si je vyberu a odvezu.  

 Prosím, jestli má někdo nějaké dotazy k hlasovací krabičce. Nikoho nevidím, asi 
všechno v pořádku a předávám slovo zpátky.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu Riedlovi a vzhledem k tomu, že naše jednání je 
veřejné, prosím vás nyní o pozornost k obecným informacím k veřejnosti tohoto zasedání. 

 Jednání je vysíláno v přímém přenosu na webu městské části. Kromě toho je z průběhu 
zasedání pořizován stenografický záznam, včetně zaznamenávání údajů o osobách, které zde 
vystupují a o jejich příspěvcích. 

 Tyto záznamy jsou zpracovávány a archivovány v oddělení Rady a zastupitelstva Úřadu 
městské části Praha 10 a jejich elektronická podoba sloužící ke zveřejňování na webových 
stránkách bude upravena tak, aby podle předpisů upravujících ochranu osobních údajů 
nedošlo k zásahům do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob. 
Audiovizuální záznam z jednání bude zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 
10 po dobu volebního období tohoto Zastupitelstva. O způsobu zpracování záznamů lze zde 
na místě podat námitku. 

  

Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10  

 Dámy a pánové, nyní nás čeká složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 
10. Slib, jehož znění ukládá zákon, skládají členové Zastupitelstva městské části Praha 10 do 
rukou předsedajícího. Text slibu přečte paní tajemnice, doktorka Jana Hatalová, a následně 
budou zastupitelky a zastupitelé postupně vyzýváni v abecedním pořadí, aby přistoupili k 
řečnickému pultu. Slib složí pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky předsedajícímu a stvrdí 
jej svým podpisem pod znění slibu. Já, jakožto předsedající, budu slib skládat jako poslední, a 
to k rukám druhého nejstaršího člena zastupitelstva tak, jak ukládá paragraf 50 odstavec 4 
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zákona o hlavním městě Praze. Prosím přítomné, aby povstali a stáli po celou dobu skládání 
slibu. Nyní prosím paní doktorku, aby přečetla slib.  

 Paní Hatalová: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu MČ Praha 10 a jejích občanů, řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.  

 Teď požádám paní Jarmilu Bendovou. (Slibuji) 
 Pan Petr Beneš. (Slibuji) 
 Pan Martin Čásenský. (Slibuji) 
 Pan Marek Dvořák.  (Slibuji) 
 Paní Zuzana Freitas Lopesová.  (Slibuji) 
 Paní Tereza Hauffenová.  (Slibuji) 
 Paní Renata Chmelová.  (Slibuji) 
 Pan Tomáš Ján. (Slibuji)  
 Pan Tomáš Janík. (Slibuji) 
 Pan David Kašpar. (Slibuji) 
 Paní Radmila Kleslová. (Slibuji) 
 Pan Michal Kočí. (Slibuji)   
 Paní Gabriela Kolářová. (Slibuji) 
 Pan Jiří Komrska. (Slibuji) 
 Paní Jana Komrsková. (Slibuji)   
 Pan Martin Kopecký. (Slibuji)   
 Pan Petr Kopecký. (Slibuji) 
 Pan Martin Kostka. (Slibuji)   
 Pan David Krůta. (Slibuji)   
 Paní Zuzana Lajksnerová. (Slibuji) 
 Pan Radek Lojda. (Slibuji) 
 Pan Viktor Lojík.  (Slibuji) 
 Pan Pavel Mareš. (Slibuji) 
 Pan Milan Maršálek. (Slibuji) 
 Pan Ivan Mikoláš. (Slibuji)   
 Pan Michal Narovec. (Slibuji) 
 Pan Josef Nerušil. (Slibuji) 
 Pan Vladimír Novák. (Slibuji) 
 Pan Tomáš Pek. (Slibuji) 
 Pan Mikuláš Pobuda. (Slibuji) 
 Pan Ondřej Počarovský. (Slibuji)   
 Paní Lucie Sedmihradská. (Slibuji)   
 Pan Martin Sekal. (Slibuji)   
 Pan Adam Šilar. (Slibuji) 
 Pan Stanislav Šimek. (Slibuji)   
 Paní Romana Šímová. (Slibuji)   
 Pan Adam Štěpánek. (Slibuji)   
 Pan Matěj Štěpánek. (Slibuji) 
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 Pan Pavel Šutka. (Slibuji)   
 Pan Martin Valovič. (Slibuji) 
 Pan Josef Zběhlík. (Slibuji) 
 Paní Veronika Žolčáková. (Slibuji) 
 Paní Olga Koumarová. (Slibuji) 
 A já nyní poprosím paní Olgu Koumarovou, aby přijala slib pana Jaroslava Štěpánka.  
 Pan Jaroslav Štěpánek. (Slibuji) 
  

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji paní tajemnici a nyní si dovolím přečíst text usnesení ke 
složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10:  

 Zastupitelstvo městské části Praha 10 

 I. konstatuje, že slib člena Zastupitelstva městské části Praha 10 složili členové: 

paní Jarmila Bendová   

pan Petr Beneš  

pan Martin Čásenský   

pan Marek Dvořák  

paní Zuzana Freitas Lopesová  

paní Tereza Hauffenová  

paní Renata Chmelová  

pan Tomáš Ján  

pan Tomáš Janík  

pan David Kašpar  

paní Radmila Kleslová  

pan Michal Kočí  

paní Gabriela Kolářová  

pan Jiří Komrska  

paní Jana Komrsková  

pan Martin Kopecký  

pan Petr Kopecký  

pan Martin Kostka  

paní Olga Koumarová  

pan David Krůta  



P10-484690/2022 

6 
 

pan Radek Lojda  

paní Zuzana Lajksnerová  

pan Viktor Lojík  

pan Pavel Mareš  

pan Milan Maršálek  

pan Ivan Mikoláš  

pan Michal Narovec  

pan Josef Nerušil  

pan Vladimír Novák  

pan Tomáš Pek  

pan Mikuláš Pobuda  

pan Ondřej Počarovský  

paní Lucie Sedmihradská  

pan Martin Sekal  

pan Adam Šilar  

pan Stanislav Šimek  

paní Romana Šímová  

pan Adam Štěpánek  

pan Jaroslav Štěpánek  

pan Matěj Štěpánek  

pan Pavel Šutka  

pan Martin Valovič  

pan Josef Zběhlík  

paní Veronika Žolčáková.  

 Prosím o hlasování k tomuto usnesení:  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Děkuji. Celkem zastupitelů 45, přítomno 44, pro 44. 

 Usnesení je přijato. Jen dodávám, že omluvený zastupitel pan Mgr. Satke složí slib na 
prvním zasedání, kterého se zúčastní. Děkuji. 
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 Na žádost oddělení rady a zastupitelstva si dovoluji informovat o tom, že všem členům 
zastupitelstva, k čemuž je potřeba odevzdat fotografii do 30. listopadu, a to na oddělení rady 
a zastupitelstva. Máte možnost využít zde fotografa, pokud nemáte svoji fotografii. 

  

Ověření zápisu 

  Nyní se musíme věnovat ověření zápisu z minulého zasedání zastupitelstva městské 
části Praha 10. Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 ze dne 27. 6. 2022 
byl ověřen bez námitek, připomínky od členů zastupitelstva nebyly žádné a já konstatuji, že 
zápis lze považovat za schválený.  

 Jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání navrhuji tyto členy: Ing. Petra Beneše 
a Ing. Michala Narovce. Ptám se, zda navržení členové zastupitelstva souhlasí (oba souhlasí). 
Děkuji navrženým ověřovatelům za souhlas, po uplynutí lhůty pro podání přihlášek k bodům 
Vystoupení občanů a Dotazy a informace členů zastupitelstva, tedy po půl páté, dostanete 
informaci, zda je potřeba vylosovat pořadí vystupujících občanů a členů zastupitelstva. 

 

Schválení programu 

 Děkuji a v tuto chvíli nás čeká schválení programu. Prosím přítomné k podávání návrhů 
na doplnění nebo změnu programu a upozorňuji, že číselné označení bodů se ve stávajícím 
návrhu programu nemění. Podle §6 Jednacího řádu jsou nové návrhy zařazovány na konec 
programu a budou mít číselné označení 16 a dále, ale je možno požádat o to, aby byly 
projednány v jiném pořadí. 

 Návrhy a protinávrhy jsou členové zastupitelstva povinni v souladu s §8 odst. 4 
Jednacího řádu podávat písemně předsedajícímu a po zřízení návrhového výboru předsedovi 
návrhového výboru. 

 K podávání svých písemných návrhů během zasedání využívejte, prosím, připravených 
formulářů, které vám byly rozdány na stoly a které jsou k dispozici také u vedoucí oddělení 
rady a zastupitelstva, paní inženýrky Kubištové. 

 Konstatuji, že přihlášené občany k návrhu programu nemáme. Prosím o návrhy z řad 
členů zastupitelstva. Přihlásil se jako první pan Narovec, a proto mu uděluji slovo.  

 

 Pan Narovec: Dobrý den, vítám všechny zastupitele. Dávám návrh na zařazení nových 
bodů, a to:  

 Jako bod číslo 16 navrhuji bod Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů 
ZMČ Praha 10 a žádám o jeho projednání před bodem 2, tedy před Zřízením návrhového 
výboru.  



P10-484690/2022 

8 
 

 Dále navrhuji nový bod číslo 17, a to zřízení dalších výborů ZMČ Praha 10, stanovení 
počtu a volba předsedů a tajemníků, a tento bod projednat po projednání bodu 10, tedy po 
zřízení finančního výboru.  

 Třetím mým návrhem je zařazení nového bodu 18 s názvem Zřízení funkce zastupitele 
pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10, a tento navrhuji projednat 
za navrhovaným novým bodem 17, tedy po zřízení dalších výborů ZMČ Praha 10.  

 Dále navrhuji rozšířit bod 9, zřízení kontrolního výboru, o volbu jeho členů. Nově by 
tedy název tohoto bodu zněl: Zřízení kontrolního výboru ZMČ Praha 10, stanovení počtu členů, 
volba členů, volba předsedy a tajemníka.  

 U těchto svých návrhů žádám, aby o nich bylo hlasováno jako o celku. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu zastupiteli a předávám slovo paní Komrskové.  

 

 Paní Komrsková: Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Mám návrh na 
zařazení, resp. předřazení bodu současného navrženého programu 9 a 10 jako body 3 a 4. Čili 
bod 1 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10, bod 2 Zřízení 
Návrhového výboru, a následně by byl bod 3, který je současně bod 9, zněl by stejně, jako je 
navržený, a bod 4, který je současně teď navržený jako bod 10. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji paní zastupitelce. Další přihlášení k návrhu programu 
nejsou, takže pojďme se věnovat hlasování k podaným návrhům. V tuto chvíli si dovolím, 
především s ohledem na nové členy zastupitelstva, upozornit, že ke způsobu hlasování k 
podaným návrhům a protinávrhům k návrhu programu uvedu základní pravidla, která 
vycházejí z Jednacího řádu:  

 O podaných návrzích k návrhu programu se hlasuje jednotlivě, pokud navrhovatel 
nenavrhne hlasování o svých návrzích, či protinávrzích jako o celku. V tom případě je nutné 
nejdříve odhlasovat procedurální návrh na celkové hlasování.  

 Nejdříve se hlasuje o protinávrzích, tedy o návrzích na vyřazení bodů z návrhu 
programu a hlasuje se o nich v opačném pořadí, než byly podány.  

 A poslední základní pravidlo: O podaných návrzích, což jsou návrhy na doplnění návrhu 
programu, nebo změnu pořadí bodů, se hlasuje v pořadí, v němž byly podány.  

 Teď tady máme nějakou změnu. Nyní budeme hlasovat o návrhu změny paní 
zastupitelky Komrskové, který zní: ZMČ schvaluje předřazení bodu 9 a 10 jako bod 3 a 4. 
Prosím? Znovu: ZMČ schvaluje předřazení bodu 9 a 10 jako bod 3 a 4 navrženého programu.  

 Dávám hlasovat. Kdo je, prosím, pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 13, proti 9, zdrželo se 19, nehlasovali 3, návrh nebyl přijat.  
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 Nyní pokračujeme hlasováním o návrhu pana Narovce. Dávám hlasovat jako o 
hlasování jako o celku. Můžeme dát hlasovat. Bude se hlasovat o návrhu pana Narovce, o 
způsobu hlasování. Technická paní Komrsková, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Mám technickou prosbu, jestli by se to dalo rozdat písemně, protože 
nevíme, o čem hlasujeme, bylo nám to tady představeno poměrně v rychlosti na mikrofon, ale 
netuším, jaký nový digitalizující výbor se má hlasovat, co se tam mění při volbě kontrolního 
výboru, který je ze zákona, co to tam dával kolega. Opravdu si to nepamatuju. Jestli to, prosím, 
můžeme rozdat a potom teprve hlasovat. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Vteřinu. Je možno to namnožit? Paní Vávrová říká, že je to 
možno okamžitě namnožit. Já to ještě jednou přečtu. Pan Narovec navrhl jako nový bod 16 
navrhuji bod „Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské 
části Praha 10“ a žádám o jeho projednání před bodem 2, tedy před zřízením Návrhového 
výboru.   

 Dále navrhuji nový bod 17, a to „Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části 
Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků“, a tento projednat po 
projednání bodu 10, tedy po zřízení finančního výboru. 

 Třetím mým návrhem je zařazení nového bodu 18 s názvem „Zřízení funkce zastupitele 
pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10“, a tento navrhuji projednat 
za navrhovaným novým bodem 17, tedy po zřízení dalších výborů zastupitelstva městské části 
Praha 10. 

 Dále navrhuji rozšířit bod 9 Zřízení Kontrolního výboru o volbu jeho členů. 

 Nově by tedy název tohoto bodu zněl Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva 
městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba členů, volby předsedy a tajemníka. 

 U těchto svých návrhů žádám, aby o nich bylo hlasováno jako o celku.  

 Nyní dávám hlasovat – nevidím. Vidím, paní doktorka Kleslová, prosím.  

 

 Paní Kleslová: Dobrý dne, všechny zdravím. Já bych chtěla, aby byl materiál rozdán a 
přestávka minimálně 15 minut, protože nám byly paní Vltavskou poslány tabulky pro 
nominace, a žádný takový uvolněný, nějaká funkce pro někoho na IT, nebo na co to je, tam 
nebyla, abychom nominovali, takže my se v tom teď úplně neorientujeme. Je to úplně něco 
jiného, než nám bylo rozesláno. Prosím, aby nám to bylo předloženo všem zastupitelům, a 
poté aby byla patnáctiminutová přestávka, abychom si to mohli projít, popř. nominovat nebo 
nějaké nominace pozměnit. Děkuji.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Paní doktorko, je to procedurální návrh? Chcete k tomu nechat 
hlasovat? 

 

 Paní Kleslová: Je to žádost, technická připomínka. Není to procedurální. Je to technická 
připomínka.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Pan Beneš. 

 

 Pan Beneš: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že se tam 
objevil bod, který nebyl nikde avizován, a je velice nestandardní… 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Špatně slyšet. Do mikrofonu, pane.  

 

 Pan Beneš: Snažím se, jsem úplně u mikrofonu, když tak si mě někde zesilte. Poprosil 
bych, aby se navrhovatel ztotožnil s mojí žádostí o tom, že ty jednotlivé body budeme hlasovat 
po jednom, protože tak jedině se dá vyjádřit k jednotlivým bodům. Jinak bych samozřejmě 
musel hlasovat pro balík proti jako celek, i když bych nerad. Doufám, že si tuto žádost 
navrhovatel osvojí. Mně to přijde standardní. Případně bych to potom dal jako procedurální 
návrh. A za náš klub se připojujeme k žádosti o přestávku. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Kolik jste říkal tu přestávku, prosím? Čtvrt hodiny.  

 

 Pan Beneš: Byla tam žádost od paní Kleslové na15 minut. My se s tím ztotožňujeme.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, máme 15 minut přestávku.  

 (Jednání přerušeno od 12.45 do 13.00 hodin.) 

 

 Prosím, budeme pokračovat. Pokračujeme dál a dávám hlasovat o procedurálním 
návrhu pana Ing. Narovce. (Ze sálu: První byl protinávrh!) Žádný protinávrh neeviduji. 
Abychom to nekomplikovali, paní Komrsková, prosím. 

 

 Paní Komrsková: Pokud já vím, tak pan Beneš dával procedurální návrh o hlasování 
jednotlivých bodů, jak zařazoval pan kolega Narovec, aby se o nich tedy hlasovalo jednotlivě, 
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nikoli jako celek. Čili je to procedurální návrh, a o tom se hlasuje podle mě dřív než o návrhu 
pana Narovce, nebo mi to když tak vysvětlete. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Narovec, prosím.  

 

 Pan Narovec: Já si to přesně pamatuji, kolega Beneš říkal, abych si to osvojil, a já jsem 
si nic neosvojil. Žádný procedurální návrh nedával.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, pan Beneš. 

 

 Pan Beneš: To je velmi jednoduché.  Tím pádem dávám procedurální návrh v tuto 
chvíli, hlasovat body jednotlivě.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře. Budeme hlasovat – pardon, zamotal jsem se. Hlasovat 
o procedurálním návrhu pana Beneše.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 11, proti 8, zdrželo se 20, nehlasovalo 5. Návrh tudíž nebyl přijat.  

 Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana Ing. Narovce na hlasování o jeho 
návrzích k programu vcelku.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 14, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Děkuji, schváleno.  

 Nyní prosím, pan Ing. Narovec dává návrh na zařazení nových bodů: Jako nový bod 16 
navrhuji bod „Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské 
části Praha 10“ a žádám o jeho projednání před bodem 2, tedy před zřízením Návrhového 
výboru.   

 Dále navrhuji nový bod 17, a to „Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části 
Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků“, a tento projednat po 
projednání bodu 10, tedy po zřízení finančního výboru. 

 Třetím mým návrhem je zařazení nového bodu 18 s názvem „Zřízení funkce zastupitele 
pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10“, a tento navrhuji projednat 
za navrhovaným novým bodem 17, tedy po zřízení dalších výborů zastupitelstva městské části 
Praha 10. 

 Dále navrhuji rozšířit bod 9 Zřízení Kontrolního výboru o volbu jeho členů. 
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 Nově by tedy název tohoto bodu zněl Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva 
městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba členů, volby předsedy a tajemníka. 

 Dávám nyní hlasovat o tomto návrhu jako o celku.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 7, zdrželo se 7, nehlasovalo 0, návrh byl schválen.  

 

 A nyní hlasujeme o programu jako o celku. Prosím, hlasujeme.  

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 14, nehlasovalo 0. Program byl schválen.  

 

1   

Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 

 Prosím paní tajemnici úřadu paní doktorku Hatalovou o jeho předklad.  

 

 Paní Hatalová: Dobré odpoledne všem, děkuji za slovo. Zastupitelstvu je předkládána 
Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10, obsahující jednak údaje 
týkající se voleb, tedy přehled volebních stran, které podaly kandidátní listiny, volební účast, 
rozdělení 45 mandátů v zastupitelstvu mezi pět volebních stran. Dále informaci o dvou 
podaných žalobách, které byly Městským soudem v Praze v plném rozsahu zamítnuty. A dále 
tento materiál obsahuje návrh, aby zastupitelstvo konstatovalo u zastupitele pana Mgr. Šimka 
neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s funkcí referenta oddělení bezpečnostního 
managementu odboru kontroly a komunikace, vykonávanou jmenovaným v rámci pracovního 
poměru u MČ Praha 10, neboť v rámci svého pracovního poměru pan magistr zčásti vykonává 
i státní správu v oblasti krizového řízení a souvisejících předpisů. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji paní tajemnici za úvodní slovo a otevírám diskuzi 
k materiálu. Uzavírám diskuzi a prosím o hlasování k návrhu usnesení v znění, v němž jej máte 
k dispozici v písemné podobě.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Děkuji, návrh je přijat.  

 Nyní je před námi bod  

 

19 

Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 
10 
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 Usnesením k tomuto bodu musíme vyjádřiv vůli, zda budou volby členů, předsedů a 
tajemníků výborů probíhat tajnou volbou tak, jak říká jednací řád, nebo veřejnou. Otevírám 
diskuzi a prosím o návrhy. Technický problém? Dobrý. (Paní Kleslová: My tady vůbec neslyšíme 
vzadu.) Já za to nemůžu. Otevírám diskuzi a prosím o návrhy. Technická poznámka paní 
Komrsková. Prosím.  

 

 Paní Komrsková: Vážený pane předsedající, poprosila bych tímto za náš klub, a možná 
se ke mně ještě někdo přidá, o schválený program, všechny jeho body, abychom věděli, o čem 
hlasujeme. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Paní doktorka Kleslová.  

 

 Paní Kleslová: Já se k návrhu přidávám a prosím, aby bylo zajištěno, aby my, co sedíme 
vzadu, jsme slyšeli. My nic neslyšíme, a pane předsedající, nevíme, co si tam mumláte. Nevíme, 
opravdu to neslyšíme. Nevíme, k čemu máme diskutovat, k čemu se vyjadřovat. A když to 
řekneme, tak vy řeknete, že vy tam vpředu slyšíte. My prostě vzadu neslyšíme.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Paní doktorko, já s tím opravdu nemůžu nic dělat. To je věc 
technická. Jestli slyšíte, nebo neslyšíte, to já nemůžu nijak ovlivnit.  

 

 Technická podpora: Můžu jenom technicky? Paní Kleslová, slyšela jste teď sama sebe? 
(Paní Kleslová: Teď jsem sama sebe slyšela.) Tak je to v pohodě, tím pádem ozvučení je 
v pořádku, a když budou všichni mluvit do mikrofonu, tak se uslyšíte úplně pohodlně. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Beneš, prosím.  

 

 Pan Beneš: Děkuji. Ještě rozšířím původní požadavek na program. Možná by bylo dobré 
mít ten program k dispozici nově schválený, a zároveň s tím bývá slušností, že když se 
předkládají nové materiály, nové body, tak se k tomu dává tištěný materiál, tzn., v kopiích pro 
každého zastupitele, a ty by měly být rozdány po schválení programu.  Program byl schválen, 
takže očekávám, že dostaneme ještě tištěné materiály k dispozici. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Narovec, prosím.  
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 Pan Narovec: Navrhuji pro ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 
konané dne 10. 11. 2022 veřejnou volbu předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva 
městské části Praha 10. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, pane Narovče, jestli to máte písemně. Návrhy, paní 
Komrsková a paní doktorko Kleslová, jsou technického rázu. Nikdy se k tomu nedával nějaký 
materiál. Tudíž se o něm ani nehlasovalo. Navrhuji návrh pana Narovce: Navrhuji pro ustavující 
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 konané dne 10. 11. 2022 veřejnou volbu 
předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10.  

 Ještě vidím paní Komrskovou, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Dovoluji si protinávrh. Za klub Piráti Praha 10 navrhuji veřejnou volbu 
všech personálních pozic volených na dnešním ustavujícím zastupitelstvu.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Už to nese paní inženýrka. Já to ale nepřečtu. Budete mi to 
předčítat. Uzavírám diskuzi a hlasujeme o návrhu klubu Pirátů, návrh na veřejnou volbu všech 
personálních pozic volených na ustavujícím zastupitelstvu městské části.  

 Prosím, dávám hlasovat. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 7, proti 20, zdrželo se 15, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.  

 Nyní dávám hlasovat o návrhu pana Ing. Narovce: Navrhuji pro ustavující zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 10 konané dne 10. 11. 2022 veřejnou volbu předsedů, členů 
a tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10. Prosím, hlasujeme.   

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. Děkuji.  

 V tuto chvíli nás čeká bod 

 

2   

Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, 
volba předsedy, členů a tajemníka 

 Činnost návrhového výboru vyplývá z ustanovení Jednacího řádu zastupitelstva 
městské části Praha 10, a to z části VI, §12 odst. 3. Z něj též vyplývá, že návrhový výbor je volen 
na celé volební období. 
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 Usnesením k tomu bodu je nejdříve potřeba návrhový výbor zřídit a rozhodnout o tom, 
zda bude předseda pro výkon funkce uvolněn, či neuvolněn. Následně musíme stanovit počet 
jeho členů, zvolit předsedu, zvolit členy, a na doporučení paní tajemnice, doktorky Hatalové, i 
tajemníka výboru. 

 Otevírám diskuzi a prosím o návrhy, a to ústně a následně písemně. Nejprve prosím o 
návrhy ke způsobu výkonu funkce předsedy návrhového výboru. Hlásí se pan Ing. Narovec, 
prosím.  

 

 Pan Narovec: Navrhuji ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v 
platném znění, zřídit Návrhový výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 jako stálý orgán 
zastupitelstva, a to s předsedou – členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce 
uvolněn. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ukončuji diskuzi a dávám hlasovat o návrhu pana Ing. Narovce. 
ZMČ Praha 10 zřizuje ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném 
znění, jako stálý orgán zastupitelstva Návrhový výbor ZMČ Praha 10 s předsedou – členem 
ZMČ, který nebude pro výkon své funkce uvolněn.  

 Nyní hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1.  

 Děkuji, výbor je zřízen. Jeho předseda nebude pro výkon funkce uvolněn.  

 Nyní prosím o návrhy na počet členů návrhového výboru s tím, že podle zákona o 
hlavním městě Praze musí být počet členů výboru lichý. Prosím, pan Ing. Narovec.  

 

 Pan Narovec: Navrhuji počet členů návrhového výboru na 7. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji za návrhy a nechávám hlasovat o stanovení počtu členů 
návrhového výboru na 7. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat, návrhový výbor bude 
sedmičlenný. Děkuji.  

 Prosím o nominace na pozici předsedy člena návrhového výboru. Prosím, pan Dvořák.  

 

 Pan Dvořák: Navrhuji za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-
ČSL na funkci předsedy - člena návrhového výboru pana magistra Martina Čásenského. 



P10-484690/2022 

16 
 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Hlasujeme. Předseda, který je současně členem. (Ano, 
předsedy a člena.) Prosím písemně. Děkuji.  

 Prosím o hlasování. Předsedu člena návrhového výboru ZMČ Praha 10, člena – prosím? 
Pardon, promiňte. Už tady luštím papír. Pane Martine Čásenský, souhlasíte s nominací? 

 

 Pan Čásenský: Děkuji za nominaci a přijímám nominaci.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji, a nyní tedy dávám hlasovat o předsedovi: členova 
návrhového výboru ZMČ Praha 10, člena ZMČ Praha 10 pana Mgr. Martina Čásenského. 
Hlasujeme.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Schváleno, děkuji a gratuluji panu 
Čásenskému ke zvolení předsedou návrhového výboru.  

 Nyní prosím o nominace členů návrhového výboru. Prosím pana Dvořáka. Ještě prosím 
– už zase zmizela. Pan Dvořák.  

  

 Pan Dvořák: Já svítím. Za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-
ČSL navrhuji na členy návrhového výboru kolegy Matěje Štěpánka, Adama Šilara a Davida 
Krůtu. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní Komrskovou.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji za slovo. Za zastupitelský klub Piráti Praha 10 navrhujeme jako 
člena pana Mgr. Davida Satkeho.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím paní doktorku Kleslovou.  

 

 Paní Kleslová: Za klub ANO navrhujeme pana Josefa Zběhlíka. A já jsem se ještě jenom 
technicky chtěla zeptat. My jsme cestou paní Vltavské poslali naše nominace, tak jestli tady 
někde jsou vytištěné, nebo nejsou. Jestli byly předány, tak jak jsme o to byli požádání. Tak se 
chci jenom zeptat, jestli to tu někde je.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, pan Kopecký.  

 

 Pan Kopecký: Já bych se chtěl zeptat paní tajemnice, vzhledem k tomu, že pan 
navrhovaný ještě nesložil slib, jestli je to vůbec průchozí v tomto případě.  

 

 Paní Hatalová: Ano, je to průchozí, protože členem může být i občan. Tzn., i 
v momentu, kdy ještě zastupitel nesloží slib, může být nominován.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Valovič, prosím.  

 

 Pan Valovič: Děkuji za slovo. Chtěl bych odpovědět paní zastupitelce Kleslové, že 
nominace dorazily a byly předány na oddělení rady a zastupitelstva, stejně tak nominace SPD 
dorazily, byly předány.  

 

 Paní Kleslová: Jestli tomu dobře rozumím, nemusíme už teď ty nominace dávat? Má je 
návrhový výbor k dispozici.  

 

 Pan Valovič: Předpokládám, že byste je měli načíst.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, pan Ján.  

 

 Pan Ján: Klub SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti pro Prahu 10 navrhují za člena 
návrhové komise pana Petra Kopeckého.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Technická pan Kopecký.  

 

 Pan Kopecký: Poprosím o upřesnění. Načíst tedy ano, ale písemně už znovu 
nemusíme? Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Vteřinu. Pane Martine Kopecký, prosím, odpovídám vám. 
V současné chvíli písemný návrh není k dispozici. Proto bych vás poprosil, kdybyste dal návrh 
s těmi jmény. Pan Kopecký, prosím.  
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 Pan Martin Kopecký: Tak já tedy netuším, proč jsme to měli posílat dopředu. My jsme 
se nepřipravili na to, pokud to budeme muset znovu psát tady. Bylo řečeno, že to tedy je. 
Prosím vás, já se nebavím s vámi, bavím se s panem předsedajícím.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Já opravdu za to nemůžu, že to tady není. Já jsem udělal 
kratinkou přestávku, aby se tady paní Vávrová dohodla, kde to je. Není o tady, nemůžu za to. 
Navrhuji, abyste ten návrh podal ještě jednou. Je to jenom napsat pár jmen, nebo nevím, koho 
tam navrhujete. Paní doktorka Kleslová, prosím.  

 

 Paní Kleslová: My to pochopitelně budeme psát, ale prosili bychom, aby náš návrh byl 
tady vytištěn a předán nám, protože my ho s sebou v písemné formě nemáme. Včera byl 
poslaný paní Vltavské, tak předpokládám, že není problém, aby byl vytištěn, a já ho tu znovu 
podepíši. Výborně, děkuji. Pan Valovič mi ho předal. Je to vyřešené, děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Paní doktorko Kleslová, prosím, přinesete nám ten návrh, 
abychom mohli začít hlasovat? Pan Kopecký, prosím.  

 

 Pan Kopecký: Návrh jsem tam odnesl na tento bod.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pane Kopecký, návrh na člena návrhového výboru tady je, tam 
nominujete pana Josefa Zběhlíka. Ale my se teď bavíme o dalších členech. Nebo máte jenom 
jednoho? Prosím, jiný návrh není. A nyní dávám hlasovat. Paní doktorka Kleslová.  

 

 Paní Kleslová: Nezlobte se, nevím, jestli si z nás děláte legraci. My jsme byli osloveni, 
že můžeme dát maximálně jednoho, ačkoli to neodpovídá zastoupení a procentu ve volbách, 
a teď když dáme jednoho, tak nás vyzýváte, jestli jich dáme víc? Tak tomu fakt, nezlobte se, 
nerozumím.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Paní doktorko, já vás k ničemu nevyzývám. Já jenom tady chci 
zahájit hlasování, protože těch návrhů je tady víc, a nevím, koho jste nominovali. A já vůbec 
nevím, kolik jste měli nárok, na jakém jednání jste si to dohodli.  

 Dávám nyní hlasovat o předložených návrzích. Děkuji. Ano. Pane Kopecký, musíme dát 
hlasovat o vašem technickém příspěvku. Prosím, kdo je pro, aby pan Martin Kopecký mohl 
vystoupit se svojí technickou? Prosím, hlasujeme.  
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 Pro 31, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.  

 Prosím, pane Kopecký, můžete.  

 

 Pan Martin Kopecký: Já se jenom omlouvám, vy jste říkal, že tedy nevíte, koho jsme 
navrhovali, ale paní doktorka Kleslová tady před chvilkou načetla náš návrh a dali jsme ho i 
písemně. Tak jenom, jestli ho tedy máme načíst znovu.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ne, je to v pořádku. Myslel jsem, že po té debatě, která tady 
byla, a prověřování, kde je návrh u paní asistentky pana Valoviče, tak jsem myslel, že tam máte 
třeba víc. Proto aby se to nekomplikovalo, tak jsem myslel ten návrh, který jste písemný dostal 
od pana Valoviče, že tam může být ještě někdo jiný. To byl důvod, proč jsem se tak třeba 
možná nejapně zeptal. Bylo to v dobém víře. 

 

 Pan Martin Kopecký: V pořádku, už tomu rozumím, děkuji. Chápu, děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Aby se to dál třeba nekomplikovalo, nezdržovalo, Pan 
Čásenský, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Já jenom poprosím, pane předsedající, než dáte hlasovat, dotažte se 
všech kandidátů, jestli souhlasí s nominací. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Provedu, ano. Prosím vás, už nic není, ukončuji diskuzi.  

 Prosím, pan Matěj Štěpánek, souhlasíte s nominací?  

 

 Pan Matěj Štěpánek: Děkuji za nominaci a souhlasím s ní.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Adam Šilar, souhlasíte s nominací?  

 

 Pan Šilar: Děkuji za nominaci, souhlasím.   

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Daniel Krůta.  
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 Pan Krůta: Děkuji za nominaci a přijímám.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Mgr. Satke to přijal, vyjádření je u paní Vávrové na 
organizačním. Pan Josef Zběhlík.  

 

 Pan Zběhlík: Děkuji a přijímám.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Petr Kopecký. 

 

 Pan Kopecký: Děkuji, také přijímám.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ano, pan Pek.  

 

 Pan Pek: Děkuji za slovo, mám technickou. Aby bylo správně přečteno jméno pana 
Davida Krůty. Řekl jste jiné křestní jméno, aby někdo nezpochybňoval, kdo to je.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ono je to načmárané. Já jsem přečetl, i pan magistr, který tady 
luští hieroglyfy, to přečetl tak. Já se omlouvám, pan Krůta tedy David. Pane Peku, možná byste 
to četl taky jako Daniel. Takže se omlouvám.  

 Všichni to odsouhlasili, a nyní budeme hlasovat o panu Matěji Štěpánkovi. Prosím, 
hlasujeme.  

 Pro 40, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. Děkuji, schváleno.  

 Prosím o hlasování pana Adama Šilara. Hlasujeme.  

 Pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 40, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 0. Děkuji, schváleno. 

 Prosím o hlasování pana Davida Krůty.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 44, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovalo 0. Děkuji, schváleno. 

 Prosím o hlasování Mgr. David Satke.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 40, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovalo 0. Děkuji, schváleno. 
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 Prosím o hlasování pana Josefa Zběhlíka.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 42, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 0. Děkuji, schváleno. 

 Prosím o hlasování, pan Petr Kopecký.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 37, proti 1, zdrželi se 6, nehlasovalo 0. Děkuji, schváleno. 

 Děkuji všem, gratuluji všem zvoleným členům návrhového výboru. Dalším krokem ke 
zřízení plně funkčního návrhového výboru je volba tajemníka návrhového výboru. Podle 
zákona o hl. m. Praze tuto funkci vykonává zaměstnanec úřadu na návrh tajemníka úřadu. 
Prosím tedy paní tajemnici paní doktorku Hatalovou o doporučení osoby z řad zaměstnanců 
úřadu na funkci tajemníka návrhového výboru.  

 

 Paní Hatalová: Pane předsedající, za tajemníka návrhového výboru navrhuji pana Mgr. 
Tomáše Staňka. Je to dlouholetý tajemník návrhových výborů v předchozích volebních 
obdobích, navíc je vynikajícím právníkem.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji paní tajemnici a dávám hlasovat o volbě pana Mgr. 
Tomáše Staňka do funkce tajemníka návrhového výboru ZMČ Prahy 10. Ptám se vás, pane 
magistře, jestli přijímáte nominaci.  

 

 Pan Staněk: Nominaci přijímám samozřejmě.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Nyní dávám tedy hlasovat.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Děkuji. Volba pana Mgr. Tomáše Staňka 
tajemníkem návrhového výboru je schválena. Děkuji.  

 Nezbytným výborem při nadcházející volbě starosty, místostarostů, členů rady a členů 
výborů zastupitelstva a jejich předsedů je volební výbor. Podle platného jednacího řádu je 
možné, aby tuto funkci vykonával návrhový výbor, a já tímto podávám návrh, aby bylo 
návrhovému výboru uloženo vykonávat funkci volebního výboru. Hlasujeme.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Konstatuji, že návrhový výbor bude plnit 
funkci volebního výboru ve smyslu jednacího řádu zastupitelstva, a prosím pana předsedu 
návrhového výboru, aby pro plnost přečetl schválené usnesení.  
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 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane přesedající. Vážení kolegové, dovolte mi tedy 
shrnout usnesení, přijatá v tomto bodě. 

  Zastupitelstvo městské části Praha 10  

I. zřizuje ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, jako 
stálý orgán zastupitelstva Návrhový výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), s 
předsedou – členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn, 

II. stanovuje počet členů Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7, 

III. volí 

a) předsedu - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 - člena ZMČ 
Praha 10: Mgr. Martina Čásenského, 

b) členy Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10: Mgr. Matěje 
Štěpánka, Adama Šilara, Davida Krůtu, Davida Satkeho, Josefa Zběhlíka a Petra Kopeckého,  

c) tajemníka Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10: Mgr. Tomáše 
Staňka, 

IV. ukládá Návrhovému výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 vykonávat funkci 
volebního výboru ve smyslu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu předsedovi, od této chvíle, prosím, předávejte své 
písemné návrhy návrhovému výboru, který je tímto kompletní. Děkuji. Dalším bodem 
dnešního programu je  

 

3. 

Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 
10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady 

městské části Praha 10 

 Tento bod budeme projednávat po částech v pořadí tak, jak vyplývá z jeho názvu. 
Nejprve tedy stanovíme počet členů rady městské části Prahy 10, poté počet členů rady, kteří 
budou pro výkon funkce uvolněni a ve třetí části se budeme věnovat stanovení počtu 
místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10. 

 Ke stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10 zákon o hlavním městě Praze 
říká, že počet členů rady je vždy lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů.  

 Já tímto otevírám diskuzi a prosím o návrhy na stanovení počtu členů rady městské 
části. Prosím, pan Dvořák. 
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 Pan Dvořák: Děkuji. Za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL 
dávám návrh na stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10 na 9. Díky.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře. Pan Beneš. 

 

 Pan Beneš: Dobrý den, děkuji za slovo. Za Českou pirátskou stranu a za náš klub dávám 
návrh na stanovení počtu členů Rady na 7, protože stejně dva kolegové z Vlasty tam nemají 
žádný vliv. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře, končím a dávám hlasovat o návrhu pana Beneše, až 
doručí návrh. Prosím pana Čásenského, aby přečetl návrh pana Beneše.  

 

 Pan Čásenský: V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona číslo 131/2000 Sb. o hl. m. 
Praze v platném znění počet členů Rady stanovuje ZMČ na 7.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Nyní dávám hlasovat o návrhu pana Beneše.  

 Pro 14, proti 25, zdrželo se 5, nehlasovalo 0. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím pana předsedu návrhového výboru, aby přečetl návrh pana Narovce. Ještě tady 
je pan Kočí, se objevil. Já se omlouvám, přehlédl jsem to, protože pan Kočí se objevil, když už 
jsem dával hlasovat o návrhu pana Narovce. A to není žádná diskuze. Diskuze byla dávno 
uzavřena, prosím. Teď žádám pana Čásenského, aby přečetl návrh pana Dvořáka. Omlouvám 
se.  

 

 Pan Čásenský: ZMČ Praha 10 stanovuje souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona 
číslo 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění počet členů Rady MČ Praha 10 na 9.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, hlasujeme.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se?  

 Pro 30, proti 3, zdrželo se 10, nehlasoval 1. Děkuji, návrh byl přijat.  

 Nyní je před námi stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro 
výkon funkce uvolněni. Vyzývám zástupce politických stran k přednesení návrhů na stanovení 
počtu členů rady uvolněných pro výkon funkce. Prosím pěkně, pořád tady je požadavek pana 
Kočího. Myslel jsem, že jste to zrušili. Tak prosím, pane Kočí, co jste – nebo paní Komrsková.  
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 Paní Komrsková: Já tomu trošku přestávám rozumět, pane předsedající.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Já taky.  

 

 Paní Komrsková: Já bych to ještě dokončila, i když mně to tak vtipné nepřijde. Vy nám 
tady ukončujete diskuzi, jednotlivě se hlasuje, chápu, ale přece my na tu diskuzi máme právo. 
Vy uzavíráte, v tom případě se uzavře celý bod, a už dál nemůžete o ničem hlasovat. Pokud 
byla uzavřena diskuze… 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: S vámi nechci polemizovat. Vy jste na poslední chvíli, když už 
se začalo hlasovat, tak se tam objevil pan Kočí. Myslím si, že to je zbytečné, je to jenom prostě 
nějaké – no dobře, nebudu se k tomu vyjadřovat. Takže co navrhujete, paní Komrsková? 

 

 Paní Komrsková: Tak samozřejmě aby mohla být diskuze při jednotlivých návrzích a 
hlasováních. Dává se návrh na počet členů rady, místostarostů, nevím, vždycky se o tom vede 
diskuze a potom teprve se hlasuje. Jinak nám tedy trošku berete právo diskutovat.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Já vám nic neberu, paní Komrsková. Diskuze, nikdo se do ní 
nepřihlásil, proto jsem dal pokyn k hlasování. Nedělejte tady nějaké – no prostě nebudu se 
vyjadřovat. Není to tak, jak vy říkáte. Pan Kočí se přihlásil do diskuze, když už začalo hlasování, 
když se hlasovalo první hlasování. Nezlobte se, já v tom vidím jenom nějakou obstrukci, nebo 
nevím, jak bych to nazval. Sice se krásně usmíváte, ale nevím, co bych vám jako řekl.  

 

 Paní Komrsková: Já už k tomu nepotřebuju diskutovat. Potřebuju jenom diskutovat 
v rámci těch navržených návrhů.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře. Dávám návrh na otevření diskuze k bodu B. Prosím, 
diskutujte. Návrh. Prosím, ještě jsou tady technické. Paní Freitas, prosím.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Dobrý den, chtěla jsem požádat. Tak jak je to vedeno, tak je to 
velmi nepřehledné. Vy jste dal hlasovat o první části toho bodu. Pakliže ten bod máte 
rozdělený do vícero částí, žádám, abychom o tom byli spraveni. Pakliže se to má hlasovat o 
jednotlivých částech, mělo by ke každé části být umožněno podávat návrhy a vést diskuzi. To 
se nestalo. Vytvořil se tady neuvěřitelný zmatek díky tomu, jak to vedete. Takže já žádám, 
abyste to vedl řádně. Prosím, aby v tuto chvíli bylo jasně řečeno, vyplývá to patrně z toho, co 
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tady teď proběhlo, že budeme otevírat jednotlivé části návrhu bodu 3, ke každé bude diskuze 
a ke každé bude samostatné hlasování. Opravte mě, pokud je to jinak. Děkuji.  

 

 Pan Dvořák: Za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL dávám 
návrh na stanovení počtu členů Rady městské části Praha10, kteří budou pro výkon funkce 
uvolněni na 9. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře, děkuji. Pan Kopecký.  

 

 Pan Kopecký: Já jsem jenom chtěl konstatovat, že pan Kočí musel být přihlášen ještě 
v diskuzi, protože pokud by bylo zahájeno hlasování, tak mu systém neumožní se přihlásit. Ten 
systém zůstává hluchý v tu chvíli.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Asi, pane magistře, došlo k souběhu dvou pokynů. V jeden 
okamžik jsem dával pokyn k hlasování, a pan Kočí v ten okamžik samý dával požadavek na 
příspěvek. Takže já se za to omlouvám, ale asi se to tak stalo. Pečlivě to sleduji. Je tady pan 
magistr, který to sleduje taky.  

 Omlouvám se, a ještě paní Freitas. Omlouvám se, snažím se, abych to vedl v pořádku. 
Máme tady nějakou přípravu s panem magistrem, takže pokud je tam nějaká nepředloženost, 
tak děkuji za to, že jste se přihlásila a upozornila mě. Děkuji. Pan Mikoláš.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji. Chtěl bych upozornit, vždycky bylo v přecházejících 
zastupitelstvech, kterých jsem byl účasten, jasně slyšet: otevírám diskuzi, zavírám diskuzi. 
Dneska to u některých bodů, a nebylo jich zatím moc, slyšet nebylo. Čili bych vás poprosil, ono 
to je možná tím, že je v sále špatně slyšet, ale opravdu by bylo dobré, aby bylo zcela zřetelně 
slyšet, když je prostor na diskuzi: otevírám diskuzi, a když ta diskuze končí: zavírám diskuzi. 
Tím nemůže dojít potom k takovým věcem, jako tady bylo reklamováno. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Já bych možná na svoji obhajobu, nebo vysvětlil bych vám, 
pane inženýre to, že k tomuto bodu byly pouze návrhy a nebyla žádná diskuze. Proto jsem 
neříkal, a přesně tedy k těm bodům, kde je diskuze, tam říkám, otevřená diskuze, zavírá se 
diskuze. K tomuto bodu jsou pouze návrhy politických stran nebo prostě návrhy zastupitelů 
k tomuto bodu, který byl. Ale znovu říkám, otvírám a dávám hlasovat o otevření diskuze. 
Prosím. Tak ještě pan Kočí, prosím vás.  
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 Pan Kočí: Mohu hovořit? (Určitě.) Děkuji. Vycházel jsem z toho, jak jste zmínil, že 
budeme postupně probírat jednotlivé podbody tohoto bodu, tak jsem čekal, že přijdeme 
k bodu místostarostů, k tomu jsem cílil svůj příspěvek, a tady bych vás rád, zvlášť ty nové 
zavedl do minulosti před čtyřmi lety na ustavující zastupitelstvo 2018, kdy pan Tomáš Pek se 
nechal slyšet, že není nutné, aby byli místostarostové více než dva, protože je velice nízká 
pravděpodobnost, aby třetí, čtvrtý, pátý, jak bylo navrženo, vůbec kdy starostu či starostku 
zastupoval. Je to zcela nadbytečné, je to spíš důvod finančního ocenění, nikoli funkčního řízení 
městské části. Konec citace pana Tomáše Peka.  

 Tady bych tímto prostřednictvím předsedajícího pana Tomáše Peka, pokud to uzná za 
vhodné, tak mi to přišlo jako vhodné, vyzvat ho k vyjádření, v čem se případně změnil jeho 
názorový posun, a proč se tedy máme od jeho předchozího vyjádření odlišit.  

 A potom bych předeslal, využil toho, že na mě vyšla řada v diskuzi, připomněl vyjádření 
pana Ondřeje Počarovského, který rovně na ustavujícím zastupitelstvu před čtyřmi roky řekl 
toto: Nerozumím tomu, proč normálně jako dospělý člověk nemůžete vystoupit, představit se, 
předložit své vize, cíle, co máte za sebou, proč každého kandidáta představuje někdo jiný. Mně 
to přijde jako v mateřské školce. A znovu vás vyzývám přece jenom, pokud jste tak 
demokratičtí, transparentní, abyste každý z vás, kdo jdete do rady na jakoukoli pozici, 
vystoupili, sebrali tu odvahu a nám i veřejnosti řekli, co chcete dělat v městské části, jaké máte 
cíle, vize, kam to chcete dotáhnout a co máte za sebou. Proč do háje za sebe necháváte mluvit 
svá alter ega? To je zvláštní. Konec citace.  

 Mně se to moc líbí, a já věřím, že pan Počarovský dostojí po čtyřech letech svého 
postoje, a nejen on, ale i ostatní kandidáti do rady, a toto jeho vyjádření zde před námi dneska 
naplní. Děkuji za pozornost.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji za váš příspěvek, pane Kočí. Jenom bych vás rád 
upozornil, že ještě nebylo hlasováno o otevření diskuze k tomuto bodu. Čili před dalším, který 
je přihlášen, bych dal hlasovat o otevření bodu diskuze. Děkuji. Pane Beneši, prosím.  

 

 Pan Beneš: Omlouvám se, poprosím návrhový výbor, aby se vyjádřil k tomu, jestli 
budeme hlasovat o otevření diskuze.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, pane předsedo.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo a za dotaz. Já bych tady asi znovu přečetl úvod tohoto 
bodu, tak jak jej přečetl pan předsedající. Tento bod budeme projednávat po částech v pořadí 
tak, jak vyplývá z jeho názvu. Nejprve tedy stanovíme počet členů rady městské části, poté 
počet členů rady, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni a ve třetí části se budeme věnovat 
stanovení počtu místostarostů a dalších členů rady městské části. Nicméně je to jeden bod, 
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který budeme probírat postupně. Diskuze je tedy otevřena k jednotlivým podbodům, vždy do 
hlasování. Jakmile dohlasujeme, nemusí se znovu diskuze otevírat, projednáváme další 
podbod tohoto bodu. Diskuze je otevřena.  

  

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji vám za vystoupení. Prosím tedy pana Dvořáka o diskuzní 
příspěvek.  

 

 Pan Dvořák: Já bych tedy rád reagoval na to, co je otevřené, tzn., na stanovení počtu 
členů Rady MČ Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni. Návrh za koalici Společně 
pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL je, že těchto uvolněných bude 9.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Paní Bendová.  

 

 Paní Bendová: Klub hnutí ANO navrhuje tři uvolněné.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Myslím si, že to nesplňuje zákon o hl. m. Praze. Děkuji. Pan 
Kočí.  

 

 Pan Kočí: Děkuji za slovo. Nevím, jestli to nezapadlo v mém předchozím příspěvku, 
proto to zopakuji explicitně, že za Piráty navrhujeme pouze dva místostarosty, počet 
místostarostů tedy dva, a to s odkazem na předchozí vyjádření současných staronových 
kandidátů před čtyřmi lety. Toto je mé odůvodnění.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Pek, prosím, s technickou.  

 

 Pan Pek: Chtěl bych pana Beneše upozornit, že mluví až k části, která se bude 
projednávat později. Nejsme v tomto bodě.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím pan Beneš. 

 

 Pan Beneš: Děkuji. Já na začátek zpřesním pana kolegu Peka. Mluvil pan Kočí, nikoli já. 
Já mám vystoupení až teď. Já jsem v médiích na sociálních sítích zaregistroval, že chcete udělat 
9 uvolněných členů rady. Je to samozřejmě vaše plné právo jako koalice, ale sám se přiznávám, 
že tomu nerozumím. Je to zase navýšení uvolněných pozic, tedy o jednu oproti původnímu 
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stavu, když většina z vás ten původní stav kritizovala při minulém volení. Takže bych byl rád, 
kdyby tady někdo sebral odvahu a zastupitelům, než budeme ten počet volit, ten uvolněný 
počet, tak aby to řádně vysvětlil.  

 V minulých volbách jsme měli neuvolněnou paní starostku. Z toho vyplýval i vyšší počet 
uvolněných místostarostů. Proč v tuto chvíli počet uvolněných místostarostů zůstává stejný, 
když budeme mít uvolněného starostu, je mi taky záhadou. Tím spíš, že funkce starosty, 
prvního místostarosty a dalších tří místostarostů bude pouze pro jeden zastupitelský klub. To 
se na mě nezlobte, ale to skutečně nedává logiku. Děkuji za vysvětlení.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní doktorku Kleslovou.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji. Chtěla bych uvést na pravou míru návrh ANO. Paní Bendová se 
překoukla o řádek. My navrhujeme, aby bylo uvolněných pět členů rady. Myslíme si, že v době 
energetické krize a inflace je rozežranost, rozežranost skutečně mít 9 uvolněných členů rady, 
a kritizovali jsme to minulé volební období. Místostarosta nebo zástupce starosty je pouze 
funkce k tomu, aby zastupitel starostu v době nepřítomnosti. K tomu se vyjádříme později. 
Není dobrý vzkaz občanům, kdy nejsou schopni hradit energie, kdy si kupují o 50 % dražší 
potraviny, říct, že na Praze 10 bude devítičlenná uvolněná rada, když v minulosti, nemyslím 
v minulém období, to už byla absolutní anomálie, jich nikdy tolik nebylo. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pana Mikoláše.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji. Opět si dovolím citovat pana Peka z doby před zhruba čtyřmi lety, 
kdy on říká: Za klub TOP 09 také proběhla tajná volba na neuvolněnou starostku. Deklaruji, že 
TOP 09 se nezúčastní této volby, cituji to celé, právě proto, že nesouhlasí s tím, aby měla 
městská část neuvolněnou starostku a k tomu pět uvolněných místostarostů. Volební lístky si 
vůbec nevyzvedneme, k volbě nepůjdeme. Konec citace.  

 Já k tomu říkám, opravdu nechápu, když máme uvolněného starostu, případně asi 
starostku ne, protože tam nemáme žádnou ženu, jestli se nemýlím. Asi jednu ženu tam máme. 
Nevím, jestli bude navržena na starostku, ale přece jenom z devíti členů rady jedna žena se mi 
zdá málo, tak se omlouvám, že jsem ji přehlédl pro tuto chvíli. Tak proč opravdu při normálně 
pracujícím starostovi potřebujeme tolik místostarostů? Opravdu bych si přál od pana Peka 
odpověď. Děkuji. Protože navazujeme už podruhé nebo potřetí na jeho poznámky z doby před 
čtyřmi lety.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím, pan Beneš.  
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 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil jenom proto, že jsem viděl, že se nikdo 
nehlásí. (Smích.) Opravdu, já jsem se snažil ptát. My jsme se před těmi čtyřmi lety snažili 
vysvětlovat, proč ty lidi uvolňujeme. Tak mi třeba řekněte, že je energetická krize, že musejí 
všichni hodně pracovat a že to není kvůli penězům, ale prosím, něco nám zkuste říct, nějaké 
vyjádření, proč nás žádáte o podporu devíti členů uvolněných rady. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Technická pan Čásenský, prosím.  

 

 Pan Čásenský: V prvé řadě chci poprosit všechny předkladatele protinávrhů, aby je 
donesli návrhovému výboru v písemné podobě. V druhé řadě bych chtěl poprosit pana Kočího, 
aby svůj návrh upřesnil. Já jsem tam zaznamenal, že navrhuje počet místostarostů dva, což je 
až třetí podbod tohoto jednání. Nezaregistroval jsem žádný návrh na počet uvolněných členů 
městské rady. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní Šímovou. 

 

 Paní Šímová: Děkuji za slovo. Chtěla bych se připojit ke svým předřečníkům na toto 
téma. Chtěla bych upozornit, že koalice, která je složena z dvou politických subjektů, toto 
množství uvolněných je naprosto nepochopitelné. Zajímavé by bylo, kdybychom šli do 
podrobností, jaká částka měsíčně a ročně bude vydáváno z rozpočtu, plus sekretariát a 
všechno ostatní, co k tomu patří, která bude vydávána v tak těžkém krizovém období pro naše 
občany. Prosila bych odpověď. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Pan Kočí, prosím.  

 

 Pan Kočí: Zpřesňuji svůj návrh, a to tak, že navrhuji pouze dva místostarosty uvolněné 
a sedm členů rady, protože jak tady bylo řečeno, ten počet úplně stačí, ten další subjekt tam 
stejně nebude mít žádné slovo. Myslím v radě.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře, děkuji. Nyní ukončuji diskuzi, protože není již nikdo 
přihlášen. Prosím pana předsedu návrhového výboru, aby mi sdělil, jestli je potřeba nějaká 
přestávka k zpracování návrhů předložených, a jestli všichni předložili návrhy. Děkuji. 

 

 Pan Čásenský: Prozatím se mi tady písemně sešel pouze návrh pana kolegy Dvořáka. 
(Pan Kočí: Já píšu.) Čekáme, až kolegové dodají své protinávrhy.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Jak dlouho chcete čekat?  

 

 Pan Čásenský: Prosím, pište čitelně.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pane předsedo, chcete vyhlásit přestávku? 

 

 Pan Čásenský: Věřím, že pan kolega Kočí mi to donese během minuty.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Už to nese.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji, pane kolego. Celkový počet členů městské rady 7. Celkový počet 
členů rady už je odhlasován.  

 Kolegové, budeme hlasovat o usneseních, tak jak byla doručena v opačném pořadí. 
K tomuto podbodu byl jako poslední dodán protinávrh pana kolegy Kočího, který navrhuje 
celkový počet uvolněných členů rady MČ Praha 10 včetně starosty na 7. Prosím hlasovat.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím o hlasování.   

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 13, proti 20, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.  

 

 Pan Čásenský: Další je protinávrh paní kolegyně zastupitelky Kleslové, která navrhuje 
celkový počet uvolněných členů rady MČ včetně starosty na 5.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím o hlasování.   

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 14, proti 20, zdrželo se 10, nehlasovalo 0. Hlasování neschváleno. Děkuji.  

 Prosím další návrh.  

 

 Pan Čásenský: Nyní budeme hlasovat o původním návrhu kolegy zastupitele Dvořáka: 
V souladu s § 89 odst. 1 písm. b) zákona číslo 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění 
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stanovuje ZMČ Praha 10 počet členů rady MČ Praha 10, kteří budou pro výkon své funkce 
uvolněni, na 9. Starosta, místostarostové a členové rady MČ Praha 10.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím o hlasování.   

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 14, zdrželo se 4, nehlasovalo 0. Schváleno, děkuji. 

 Konstatuji, že v souladu s § 89 odst. 1 písm. b) zákona číslo 131/2000 Sb., o hl. m. Praze 
v platném znění počet členů rady MČ Praha 10, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni, na 
9. Děkuji.  

 Nyní otevírám diskuzi k bodu C, což je znění: V souladu s ustanovením § 74 odst. 1 
zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění počet místostarostů na 5, tady jsem se 
zamotal, a počet dalších členů rady MČ Praha 10 na 3. Pardon.  Otevírám diskuzi a žádám o 
návrhy, Prosím pana Beneše.  

 

 Pan Beneš: Omlouvám se, vím, že to máte těžko jako předsedající, ale bohužel ve vaší 
kompetenci není diskuzi otevřít. To může udělat pouze zastupitelstvo, pokud diskuze byla 
ukončena. A opravdu ukončena byla, zaznělo zcela jasně: Nyní ukončuji diskuzi, protože už 
není nikdo přihlášen. Klidně si to můžeme ověřit na stenozáznamu. Já jsem si to zapsal 
naprosto přesně. Zastupitelstvo to teď musí otevřít.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pane Beneši, asi si nerozumíme. Byla otevřena diskuze na váš 
požadavek k bodu B. To bylo vypořádáno, tudíž jsem ji ukončil. Nejde, nejde. Vidím ho, pan 
Mikoláš, prosím.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji. Já bych tedy poprosil návrhový výbor s funkcí volebního výboru, 
aby nám vysvětlil, jak to tedy s tou diskuzí je, ať zbytečně není nějaké nedorozumění. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím paní Freitas.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Paní s dovolením. Děkuji. Slyšíte mě? Dobře. Jenom upozorňuji, 
paní Freitas. Děkuji. Chtěla jsem dát návrh k bodu 3C. Navrhuji, aby počet místostarostů byl 2. 
To je celé.  

 A jenom si k tomu dovolím pár poznámek. V minulém období tu byl od členů 
současných adeptů koalice velmi rozporován počet místostarostů a členů rady. Tehdy možná 
k tomu byly nějaké důvody, které byly dány složením koalice atd. Já ovšem nechápu, proč při 
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současném rozložení sil, kdy tady máme dva subjekty, je potřeba tak vysoký počet 
místostarostů. Kdyby mi to někdo dokázal vysvětlit, třeba bychom se domluvili lépe. Zatím 
jsme tu neslyšeli vůbec žádnou odpověď na ani jeden z mnoha dotazů, které tu padly. Tak já 
věřím, že se k tomu srdnatě přihlásíte. Opravdu nejsme malé děti a rádi bychom si o tom 
popovídali. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím pana Čásenského.  

 

 Pan Čásenský: Asi ty technické budu mít dvě, možná teď ke kolegyni Freitas, a to sice 
to, že zatím nepadl žádný návrh, kolik má být místostarostů, kromě návrhu pana Kočího, který 
navrhuje dva.  

 V druhé části technické odpovím, myslím, panu Kočímu nebo panu Benešovi, teď si 
nepamatuji, kdo se mě tázal, ale znova opakuji to, co jsem říkal už před tím. Jsme v rámci 
jednoho bodu programu, bodu 3, na jehož začátku se otevřela diskuze, a dokud diskuze 
nebude na konci uzavřena, tedy po vypořádání všech jeho podbodů, je diskuze otevřena. 
Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím pana Beneše.  

 

 Pan Beneš: Děkuji. Diskuze je otevřena do doby, než ji předsedající ukončí, a bohužel 
pan předsedající ji ukončil. Je to na stenozáznamu, klidně se na to můžeme znovu podívat.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Čásenský, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Já jsem to nezaznamenal, je to asi moje chyba, jestli ji pan předsedající 
ukončil. Ale pokud je tomu tak, bylo by tedy potřeba hlasovat o jejím znovuotevření.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Navrhoval bych otevření. Prosím, hlásí se zase pan Beneš, ale 
má třetí příspěvek, čili je potřeba hlasovat, třetí technickou má. Prosím o hlasování, zdali mu 
bude dáno slovo na třetí příspěvek. Prosím, hlasujeme teď.  

 Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 8. Schváleno, děkuji. Prosím, pan Beneš.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já vám z té šlamastyky chci pomoct, takže dám 
procedurální návrh na otevření diskuze. Ověřil jsem si i na stenozáznamu, že ta diskuze byla 
zavřena. Dávám procedurální návrh na otevření diskuze.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji, pane, za pomoc. Já jsem ji chtěl nechat taky otevřít. To 
jsme se bavili už s paní Komrskovou před, nevím, čtvrt hodinou, nebo kdy, ale potom se to 
sepsulo. Do další diskuze už na to nebyl čas. Dal bych hlasovat o pokračování v diskuzi k bodu 
3. Prosím o hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6, bod byl schválen.  

 Prosím pokračování v diskuzi. Paní Kleslová s technickou, prosím.  

 

 Paní Kleslová: Prosím vás, já tomu teď nerozumím. Jak, bod byl schválen? Rozuměla 
jsem diskuze.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ale tak jsem se přeřekl, paní doktorko. 

 

 Paní Kleslová: Ne, počkejte, to je stenozáznam, tady není možné se přeříkávat. Takže 
já jsem pochopila, že nehlasuji o nějakém bodu, ale o znovuotevření diskuze. Tak mi řekněte, 
o čem se hlasovalo.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ano, o znovuotevření diskuze. Prosím paní Bendovou, aby 
pokračovala v diskuzi.  

 

 Paní Bendová: Děkuji za slovo. K tomuto bodu číslo 3 k této části navrhuji dva uvolněné 
místostarosty, protože z logiky věci vlastně vyplývá, že když koalici budou tvořit dva subjekty, 
tak každý subjekt by mohl mít jen jednoho místostarostu. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Pan Čásenský, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Jenom bych kolegyni předřečnici upozornil na to, že návrh na dva 
místostarosty už tady mám, a to dvakrát, jednou od kolegyně Freitas a jednou od kolegy 
Kočího.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, paní Bendová.  
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 Paní Bendová: To nevadí, protože já dávám samozřejmě svůj návrh za klub hnutí Ano.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Paní doktorka Kleslová. Už se odhlásila. Prosím pana 
Dvořáka. 

 

 Pan Dvořák: Za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL dávám 
návrh na stanovení počtu místostarostů - členů Rady městské části Praha 10, na 5, a to ve 
složení jeden první místostarosta a čtyři místostarostové a dalších členů Rady městské části 
Praha 10 na 3. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pan Komrska.  

 

 Pan Komrska: Dobrý den, děkuji za slovo. Před čtyřmi lety pan Tomáš Pek označil tento 
počet místostarostů za nemravný a rozhodl se, že celý klub bude hlasovat proti, resp. se volby 
nezúčastní. Věřím, že zástupce konzervativní strany bude konzistentní ve svých názorech a že 
i v tomto roce se volby nezúčastní celý klub. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Paní doktorka Kleslová.  

 

 Paní Kleslová: Já bych taky chtěla, by nám toto někdo vysvětlil. Před čtyřmi lety jsem 
se tady, myslím, já ptala, protože místostarosta od radního má stejné kompetence jako radní, 
a jediný rozdíl je v tom, že místostarosta zastupuje starostu v době nepřítomnosti. Takže my 
jsme se před čtyřmi lety ptali úplně stejně. Úplně stejně jsme se ptali, jestli starosta nebude 
vykonávat svou funkci a bude zastupovaný jedním místostarostou v pondělí, jedním v úterý, 
jedním ve středu, jedním ve čtvrtek, jedním v pátek. Nerozumíme tomu.  

 Tenkrát nám bylo sděleno, že to je proto, aby ti radní měli větší prestiž, když budou 
chodit na Magistrát jednat a získávat dotace a další takové bonifikace pro městskou část. A 
víte co? Nic se nestalo. Nic tak převratného, nic se nestalo. Víme, čtyři roky byly tady k tomu 
diskuze, minulá koalice byla naprosto tragická v těchto věcech. Jen vzpomeňme budovu 
radnice. Přišli jsme z Ministerstva životního prostředí o dotace, z Magistrátu, nerozjel se 
projekt apod. 

 Řekněme si, že to je jenom finanční ohodnocení. Takže já znovu apeluji na to, aby 
v době, kdy skutečně matky živitelky jsou na tom špatně, kdy naši senioři, nebuďte nenažraný. 
Opravdu ne. Stačí dva místostarostové, a ne pět, proboha. Přece jeden subjekt nemůže mít 
starostu a čtyři místostarosty. Kde to jsme? Vy jste slibovali tady, že budete dělat pro občany 
městské části, ale vy zřejmě budete dělat hlavně pro svoji peněženku. Děkuji.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a prosím paní Šímovou.  

 

 Paní Šímová: Děkuji za slovo. Chtěla bych se vyjádřit k tomu, co řekla paní doktorka 
Kleslová. Chtěla bych, aby někdo vystoupil a relevantně nám objasnil, z jakého důvodu ten 
požadavek takového množství uvolněných vzešel. Jestliže je tam, dejme tomu, 10 tisíc rozdíl, 
já bych chtěla, aby tato diskuze byla už nějakým způsobem plodná. Nedostali jsme absolutně 
žádnou odpověď. A je jasné, že doufám, že všichni to bereme jako funkci, veřejnou službu 
občanům, a neupřednostňujeme svůj osobní profit před touto službou. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím paní Freitas.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Chtěla jsem požádat, jestli by bylo možno zajistit klid v předsálí, 
anebo nějak zajistit, aby nás nerušil ten hluk odvedle. Děkuji. Je potom špatně slyšet.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Ano, děkuji. Prosím pana Kočího. 

 

 Pan Kočí: Děkuji za slovo. Mám pocit, že tato diskuze by řízením i obsahem rozplakala 
i racka chechtavého. Skutečně se nestačím divit, jak tady před čtyřmi lety zněla silácká slova 
od TOP 09, budu parafrázovat pana Počarovského. Proč do háje neseberete tu odvahu, je to 
tady jak v mateřské školce. Já bych čekal, že tady pan Ondřej Počarovský tedy tu odvahu 
sebere a vysvětlí nám, jak to tedy máte vymyšlené. Zatím jenom koulí očima a nic z něj 
nevypadlo. Kurnik, tak už seberte tu odvahu. Nemusí na nás pokřikovat, může si normálně 
chlapsky vzít slovo do diskuze, má vymezený čas, strukturovat myšlenku a říct nám, ale i 
ostatním, co nás sledují, a budete skládat účty i veřejnosti. Příští rok bude asi obecně těžký pro 
mnoho lidí. Sami jste to psali ve svých volebních novinách, budeme pomáhat. A zatím tady 
ticho, jenom asi nastavená dlaň a prázdná kapsa.  

 To není ani možné, pánové. Já se ještě vrátím. Tady pan Pek řekl před čtyřmi lety: 
Považujeme počet pěti místostarostů za nemravný, a ještě za to sklidil potlesk. A teď mlčí, 
jakoby by byl nějaký schovaný kluk na hradě, a nemá odvahu si vzít slovo? To se tady fakt 
chcete promlčet? Já jako opravdu žasnu. Měl jsem o vás vyšší mínění. Sám pan Pek řekl, pan 
Tomáš Pek, S. E., aby bylo jasné, koho mám na mysli, že ten počet je zcela nadbytečný. Proč 
po čtyřech letech není nadbytečný, když tady máme ekonomickou recesi a vyhlídky ve 
společnosti nejsou zrovna nejrůžovější?  

 Já tady házím tedy rukavici do ringu, pánové, vezměte si slovo, já jsem připraven vám 
pečlivě naslouchat a věřím, že nejsem sám. Děkuji za pozornost.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a prosím pan Kostka.  

 

 Pan Kostka: Děkuji za slovo, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, kolik finančních 
prostředků bude stát městskou část rozdíl mezi vámi navrhovanými pěti místostarosty a mezi 
naším návrhem dvou místostarostů včetně jejich sekretariátů. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pana Beneše.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Je to těžké. Je to těžké se k tomu vyjádřit, protože 
uvolněných místostarostů je skutečně strašně moc. My jsme to odůvodňovali tím, že jsme měli 
neuvolněného starostu. Plat tehdejší starostky byl někde v rozmezí 30 – 40 tisíc podle té 
úpravy. Za současného nastavení to bude přes 100 tisíc korun ten starosta. To máte obrovský 
nárůst už jenom na této jedné pozici, a nevím, jestli všichni zastupitelé o tom vědí, jestli to 
vnímají z veřejného prostoru, ale na stole vlády je návrh na další zvýšení odměňování, a to o 
10 %. O dalších 10 %, tzn., celý ten nenaroste jenom o to, že uvolníme starostu a necháme 
všechny uvolněné místostarosty, ale naroste o dalších 10 %, a to v situaci, kdy městská část 
skutečně bude bojovat s tím, aby bylo teplo a energie pro naše školy a školky.  

 Prosil bych všechny zastupitele v tomto sále, abyste si to uvědomili, protože když je 
plat místostarosty v tuto chvíli 88 400 korun, přičtěte si k tomu 10 %, dostáváme se téměř ke 
100 tisícům za jednoho místostarostu, a vy jich navrhujete pět plus sekretariát a další služby 
k tomu. Uměl bych to pochopit v momentě, kdy by nebylo to navýšení, protože to bylo dlouho 
zmrazené. Ale to, jak se to teď má odmrazit a mají se ty platy zvýšit, tak se obávám, že to je 
skutečně nemravné.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a prosím pana Kopeckého.  

 

 Pan Kopecký: Tak já bych se rovněž připojil k té výzvě, aby byl řádným způsobem 
odůvodněn vámi navrhovaný počet uvolněných zastupitelů a místostarostů. Odkázal bych 
v této souvislosti na jednací řád, podle něhož tedy platí, že předkládané materiály musejí být 
zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a 
přijmout usnesení. Pokud je zde podán toliko holý návrh bez řádného odůvodnění v takto 
závažné věci, která se dotýká rozpočtu městské části, tak by mělo být i řádně odůvodněno, 
proč je takový který počet navrhován. A samozřejmě aby mohli zastupitelé komplexně 
posoudit takový návrh, tak by měl být doprovozen i konkrétními jmény a odůvodněními, proč 
ta která osoba je navrhována do té které funkce, tak aby mohlo být řádně přezkoumáno a 
zváženo jejich odborné zázemí. Děkuji.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní doktorku Kleslovou.  

 

 Paní Kleslová: Mám k tomu jenom jednu poznámku. Já jsem se stala letos i 
zastupitelkou hl. m. Prahy, jako i větší množství tady mých kolegů. A doufám, že mě aspoň 
v tomto podpoří. Při diskuzi na hl. m. Praze jsem byla velmi mile překvapena, že ti, kteří byli 
dotázáni, představte si, oni odpovídali. Návrhy byly vysvětleny, dotazy byly zodpovězeny, o 
všem se diskutovalo. Byla jsem velmi mile překvapena poté, co se tady dělo čtyři roky, když 
jsme se ptali nebo dávali dotazy k tiskům, třeba dejme tomu majetkovým, a nebylo nám 
odpovídáno, a my jsme měli za chvíli o tomto hlasovat s tím, že nám bude odpovězeno 
písemně. Arogance nejvyššího řádu.  

 Teď je to to samé. My se ptáme, my chceme vědět, kolik to bude stát, a nám tady opět 
nikdo neodpovídá. Jistě musíte mít k tomu nějakou kalkulaci, bude se připravovat rozpočet. 
Musíte vědět, jestli se do toho s tím rozpočtem vejdeme. A já se proto ptám a chci písemně, 
protože nevím, jestli mně budete odpovídat písemně, i když jsme si v minulém volebním 
období pak řekli, že všechny dotazy budou zodpovídány písemně, tak já žádám, aby mi byla 
připravena rozvaha, kolik stála rada měsíčně v roce 2014, kdy já jsem byla starostka, tzn., 
dejme tomu leden 2015 – prosinec 2015. Pak bych chtěla vědět, kolik stála rada, náklady, 
myslím, na radní, místostarosty a starostu v roce dejme tomu leden 2019. A teď budu chtít, 
kolik bude stát toto nové vedení radnice, rada v roce 2023. Dnes je listopad, tak řeknu třeba 
prosinec 2022.  

 Znovu, jestli jste pochopili, žádám, že to bude podle funkcí, a dále žádám, aby k tomu 
byly zohledněny i sekretariáty, nájem, vybavení a příslušná asistentka nebo sekretář, a to samé 
i leden 2015, 2019 leden a prosinec 2022, protože vy mně musíte odpovědět do 30 dnů, takže 
k prvnímu prosinci. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní Lajksnerovou.  

 

 Paní Lajksnerová: Dobrý den, chtěla bych, aby tady zazněl alespoň nějaký číselný 
odhad, abychom se tady nebavili jen tak abstraktně. Když tedy napočítám rozdíl mezi pěti a 
dvěma místostarosty čistě v nákladech na mzdy, tak pokud se nepletu, na jednoho by to mělo 
být zhruba 10 tisíc korun. To máme 30 tisíc korun měsíčně, za rok to činí 360 tisíc korun a za 4 
roky to činí skoro 1,5 milionu korun. Tak si myslím, že minimálně výdaj v objemu 1,5 milionu 
korun bychom si zasloužili, aby nám tady někdo okomentoval, a nejenom nám, co tady sedíme, 
ale občanům Prahy 10. Díky.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pana Komrsku. 
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 Pan Komrska: Děkuji za slovo. Navážu na věci, které tady zazněly několikrát v poslední 
době. Co se týče budoucích očekávaných nákladů na obsluhu úřadu a městské části, tak bych 
o to konkrétně požádal kolegu Radka Lojdu, který to dokázal velmi precizně a velmi rychle 
spočítat v průběhu zastupitelstva před čtyřmi lety. Věřím, že se toho rád a zodpovědně sám 
ujme. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím, technická pan Lojda.  

 

 Pan Lojda: Děkuji za slovo. Jenom termín, prosím.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Nic. Prosím, pan Novák.  

 

 Pan Novák: Dobrý den, vážení pánové, vážené dámy, já jenom rychlá poznámka 
k tomu, co zaznělo k té částce. To ovšem ještě není konečná cena, protože k ní musíte přičíst 
odvody. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pana Komrsku. 

 

 Pan Komrska: Omlouvám se, zřejmě to měla být technická poznámka. Jenom jsem 
chtěl odpovědět kolegovi Lojdovi. Na zastupitelstvu před čtyřmi roky to stihl spočítat 
v průběhu zasedání. Očekávám, že letos to nebude o nic složitější. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím, pan Lojda.  

 

 Pan Lojda: No jo, ale to byla jinačí opozice, Jiří, víš? (Smích.) 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobré, děkuji. Prosím, technická pan Komrska. 

 

 Pan Komrska: Byla to jinačí pozice, Radku, ale stejné peníze. Děkuji. (Ze sálu: Opozice.) 
A jaký to má vliv na částku? Teď si nejsem jistý, kam míříš, ale věřím, že mi to osvětlíš. To jsou 
jiné peníze, když jsi v opozici, a když jsi v koalici? Děkuji.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím pěkně, abyste diskuzi nevedli mezi sebou, ale přes 
předsedajícího, který vám udělí slovo. Děkuji. Prosím pana Kopeckého.  

 

 Pan Kopecký: Tak já jsem si tady nějaký rychlý sčot udělal a s těmi odvody se 
dostaneme někam na 2 – 2,5 milionu korun. To určitě není zanedbatelná částka. Myslím si, že 
pokud by se vynaložilo třeba na obnovené lékařské pohotovosti, zubní pohotovosti apod., že 
by to určitě bylo smysluplnější a občané by to jistě uvítali.  

 No a teď si ještě uvědomuji, že jsem do toho zapomněl započítat ještě mzdové nároky 
na sekretariát a další související náklady. Takže opravdu, nebavíme se tady o marginální částce, 
bavíme se tady o poměrně vysoké částce a žádáme její vysvětlení. Děkujeme.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pan Mikoláš.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji předřečníkovi panu Kopeckému, dospěl jsem ke stejným číslům. 
Pro občany tím pádem je poměrně jasné, že zbytní dva členové rady typicky za Vlastu, kteří 
nemají de facto žádnou pravomoc v následující konfiguraci rady, kdy jsou prostě pouze do 
počtu a pouze pro utrácení peněz, tak nás budou stát ročně kolem 5 mil. korun zbytečně. To 
je už hezká částka, to je 20 milionů za čtyři roky, a opravdu si myslím, že ta částka se dá použít 
mnohem účelněji, anebo se dá dobře vysvětlit. Jestli současná koalice je přesvědčena, že 
skutečně ty peníze musí utratit, tak si myslím, že mělo být součástí důvodové zprávy k tomuto 
bodu, nebo aspoň dnešní diskuze to, že se před nás postaví, a opravdu ti jednotliví radní 
vysvětlí, proč nás ty peníze budou stát a co máme od jejich práce očekávat. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pan Kočí. 

 

 Pan Kočí: Vzal jsem si s sebou tady kvalitní tisk, kde je na titulní straně uvedeno: Víme, 
že pro hodně z vás to teď bude těžké. Na desítce vám pomůžeme. Rodinám s dětmi, seniorům, 
příslušníkům klíčových profesí, drobným živnostníkům. Tady je podepsán pan Valovič. A ten 
uvádí v závěru své řeči na straně 3 toto: Já osobně, pokud mi bude po volbách umožněno stát 
se starostou Prahy 10, napnu své veškeré síly a schopnosti, abych poskládal do vedení radnice 
takový tým, který se za všech okolností postaví na stranu obyvatel. Společně to zvládneme, 
zkráceno. Pan Martin Valovič podepsán.  

 Tak já tedy v kontextu té předchozí diskuze, kdy tedy spíš vás přijde mi osobně, pojďte 
mi to vyvrátit. Pojďte diskutovat. Já vás k tomu vyzývám, jako vy jste chtěli diskutovat a 
vyzývali k odvaze před čtyřmi lety, tak já rezonuji, a pojďme tedy diskutovat, jaký ten tým bude 
a proč si zaslouží takovou odměnu, jakou si představujete vy. Mně přijde, že vy jste jako strana 
SPOLEČNĚ podnikatelská strana. Myslím, že reagujete na korporátní firemní kulturu často, a 
tam pokud si člověk chce říct o zvýšení platu, nebo o nějakou odměnu, tak musí on 
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argumentovat, proč je přínosný pro tu organizaci. Takže nestačí jenom mlčet s nastavenou 
dlaní. Prosím, nechci už připomínat mateřskou školu, pojďme se chovat zodpovědně, zralé 
osobnosti, a pojďte nám konečně odpovědět. Děkuji předem za vaši diskuzi. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a prosím pana Beneše.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já zkusím jenom pár čísel. V současné chvíli se náklady na 
radu pohybují někde kolem 8,5 mil. ročně. Jenom ta drobná změna z neuvolněného starosty 
na uvolněného nás vyjde zhruba na 800 tisíc. Dostaneme se někam na 9 milionů 300, 9 milionů 
400 tisíc korun ročně. Ale jak jsem říkal ve svém prvním příspěvku, nyní je na stole zvýšení o 
dalších 10 % pro všechny zastupitele uvolněné, a to se dostaneme už na částku někde kolem 
10 300 tisíc. Takže nám to oproti minulému rozpočtu na příští rok z 8,5 milionů vyroste zhruba 
o další 2 miliony korun. Při vší vážnosti, a to je bez odvodů. K tomu se ještě musí připočítat 
odvody, a je to nárůst enormní.  

 Já nevím, jestli si to všichni, kteří pro to budeme hlasovat, uvědomujeme. V momentě, 
kdy budeme skutečně hledat a šetřit statisíce, tak my si jenom platy rady, teď mluvíme jenom 
o radě, protože víme, že v záloze je tady nějaký návrh na uvolnění člena zastupitelstva jen tak, 
tak jenom na členech rady my to zvedneme z 8,5 milionů o 2 miliony. To je skoro čtvrtina. Tak 
aby si toho, prosím, všichni byli vědomi v momentě, kdy šetříme na teple úředníkům, budeme 
jim topit na 19°C, ale odměny si zvedneme o 2 miliony.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. K diskuzi není nikdo dál přihlášen, a proto diskuzi 
ukončuji. Jak to? Už je konec, pardon. Prosím pana předsedu návrhového výboru, aby nám 
přednesl návrhy k hlasování. Děkuji.  

 

 Pan Čásenský: Budeme tedy hlasovat o přijatých usneseních, tak jak byla návrhovému 
výboru doručena, v opačném pořadí. Jako poslední byl doručen návrhovému výboru návrh 
usnesení z klubu hnutí ANO, a to sice ve znění: ZMČ Praha 10 stanovuje počet místostarostů 
na 2. Prosím hlasovat.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, hlasujeme. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 14, proti 16, zdrželo se 11, nehlasovali 3. Neschváleno. Děkuji.  

 

 Pan Čásenský: Jako druhý byl doručen návrh kolegy zastupitele Marka Dvořáka: ZMČ 
Praha 10 v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném 
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znění stanovuje počet místostarostů na 5, první místostarosta, 4 místostarostové, a v souladu 
s § 89 odst. 1 písm. a) 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění počet dalších 
členů rady MČ Praha 10 na 3. Prosím hlasovat.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím o hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 14, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Bod byl schválen.  

 O dalších návrzích se už nehlasuje, protože tento vyloučil ty ostatní. Děkuji. Navrhoval 
bych pauzu tak 15 minut. Pardon, promiňte, ještě pan předseda návrhového výboru má slovo.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo. Rád bych shrnul usnesení, přijatá v tomto bodě.  

 Zastupitelstvo městské části Praha 10 

I. stanovuje 

a)  v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném 
znění počet členů Rady městské části Praha 10 na 9, 

b) v souladu s § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, 
počet členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni na 9 
(starosta, místostarostové a členové Rady MČ Praha 10), 

c)  v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném 
znění, počet místostarostů na 5 (1. místostarosta, 4 místostarostové) a v souladu s § 89 odst. 
1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, počet dalších členů Rady 
městské části Praha 10 na 3. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu předsedovi návrhového výboru, a nyní vyhlašuji 
přestávku 20 minut. Už je vyhlášeno, pane.  

 (Jednání přerušeno od 14.56 do 15.19 hodin.) 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pokračujeme dále v našem programu, a nyní máme před sebou 
bod  

 

4  

Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 
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 a já žádám členy Zastupitelstva o návrhy kandidátů, či kandidátek na starostu 
městské části Praha 10. Otevírám diskuzi. Prosím, pan Dvořák.  

  

 Pan Dvořák: Za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL je mi 
ctí navrhnout pro funkci starosty městské části Praha 10 pana inženýra architekta Martina 
Valoviče. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Pan Beneš, prosím.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já jenom využiji, než kolegové všichni doběhnou z předsálí, 
aby se ta diskuze mohla trošku rozproudit, přece jenom to je důležitý bod. Můj úvodní 
příspěvek spíš bude jenom takový, tím že tedy byl navržen pan Valovič, jestli se nám představí, 
řekne něco o sobě. O tom bych rád poprosil. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Paní Komrsková. 

 

 Paní Komrsková: Já nevím, jestli to bylo srozumitelné, co říkal můj kolega, ale myslím, 
že důstojnost velí, a já věřím, že pan budoucí starosta důstojný člověk je, že by tady mohl 
nějakým způsobem představit svoji vizi fungování městské části, a nečekají ho jednoduché 
roky. Myslím si, že o to fakt žádáme slušně, a myslím, že nějaká vize by se slušela říct. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen k diskuzi, 
uzavírám diskuzi. Ježíš pan Beneš opět. Děkuji.  

 

 Pan Beneš: Mně by to přišlo skutečně líto, kdyby ta diskuze byla takhle rychlá. Ještě 
jsem viděl gestikulaci, ještě bych možná připomněl, že před uzavřením diskuze by bylo dobré, 
kdyby navržený kandidát vyslovil souhlas s nominací. Případně by totiž mohli být navrženi ještě 
další kandidáti.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji za příspěvek. Ukončuji diskuzi. Nikdo se nehlásí. Ale tak 
tady to nic neukazuje. (Námitky v sále.) No tak právě, tak jsem ji ukončil. Mohl byste to 
vyzkoušet, jestli to jde? (Nejde se přihlásit, je ukončená rozprava.) No já jsem ji ukončil před 
tím, tak samozřejmě to asi nejde, jak říká tady pan technik. Pan Beneš se přihlásil v momentě, 
kdy já jsem ji ukončoval. V ten moment, kdy já už jsem řekl: ukončuji diskuzi, a pan Beneš tam 
naskočil. Takže prosím, pane. 
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 Pan Beneš: Mám procedurální návrh na otevření diskuze. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Nevidím důvod, proč by měla být otevřena. (Procedurální 
hlasování.) Ano, budeme tedy hlasovat, jestli je to vše přání a je to váš návrh.  

 Prosím, budeme hlasovat o návrhu pana Beneše. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2, bod byl schválen v hlasování.  

 Prosím paní Freitas.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Děkuji. Já bych se chtěla zeptat všech zde sedících 
prostřednictvím pana předsedajícího, jestli vám přijde normální volit někoho, o kom vlastně 
nevíme kromě předvolebních prohlášení, jak si představuje budoucnost města. Zda by nám 
mohl, prosím, říct nějaké dva – tři základní body své vize a zda by nám mohl představit, jak si 
své starostování po čtyři roky představuje. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pana Peka.  

 

 Pan Pek: Děkuji za slovo. Já bych byl natolik slušný, že bych čekal, až padnou všechny 
návrhy na starostu, a poté uvidíme, jak bude pokračovat jednání.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní Šímovou. 

 

 Paní Šímová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla připojit ke svým kolegům a chtěla bych 
požádat, aby navržený kandidát na starostu představil svoji vizi a aby při té příležitosti a aby 
při té příležitosti nám zodpověděl ty otázky, které jsme kladli v předchozích příspěvcích, 
protože ty s tím souvisejí, a dosud jsme nedostali ani jednu odpověď. Předpokládáme, že by 
budoucí starosta měl znát odpovědi na naše předchozí otázky. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím paní doktorku Kleslovou.  

 

 Paní Kleslová: Já bych se chtěla, pane předsedající, zeptat, jak toto budete vést, jestli 
tedy očekáváte veškeré návrhy na starosty, a pak bude diskuze ke každému z nich, nebo 
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dohromady, a kdy oni budou odpovídat nebo když představí svůj program nebo prezentaci, 
abych se nehlásila teď do diskuze, až potom. Takže jestli byste nám to mohl jenom říct, 
abychom se podle toho zařídili. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Nikdo nepředložil návrh na jiného starostu, nežli paka Ing. 
Valoviče, to je bod 1. Nikdo nebyl přihlášen do diskuze, takže si myslím, že jediným kandidátem 
nebo navrženým je pan architekt Valovič. Tak to je k tomu bodu. Pan architekt Valovič určitě 
nějaký projev bude mít, kde představí svoje vize a svoje nápady, svoje návrhy. Požádal bych 
paní Komrskovou. 

 

 Paní Komrsková: Abych byla fér, tak já jsem viděla pana Valoviče, že na nás gestikuluje, 
že asi vystoupí ještě před volbou, a za toto mu chci poděkovat.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pana Kočího.  

 

 Pan Kočí: Pardon, omlouvám se, jestli jsem něco špatně stiskl. Děkuji za slovo. Jenom 
jsem chtěl vyjádřit, ale díky paní Komrskové se to teď před chviličkou vysvětlilo, poznámku, že 
jsem nerozuměl poznámce pana Tomáše Peka, když tvrdil před chvilkou, že bude slušné 
počkat, až zazní jméno, a jméno tady zrovna z úst pana předsedajícího zaznělo, že by to měl 
být pan Valovič.  

 Protože já si taky dovolím ještě tedy krátký exkurz do minulosti před čtyřmi lety, kdy 
pan Lojík tady na stenu sám říkal, citace: Chtěl bych poprosit paní kandidátku na starostku 
Chmelovou, jestli by se nám tak trošku mohla víc představit. My ji samozřejmě známe, ale ne 
každý ji zná. Zaznělo tady, že by měla mít v gesci územní plán, strategický rozvoj a vnější 
vztahy. Rád bych se jí zeptal, aby nám řekla, jaké má, řekněme, zkušenosti s územním 
plánováním, jaké má dosažené vzdělání v tomto směru, abychom nenechali řídit územní plán 
městské části někoho, kdo o tom nemá ani páru. Alespoň myslím, že nemá ani páru. Konec 
citace. 

 Proto se připojuji k tomuto apelu, abychom aspoň v tomto bodě začali konečně 
diskutovat konstruktivně. Děkuji za pozornost.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Paní doktorka Kleslová, prosím.  

 

 Paní Kleslová: Ptám se znovu, nebylo mi zodpovězeno. Takže až kandidát na starostu 
nebo kandidáti, protože je ještě otevřená diskuze, tak předpokládám, že se ještě někdo může 
nominovat, představí svůj program nebo bude mít nějakou prezentaci, tak pak znovu otevřete 
tu diskuzi? Tady jde o to, my se teď nebudeme hlásit, ale abychom pak měli možnost se 
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přihlásit. O to nám jde. Abyste teď neuzavřel k tomu diskuzi, že vlastně nikdo není přihlášený, 
jako před chvílí. Proto se ptám. My se teď nebudeme hlásit a budeme se hlásit až po projevu 
kandidátů na starostu. Rozumím tomu dobře? 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Rozumíte. Dobře. Prosím. Pan Kopecký zmizel. Pan Beneš, 
prosím.  

 

 Pan Beneš: Pokud tomu rozumíme dobře, tak se ale kandidát musí přihlásit do diskuze, 
protože jinak potom už není možné pokračovat. Já tam to přihlášení nevidím. Tady není možné 
nějaké právo navrženého mluvit, takže buď musí v diskuzi, ani není jakoby navrhovatel tohoto 
bodu, aby se mohl vyjádřit třeba závěrečným slovem. Takže jenom aby toto bylo jasné.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím pana Čásenského. 

 

 Pan Čásenský: Navrhuji, pane předsedající, abyste předal slovo kandidátovi Martinu 
Valovičovi, zeptal se ho, jestli s návrhem na funkci starosty souhlasí, a případně by se chtěl 
vyjádřit.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Já jsem to chtěl udělat, kdyby bylo víc kandidátů, aby se potom 
přihlásili, ale vzhledem k tomu žádám pana architekta Valoviče, kdyby se vyjádřil a přednesl 
svoje vize. Děkuji.  

 

 Pan Valovič: Také děkuji za slovo. Konečně jsme se dostali k závěru této části bodu. 
Napřed bych se vyjádřil k nominaci a pak bych řekl pár vět o sobě, protože ne všichni mě tady 
znají. Možná je tady spousta nových zastupitelů. Přece jenom si myslím, že by se slušelo říct 
trochu víc věcí k sobě, mé motivaci atd.  

 Samozřejmě předpokládám, že budu mít ještě dnes jedno vystoupení trochu obsáhlejší 
a zásadnější, a proto bych to teď nechtěl nějakým způsobem míchat dohromady. Teď bych se 
pouze nějakým způsobem upnul k tomu medailonku, nebo jak bych to řekl, k svému 
životopisu.  

 Jak jsem řekl, nominaci přijímám a děkuji za ni. Krátce k mé osobě. Jmenuji se Martin 
Valovič. Od roku 2018 jsem zastupitelem a členem rady MČ Praha 10, ve které jsem vykonával 
funkci místostarosty s gescemi územního rozvoje, památkové péče a podpory podnikání. Ve 
funkci místostarosty se mi podařilo vybudovat odbor kanceláře hlavního architekta, nastavit 
nový transparentní systém smluv s developery, díky kterému Praha 10 získala již přes 200 
milionů korun. Ty použila městská část především na opravy škol a školek, v různé fázi 
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přípravných procesů a oprav a navyšování kapacit je nyní přibližně deset základních škol a 
mateřinek. 

 Jako místostarosta jsem se zasadil o komplexní a koncepční dopracování urbanistické 
studie velkého rozvojového území Bohdalec – Slatiny, oceněné prestižní cenu urbanistický 
projekt roku. Dále o vysoutěžení projektu Nového Edenu, projekt na revitalizaci toku Botiče a 
nastartování další fáze projektové přípravy na realizaci drážní promenády. Nebo můžu 
jmenovat dále obnovu okolí metra Strašnická, která by měla brzy začít.  

 Pokud jde o mé vzdělání, v roce 1986 jsem absolvoval fakultu architektury ČVUT Praha. 
Po ukončení odborné stáže jsem otevřel v roce 1992 vlastní architektonickou kancelář. Později 
jsem rovněž zahájil vlastní podnikatelskou dráhu, které jsem se věnoval naplno déle než 25 
let.  

 Od roku 1986 bydlím v Praze 10. Jsem ženatý a v Praze 10 žije se svojí rodinou i naše 
dnes již dospělá dcera. Mohu proto o sobě s klidným srdcem říci, že se považuji za desítkového 
patriota.  

 Děkuji vám v tuto chvíli za pozornost. Slíbil jsem vám, že ještě budu hovořit, až na to 
přijde čas, a myslím si, že tam budou i nějaká další zásadnější sdělení. V tuto chvíli bych s tímto 
skončil v tomto medailonku. Omlouvám se, že jsem zůstal sedět, ale je to na doporučení 
technické podpory na to, aby kamery stíhaly snímat. Takže vám teď děkuji, a za mě to je vše.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a prosím pana Beneše.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já tu mám k ruce stenozápis z poslední ustavující schůze, a 
tam jsme měli několik návrhů. Tento byl konkrétně od pana Peka, který navrhoval, aby volba 
starosty či starostky probíhala veřejně, nikoli tajně, jak předpokládá jednací řád. Já tomuto 
dávám za pravdu. Myslím si, že jak občané Prahy 10, úředníci, všichni by rádi viděli, kdo a jak 
hlasuje pro našeho budoucího pana starostu. Tímto dávám procedurální návrh na veřejnou 
volbu, nikoli tajnou, a to i z důvodu ušetření času a složitosti takové volby, která by byla jinak 
tajná.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji za příspěvek a hlasujeme. (Ne!) Ještě technická pan 
Čásenský. Promiňte.  

 

 Pan Čásenský: Rád bych upozornil všechny přítomné zastupitele, že o tom už jsme 
hlasovali v bodu 2 tohoto zasedání, kdy se určovala volba, myslím, členům výborů, předsedů, 
a byl tam protinávrh právě od Pirátů, aby se všichni členové včetně starosty, radních a 
místostarostů volili veřejně. Tento návrh nebyl přijat.   
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji. Prosím pan Beneš. 

 

 Pan Beneš: Dovolím si opravit pana předsedu. On to řekl správně. Tam byl návrh, aby 
se o všech hlasováních hlasovalo veřejně. To není totožné s tímto návrhem, tento návrh 
procedurální hovoří pouze o veřejné volbě starosty.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, to je bez rozpravy. Hlasuje se okamžitě hned. Kdo je 
pro?  

 Děkuji. Pro 14, proti 28, zdrželi se 2, nehlasovalo 0. Neschváleno. Děkuji.  

 Prosím pan Kopecký. 

 

 Pan Kopecký: Děkuji. Pečlivě jsem poslouchal medailonek kandidáta na starostu. 
Zaujalo mě, nebo napsal jsem si tady větu, že se věnoval naplno podnikatelské činnosti po 
dobu více než 20 nebo 25 let. V této souvislosti a v souvislosti s tím, že by pan Ing. arch. Valovič 
měl být uvolněným starostou na plný úvazek, bych poprosil, aby nás ujistil vzhledem k tomu, 
že je tedy společníkem, jednatelem společnosti LCA, která je spolupořadatelem trhů na Tylově 
náměstí v Praze, jestli společnost, která je tím spolupořadatelem, jestli je dost personálně 
zabezpečena, aby ty trhy mohla pořádat, nebo zdali se tomu bude pan Ing. arch. věnovat 
nadále osobně, abychom měli jistotu, že jako starosta bude vykonávat tu činnost opravdu na 
plný úvazek, aby Praze 10 dal to, co slibuje. Takže jenom toto jsem chtěl poprosit. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a ukončuji diskuzi. Vyhlašuji přestávku. Ještě moment. 
Ještě prosím pana Čásenského. Pardon. 

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane předsedající. S ohledem na to, že starostu MČ 
Praha 10 budeme volit v souladu s jednacím řádem tajně, tak návrhový výbor nyní ve 
spolupráci s oddělením rady a zastupitelstva připraví hlasovací lístky a prodiskutuje proces 
volby. K tomu budeme potřebovat podle domluvy asi 10 minut. Žádám tedy pana 
předsedajícího o vyhlášení desetiminutové přestávky od teď, po níž budu přítomné členy 
zastupitelstva instruovat k průběhu volby starosty. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Vyhlašuji přestávku na deset minut. Děkuji.  

 (Jednání přerušeno od 15.39 do 15.49 hodin.) 
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Dámy a pánové, přestávka skončila. Věnujte, prosím, 
pozornost předsedovi návrhového výboru.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, 
v další části ustavujícího zastupitelstva budeme volit starostu MČ. V souladu s jednacím řádem 
bude volba starosty tajná. Počet obsazovaných míst je jedno, počet navržených kandidátů je, 
prosím, jeden. Volba proběhne v konferenční místnosti číslo C, která přímo sousedí s tímto 
zasedacím sálem, a u vstupu je označena velkým písmenem C. Předpokládám, že jej všichni 
poznáme. Je to místnost, která je za tímto sálem, tedy ke mně zády. Je to navíc označeno jako 
volební místnost.  

 Každému z členů zastupitelstva, který půjde volit, bude po ověření jeho totožnosti a 
proti podpisu vydán hlasovací lístek. Ověření totožnosti proběhne, prosím, předložením 
Osvědčení o zvolení, které všichni zastupitelé obdrželi před dnešním zasedáním. 

 K označení lístků využijí členové zastupitelstva prostor za zástěnami, označený lístek 
pak vhodí do zapečetěné urny. 

 Úprava hlasovacího lístku musí korespondovat s tím, co je uvedeno v hlasovacím řádu 
tohoto zastupitelstva pro tajné hlasování, a to konkrétně to, co je stanoveno v odstavci 5, že 
hlasující hlasuje zaškrtnutím čísla před návrhem. Vzor pro zaškrtnutí je tento, prosím, na obraz, 
děkuji, a právě tyto způsoby zaškrtnutí budou bez dalšího návrhovým výborem uznávány jako 
platný hlas pro daného kandidáta.  

 Prosím, zeptám se: Je všem proces jasný? Ještě zdůrazním, aby nebyly dotazy na čas 
volby. Čas volby vám sdělím až po vypořádání případných dotazů a nejasností. Žádné dotazy 
nevidím. V současné době máme, abych vám to řekl přesně, 15.52. Navrhoval bych, abychom 
začali vcelku hezky v celou hodinu, tzn., 15.52 – 16.00 se návrhový výbor, který plní funkci 
výboru volebního, přesune do volební místnosti. Volby tedy začnou přesně v 16.00 a budou 
trvat do 16.20, tedy 20 minut. Pak dojde k uzavření volební místnosti, volební výbor sečte 
odevzdané hlasy a pořídí protokol k tajnému hlasování. Na to prosí volební výbor zhruba 15 
minut času. Z tohoto důvodu žádám předsedajícího, aby vyhlásil pauzu do 16.35. Děkuji. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu předsedovi a vyhlašuji – pardon, promiňte, tady 
to není vidět. (Technická. Tady to nejde cvaknout.) Už jste tam. Prosím, paní doktorko.  

 

 Paní Kleslová: Pro mě to takhle úplně není v pořádku vyhlášené. Chci, aby naprosto 
jednoznačně byla vyhlášena lhůta, do kdy je možné si vyzvednout hlasovací lístky, která 
nemůže být úplně totožná s dobou, do kdy mám možnost odevzdat hlasovací lístky. Takže já 
chci vědět, do kdy si je můžu vyzvednout, protože jestli si je můžu vyzvednout do určité doby, 
nemůžu je do té doby zase hodit. Takže prosím, řekněte, do kolika si můžeme vyzvednout 
hlasovací lístky, a potom do kolika musíme provést tu volbu. Děkuji.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím pana předsedu.  

 

 Pan Čásenský: V čase 16.00 – 16.20 budou probíhat volby. V tomto čase si musíte 
vyzvednout lístek a zároveň jej vhodit do urny. V 16.20 volba končí. Děkuji. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu předsedovi a vyhlašuji přestávku do 16.20 plus 15, 
16.35.  

 (Jednání přerušeno od 15.54 do 16.35 hodin.) 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dámy a pánové, uplynul čas, který byl určen pro tajnou volbu 
starosty. Předávám nyní slovo předsedovi volebního výboru, aby nás seznámil s výsledkem 
hlasování. Prosím, pane magistře.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych 
vás seznámil s průběhem tajné volby starosty. Tajné hlasování probíhalo v čase od 16.00 hodin 
do 16.20 dne 10. 11. 2022. Vydáno bylo 30 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 30 hlasovacích 
lístků, z toho platných hlasovacích lístků bylo 30, neplatných 0. Počet platných hlasovacích 
lístků pro kandidáta číslo 1 Ing. arch. Martina Valoviče bylo 30. 

 Závěr hlasování: Pan zastupitel Ing. arch. Martin Valovič byl zvolen starostou městské 
části Praha 10. Srdečně gratuluji. (Potlesk.) 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji panu předsedovi. Připojuji se s gratulací a spolu 
s předáním řízení tohoto zasedání nově zvolenému starostovi panu Ing. Martinu Valovičovi rád 
předám i slavnostní řetěz starosty a tzv. starostenské zlaté pero. Pane starosto, prosím, 
přistupte. (Potlesk.) 

 (Technická poznámka.) Prosím, paní doktorko. 

 

 Paní Kleslová: Já bych se jenom chtěla zeptat. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, upozorňuji vás, že váš příspěvek je už třetí, čili musíme 
hlasovat.  

 

 Paní Kleslová: Nebyl. 
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Byl, tady to ukazuje třetí. (Třetí můžu.) Jako technickou pouze 
dvě. Trváte na technické? (Ano.) Prosím, musíme dát hlasovat. Prosím, hlasujeme.  

 Pro 17, proti 18, zdrželi se 2, nehlasovalo 7, nebylo schváleno.  

 Prosím, pane starosto. (Ještě technická. Technické můžou být, ale jenom k průběhu 
volby.)To já nevím, volba byla provedena, čili podle mého názoru a pana magistra byla 
ukončena, čili už technická nemůže být. Může. (Ze sálu: Je to k volbě.) Prosí, pane předsedo, 
vaše resumé.)  

 

 Pan Čásenský: Chtěl jsem upozornit, že technické můžou být pouze k výsledku volby, 
pokud se chystáte volbu napadnout. (Ano!) V tom případě bych tu technickou připustil, pane 
předsedající.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Dobře, prosím pan Novák.  

 

 Pan Novák: Děkuji za slovo. Mám právě technickou poznámku, resp. k výsledku 
hlasování. Asi to neproběhlo úplně v pořádku, protože tady od kolegů nebo našich souputníků 
za námi z SPD říkali, že nehlasovali pro pana starostu, a my, náš klub a klub Pirátů, který má 
dohromady 15 členů, vůbec nehlasoval. Jestliže tady říkáte, že 30 hlasů bylo pro pana starostu, 
a víme tady zezadu, že nehlasovali pro něj, tak to nevychází. Je tam něco špatně. Děkuji.  

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Prosím, pane předsedo.  

 

 Pan Čásenský: Chtěl bych upozornit všechny kolegy zastupitele, že o konečné platnosti 
hlasovacího lístku rozhoduje návrhový výbor. Návrhový výbor hlasoval a schválil 30 platných 
odevzdaných hlasovacích lístků. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Děkuji a prosím pana starostu o vystoupení.  

 

 Starosta Martin Valovič: Přátelé, rád bych promluvil, jestli dovolíte. Chtěl bych vám 
poděkovat na úvod za odevzdané hlasy. Vážím si toho. Nyní bych promluvil pár slov obecně 
k zastupitelstvu i k občanům Prahy 10. Vážení občané zastupitelé a v neposlední řadě 
zaměstnanci úřadu naší městské části. Jeden Murphyho zákon říká, jestli se cítíš dobře, uklidni 
se, ono tě to přejde. Ten zákon docela přesně odráží, jak se momentálně cítím. Mám radost, 
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že se mohu postavit do čela naší desítky, které jsem zasvětil velkou část svého života. Zároveň 
vím, že to nebudeme mít lehké, protože nás nečekají úplně jednoduché časy.  

 O to více si vážím důvěry, kterou v nás vložili voliči. Upřímně chci ale poděkovat i těm, 
kteří dorazili k volbám a svým hlasem podpořili právě nás, ale i naši konkurenci. Chápu, že život 
není černobílý, a problémy mnoha z nás se různí. Nepřicházím rozhodně s tím, abych někoho 
pro jeho názory odsuzoval, shazoval ho, nebo si jej nevážil. Odmítám jakékoli nálepkování 
konkurence, vylučování z diskuze apod. Přeneseno na naše zastupitelstvo prohlašuji, že ani já, 
a jsem přesvědčen, že ani nastupující rada jako celek nemá v úmyslu vést boji proti naší 
opozici. Možná jej bude vést opozice proti mně, resp. proti nové radě. To nemohu vyloučit a 
do značné míry ani ovlivnit.  

 Za sebe ale říkám a obracím se tímto přímo na vás, kolegy z ANO, Pirátské strany a SPD, 
že jsme v příliš složité době na to, abychom v klíčových věcech jako koalice ignorovali váš hlas, 
bude-li založen na racionálních argumentech.  

 Nemusím nikomu tajit, že brzy budeme muset řešit stěžejní otázky, jako například 
pomoc obyvatelům desítky, kteří kvůli stávajícím cenám energií a zdražování obecně se 
ocitnout ve složité životní situaci. Budeme muset rozhodnout, jak dále naložit s budovou 
radnice, čeká nás významný stavební rozvoj a s tím související výzvy, jako dostačující kapacita 
míst ve školách a školách, dostupné zdravotní a sociální služby nebo dostatek kvalitních 
veřejných prostranstvích. Ve všech těchto věcech a mnoha dalších budeme otevřeni rozumné 
diskuzi.  

 Tomáš Baťa kdysi řekl: Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu. Jednáš-li 
otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný. My všichni, co tu dnes sedíme, 
jsme tu právě a jen proto, abychom sloužili lidem. Pokud navíc dokážeme vzájemně jednat 
napřímo a efektivně ve prospěch obyvatel desítky, věřím, že onen neodvratný úspěch, jak o 
něm hovoří Baťa, se dostaví. 

 Dále mi dovolte obrátit se na vás zaměstnance úřadu naší městské části. Jste to právě 
vy, kdo je na rozdíl od nás politiků pro chod úřadu nepostradatelný. Jak jsem měl možnost 
poznat v uplynulých letech, řada z vás je s trochou nadsázky chodící encyklopedií v oboru, 
kterému se na desítce věnujete. Desítce jste leckdy zasvětili svůj profesní život a za to vám 
patří uznání. Mé díky ale patří vám všem, protože vím, že jste profesionálové, kteří se rozhodli 
pracovat ve prospěch desítky a jejích obyvatel. Jestli vám všem mohu něco společně slíbit, pak 
zejména to, že uděláme maximum pro urychlené zlepšení vašich pracovních podmínek, a to 
jako pokud jde o fyzické prostředí kolem vás, tak atmosféru, která bude panovat na úřadě. Na 
druhé straně od vás očekávám stejně jako od sebe i celé nové rady maximální nasazení a 
profesionalitu. Služba občanům bude pro nás všechny na prvním místě.  

 Závěrem chci zdůraznit, že naše koalice se maximálně zaměří na reálné a praktické 
zlepšování života našich obyvatel. Připravíme jak projekty nové, tak navážeme na kvalitní 
projekty z minulého období, kterých rozhodně nebylo málo. I za to bych rád poděkoval mé 
předchůdkyni Renatě Chmelové, stejně tak jako ostatním členům rady, kterou jako starostka 
vedla. Tam kde to bude smysluplné, chceme na dosavadní práci navazovat. Věřím, že pokud 
se na rozvoji naší městské části budeme podílet společně a stavět na tom dobrém, máme šanci 
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desítku posunout v následujících čtyřech letech dopředu. Každému, kdo bude mít zájem se na 
tomto rozvoji podílet, podávám otevřenou ruku.  

 Henry Ford kdysi pronesl: Překážky jsou ty obávané věci, které vidíte, když se vaše oči 
přestanou dívat na cíl. Já cíl vidím, mám ho před sebou, a překážky jsou proto, aby se 
překonávaly. Společně to zvládneme. Děkuji za pozornost. (Potlesk.) 

 Vážení kolegové, máme před sebou bod, který má začínat v 17.00 hodin. Vyhlásil bych 
na osm minut pauzu, v 17.00 hodin se tu sejdeme a začneme projednávat pravidelný bod 
Interpelace občanů. Tímto vyhlašuji pauzu 8 minut.  

 (Jednání přerušeno od 16.51 do 17.00 hodin.) 

 

Vystoupení občanů 

 

 Pan Valovič: přátelé, prosím, zaujměte místa u svých stolů, budeme začínat. Máme 
tady občany, ať na nás nemusejí čekat.  

 Ještě jednou vás chci pozdravit, uvítat vás u druhého bloku našeho zastupitelstva 
dnešního ustavujícího, a zahajujeme obligatorním bodem, což je vystoupení občanů. Máme 
tady dva přihlášené, paní Milenu Horčicovou a pana Jana Čížka. Prosím tedy paní Horčicovou 
k pultíku, aby mohla promluvit.  

 

 Paní Milena Horčicová: Dobrý den, mám, prosím, tradiční vystoupení občana. Mé 
poslední vystoupení občana bylo velice překvapivé, protože jsem byla na posledním 
zastupitelstvu, kde proběhl ten puč s odvoláním paní Chmelové. Vlastně paní Komrsková, 
která byla potom zastupující, vůbec nesplnila to, co mně slíbila na tom jednání, že dostanu 
písemné odpovědi na své připomínky. Jenom konstatuji suše, že ty tři měsíce, nebo kolik pod 
vedením Pirátů Praha 10 na tom nebyla zrovna nejlépe.  

 Mám první příspěvek na téma bezpečnost a pořádek se závorkami před tím. Jenom 
bych konstatovala, že bezpečnost a pořádek na Praze 10 je čím dál tím horší. Policie ČR, resp. 
Městská policie se stará jenom o to, aby vybírala pokuty za špatné parkování, jenom projíždí 
auty, a když náhodou potkám chodícího pana policistu, tak je to u automatu na výběr peněz, 
případně v restauraci V Kotelně. Takže já se na té Praze 10 pohybuji, a pohybuji se velice 
špatně, protože jsem ve 25 letech měla autonehodu, a jenom se to prostě zhoršuje. Takže to 
je první poznámka.  

 A o tom pořádku, což bylo mj. v gesci paní Komrskové, kde svého času v době Covidu 
se vůbec nevybíraly jako tříděné odpady, protože tam pracující z počítačů, kteří nic jiného 
neuměli a fyzicky neumějí ani ň, tak tam byli hlavně u lahví, tam jste mohli najít všechny značky 
výběrového alkoholu. Takže musím zase pozitivně konstatovat, že přes ty poslední měsíce se 
to trošku zlepšilo, že se ten pořádek udržuje lépe, že jsou popelnice na tříděný odpad častěji 
vyváženy, ale přesto to nestačí, protože díky tedy, a to nejsou jenom uprchlíci, to jsou stálí 
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obyvatelé, tak jsou přetíženi zejména kontejnery na papír, protože se tam házejí krabice od 
pizzy apod., a všude jezdí jenom ty dovážkové služby, a s odpuštěním opravdu u těch popelnic 
je, no použiju české spisovné slovo nepořádek. A to je v podstatě každý den, a zejména potom 
o víkendech. To je první příspěvek.  

  

 Pan Valovič: Jestli to je všechno, já vám děkuji, paní Horčicová. Ten druhý příspěvek 
tedy asi budete mít posléze po panu Čížkovi. Tímto bych vyzval druhého občana pana Jana 
Čížka. Prosím, pojďte k mikrofonu.  

 

 Pan Jan Čížek: Dobrý den, já vás vítám, chci pozdravit. Jednak bych chtěl poblahopřát 
našemu novému panu starostovi ke zvolení, a já bych chtěl k tomu říct to, že samozřejmě tady 
proběhly volby a občani rozhodli, jak rozhodli. A jak víte, já jsem sem chodil pravidelně na 
zastupitelstva, prezentoval jsem tady ty nálady, které tady v určité části společnosti byly. Ono 
se to i v těch volbách projevilo, to jste samozřejmě asi zaznamenali. A já bych tedy byl rád, 
když tady asi pravděpodobně dojde k určitým změnám v radě a vůbec ve vedení městské části, 
aby se nezapomnělo na problémy, s kterými jsme tady chodili, a řešili to jen opoziční 
zastupitelé, zejména tamhle sedící z TOP 09.  

 Víte, že my jsme tady přinesli petici, které se tady někteří vysmáli tehdy, tak ta petice 
tehdy byla reakcí na zvýšenou daň z nemovitosti, která se tady v minulosti zvedla o 100 %. Já 
doufám, že když je tady teď to nové vedení, a tehdy vlastně kolegové z TOP 09 tu petici proti 
zvýšení o 100 % té daně z nemovitosti iniciovali, že se na to nezapomene a že se ta daň sníží 
opět na původní úroveň. Důvod není jenom ta daň, ale vůbec všeobecně teď ta ekonomická 
situace, která vládne, zejména Pražanům, protože nejenom vlastně se zvedla daň 
z nemovitosti, ale zvedly se všeobecně i různé poplatky, zvedly se nájmy v obecních bytech.  

 Řeknu jenom takový příklad. Včera Praha 6 rozhodla, že třeba dětem ve školách vlastně 
zaplatila, udělala na to zvláštní rozpočtovou rezervu a zaplatila jim obědy zdarma ve školách. 
Tak chtěl bych třeba poprosit, protože situace, a mně lidi hodně v tomto píšou, tak já to potom 
třeba prezentuji, opravdu není dobrá. A samozřejmě víte s těmi energiemi, se vším, lidi nemají 
peněz nazbyt, takže kdyby se podařilo některé tyto věci, zejména daň z nemovitosti opět snížit, 
a vy jste to slíbili, předpokládám, že to uděláte, ale i třeba pomoc se školkovným, které se tady 
zvedlo o 100 %, a třeba ty obědy anebo nějaké tyto věci ulevit. Tak to je jedna věc. 

 Druhá věc, ale ta je o hodně závažnější, ta je bezpečnostní, a opět jsem to tady 
prezentoval, byly kolem toho i petice občanů, a to je vlastně zrušit ten šílený způsob 
rozdělování bytů, který tady zavedli Piráti. Je to projekt Housing First, který jistě znáte. Tzn., 
přednostní ubytovávání do obecních bytů vlastně nepřizpůsobivých a různých feťáků apod. Já 
jsem upozorňoval na ten případ z Ruské, kteří sice byli vystěhovaní ti lidi, ale vlastně dodneška, 
a shodou okolností, včera mi zase psali ti nájemníci, že oni se tam vracejí do toho bytu, jsou 
tam furt problémy. Není to jenom tady, samozřejmě jsou to potom i magistrátní byty 
v Malešicích. Jsou to i ty byty, to se vás sice netýká, ale můžete v tom interpelovat, můžete se 
v tom ve své podstatě domluvit s Magistrátem, ať to zruší. Bylo by dobré, kdyby tady bytová 
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komise zase vrátila ta pravidla přidělování tak, aby nebyli uměle zvýhodňováni tito sociálně 
nepřizpůsobiví lidi, kteří dělají ostatním nájemníkům ze života peklo. A ty případy jsou opravdu 
alarmující. 

 Další věc, která tady vlastně byla na přetřesu, tak to je vlastně to, co tady naplánoval 
IPR, a vůbec územní rozvoj. My jsme tady v minulosti zaznamenali, že vlastně podle toho 
územního plánu, který tady byl, tak třeba kompletně Slavie se má vlastně ze sportoviště změnit 
na paneláky. No je to tam, bylo to prezentované takhle i v tisku, bylo to opravdu prezentované. 
Tak byl bych, interpeluji na to, aby se toto nikdy nestalo, a vlastně ty obrázky, které tam IPR 
nakreslil, tak aby – a ten Eden je velmi dobrý příklad, protože to prostě je takové 
nejviditelnější, ale samozřejmě jsou tam i jiné problematické věci. 

 No a nejposlednější věc. Já jsem tady ze Strašnic, a tady je docela velký problém 
bezpečnostní, a to jsou prostě sprejeři. Nevím, jestli to sledujete, ale řeknu takový příklad za 
všechny. Tady byla třeba hospoda U Švejka, taková oblíbená, protože byla levná, tak mnohé 
z vás jsem tam právě potkal, co tady sedíte, chodili jste tam na pivo. Tak tu zavřeli z nějakého 
důvodu, nevím proč, a normálně do týdne, jděte se tam podívat, do týdne byla tak 
posprejovaná, celý dům, že člověk vůbec nechápe, jak toto je možné.  

 Já bydlím v ulici Újezdská, tam máme pána, důchodce, on si tam udělal novou stěnu, 
krásnou bílou, vybílil to ze svých nějakých úspor. Do týdne to bylo pomalované. Tak on šel, 
přijal tu firmu, zase to nabílil a zase za týden to bylo posprejované. Je to šílené. Samozřejmě 
my normální lidi, kteří chceme žít v normálním prostředí a ne v nějakém Bronxu, tak 
samozřejmě si to vždycky opravíme. Překreslíme si to. Mně taky posprejovali vrata. Ale prostě 
jako bez té pomoci městské části, samo občané abychom si dělali nějaké hlídky, to nejde. To 
je na městské části, aby vymyslela nějaký způsob, jak těm sprejerům čelit, nejenom tím, že si 
to jako řádní občané opravíme, nebo si to zase překreslíme. Ale aby se to nedělo. Eliminovat 
pokud možno tyto lidi, kteří se tímto nějak profesionálně, a to není, to jsou organizované 
skupiny, zabývají. Já jestli bych mohl poprosit, že bych spojil, a pak končím. Už nebudu mluvit 
dlouho. A ve své podstatě tomu i do budoucna zabránit, protože jestli něco, a paní Horčicová 
to říká taky.  

 

 Pan Valovič: Pane Čížku, já jenom s dovolením bych přerušil, protože paní Horčicová je 
přihlášena po vás.  

 

 Pan Jan Čížek: Já mám ale dva příspěvky, že bych je spojil a ukončil.  

 

 Pan Valovič: Ona je přihlášená hned po vás. Tak jestli paní Horčicová vám umožní… 

 (Paní Horčicová: Já s tím souhlasím.) 
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 Pan Jan Čížek: Tak mě nechte domluvit, řeknu jenom dvě věty. Připojím se k paní 
Horčicové, To je další věc, která lidi štve a bylo by dobré, kdyby s tím nová rada něco udělala, 
co se tady v minulosti dost zanedbávalo, a to je všeobecný pořádek, úklid a vlastně úprava i 
jako veřejného prostoru.  

 Dneska když si vlastně vezmete, tak když půjdete na jakoukoli městskou část v okolí, a 
ještě před 15 lety to bylo přesně naopak. Tak na té desítce to vypadalo líp, než třeba v Horních 
Počernicích. Dneska když pojedete do Horních Počernic, tak ty jsou pěkné a Praha 10 je 
hnusná. Řekněme si to na rovinu, jak to je. A v případě, že toto – mělo by se vůbec koncepce 
veřejné úpravy, aby se třeba trávníky začaly postřikovat, líp sekat ta tráva, zalívat, vysadí se 
stromy, ony potom uschnou. Mají se tam dávat pytle s vodou. Vůbec vyřešit závlahový systém 
na Praze 10. Víte, že když se udělaly travnaté pásy, tak ty městské části, které zaplatily to 
ostřikování, tak to mají hezké. Ty, které, jako my třeba, to neudělaly, tak to je hrozný. To já 
měl dva příspěvky.  

 Takže já to ukončím, protože mě okřikují. Tak já jenom doufám, že tyto věci se tady 
podaří, a přeji ještě znovu panu starostovi hodně štěstí ve funkci, a těm, co tady budou dneska 
zvoleni, tak aby si tady z toho, co jsem tady teď řekl, něco vzali, abychom se tady měli líp na 
Praze 10. Děkuji.  

 

 Pan Valovič: Děkuji vám za slovo, za váš názor. Předávám tedy slovo paní Horčicové 
k jejímu druhému příspěvku. Prosím, paní Horčicová.  

 

 Paní Milena Horčicová: Nejsem zcela šťastná z toho, že se tady střídáme už léta 
v podstatě s panem Čížkem, ale bohužel s ním musím jenom souhlasit, protože to, co říká o 
nepořádku, to je pravda, a pokud vezmu okolní čtvrti, tak se jenom podívejte, to stačí jet 
tramvají, jestli občas taky jedete MHD. Když jedete přes Prahu 2, a pak najednou je tam ta 
cedule Praha 10, tak je to velký rozdíl. Velký rozdíl. Ale teď jsem, vlastně můj příspěvek je 
trošku na jiné téma, ale v podstatě související, že tady na Praze 10 je takový krásný prostor, že 
tady máme široké chodníky, ale úzké ulice, a nemáme možnosti parkování. Já nemám auto, 
kdybych ho měla, mám ho zaparkované ve svém domě. A protože musím často používat taxíka 
vzhledem ke své situaci, tak ten taxík nemá kde zaparkovat, protože všechno je obsazené a 
stojí nám před naším domem xxxxxxxxxx, to vám klidně můžu říct. To jsme si za vaše peníze, 
za moje peníze zaplatili výstavbu bytu, a podle tehdejších předpisů jsme tam museli mít 
povinná parkoviště, kde nám tam parkuje to z té naproti, přesně tak jak říkal pan Čížek, to je 
taky trošku ta lůza z těch bývalých obecních bytů nebo podobně. A potom troubí, a člověk má 
jisté potíže, tak nemůže prostě vystoupit ihned.  

 Takže bych tedy poprosila, aby MČ Praha 10, jako je to ostatně na řadě dalších čtvrtí, 
nerejžovala tedy s odpuštěním peníze z toho, že všechno zaplní placeným parkováním, ale 
jako nechala taky nějaký prostor pro taxíky apod. Nejbližší takovéto stání je u paní Kleslové 
v lyžáku, jak tomu lidově říkáme. No jo, ale abych chodila do Lyžáku, tak to je pro mě půlka 
Prahy, protože tam je přechod, který vlastně už není žádný přechod, protože to při nějaké 
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rekonstrukci se zrušilo. Je to nebezpečný prostor pro pohyb méně mobilních lidí a hlavně 
koloběžek, kol, dětiček. To je veřejný prostor, kde si musíte vždycky rozmyslet, jestli vyjedete 
z domu, aby vás nikdo nezranil.  

 

 Pan Valovič: Paní Horčicová, děkuji vám. Určitě jsme navnímali, co vás tíží. Víme o tom 
a budeme ty věci samozřejmě řešit postupně, tak jak nová rada bude jednotlivé věci 
prioritizovat. To jsou občané všichni vypořádaní.  

 A nyní jestli můžeme, zahájil bych bod  

 

Dotazy a informace členů Zastupitelstva 

 Zde máme přihlášenou paní Jarmilu Bendovou, téma Praha 10, paní Ing. Romanu 
Šímovou, situace kolem radnice, paní JUDr. Kleslovou, situace na Praze 10, Mgr. Ing. Martina 
Kopeckého, volby v zastupitelstvu Praha 10, pana Martinu Kostku, Praha 10, pana Jaroslava 
Štěpánka s tématem životní prostředí. Pardon, jste tady napsaný, takže já si to škrtám. Asi vás 
tam někdo nahlásil. Další je Ing. Vladimír Novák, situace na Praze 10. To je první kolo. 
V druhém kole je paní Ing. Jarmila Bendová, téma Praha 10, a paní JUDr. Radmila Kleslová, 
Praha 10.  

 Můžeme začít, uvidíme, kolik toho vypořádáme. Jen upozorňuji, že pořád ještě je ve 
funkci stará rada. Pokud budou nějaké dotazy, které půjdou do gescí, které nebudou hned 
odpovídat, tak to vlastně adresujete pořád ještě staré radě. Nyní bych předal slovo paní Ing. 
Jarmile Bendové s tématem Praha 10. Prosím. Pardon, ještě vidím technickou, paní Komrsková 
zastupitelka Jana.  

 

 Paní Komrsková: Jenom technická, že stará rada může odpovídat jenom do doby, než 
bude navolená nová rada, takže písemně to asi nestihneme a tady na mikrofon nejsme 
připraveni reagovat.  

 

 Pan Valovič: Rozumím, jen jsem to uváděl na pravou míru, aby to bylo 
nezpochybnitelné. Můžeme začít, tím pádem paní Jarmila Bendové, téma Praha 10. Prosím, 
paní zastupitelko.  

 

 Paní Bendová: Děkuji za slovo, pane starosto. Vy jste ve svém úvodním slově zmiňoval 
revitalizaci okolí metra Strašnická. A toto místo je opravdu velmi neutěšené, občané mají své 
námitky, které nám poskytli, jsou určitě relevantní. Zajímalo by je, kdy ta revitalizace tohoto 
okolí bude, jestli při této revitalizaci počítáte i s podchodem, který není osvětlený, je 
zapáchající, a určitě i co se týče přímo metra Strašnická, tak to není asi ve vaší kompetenci, ale 
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jestli byste nemohl potom nám zjistit informace, kdy by toto metro mělo nějaký časový 
horizont k revitalizaci této zastávky. Děkuji.  

 

 Pan Valovič: Děkuji za otázku. Pokusím se aspoň na část odpovědět. Studie a následný 
projekt na revitalizaci okolí metra Strašnická běží, jsme ve fázi územního stavebního řízení. Je 
to spojeno spojená dokumentace. Čeká se na poslední stanoviska dotčených orgánů státní 
správy. Jakmile to bude doděláno, tak se v podstatě může spustit výběrové řízení na 
zhotovitele tohoto díla. Následně se dá začít.   

 My jsme to samozřejmě rozjížděli v době nejhlubšího covidu, takže vlastně se všechny 
procesy zbrzdily a nestihlo se to podle původního plánu. My jsme počítali, že už v této fázi by 
byla první etapa kolem strašnického metra, tzn., parčík přes tramvaje směrem nahoru na horní 
plochu by byla hotová, nicméně covid nám překazil naši snahu. 

 Co se týče metra jako takového, můžeme samozřejmě zjistit, jestli tam Dopravní podnik 
plánuje nějakou věc, nebo neplánuje. My tam samozřejmě v rámci toho projektu s tím 
počítáme do jisté míry, tím že se tam pozeleňuje střecha na stanici, a vlastně v rámci plánu na 
udržování vody v krajině a ve městě se to nějakým do toho zakomponovalo, takže je to 
samozřejmě v nějakém vývoje a v nějakém procesu. Je to asi k tomu, jestli to takto stačí, tak 
děkuji za dotaz.  

 Předal bych slovo dalšímu přihlášenému, paní Ing. Romaně Šímové, téma situace 
kolem radnice. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Šímová: Vážený pane starosto, děkuji za slovo. Chtěla bych jen upřesnit, že můj 
příspěvek se nebude týkat rekonstrukce radnice, možná by to z názvu vyplývalo, ale dotknu se 
dění na radnici. Myslím, že dlužíme všem voličům hnutí ANO, a zejména občanům Prahy 10 
objasnění výsledků voleb. Přestože jsme v demokratických volbách získali 9 mandátů, sedíme 
dnes mezi vámi v počtu 7 zastupitelů.  

 Co se stalo? Vděčíme za to panu Štěpánkovi a paní Hauffenové. Před námi nyní stojí, 
teď již sedí náš bývalý kolega, zakládající člen hnutí ANO, tak jak to on sám při každé možné 
příležitosti zdůrazňoval, pan Štěpánek a jeho dcera paní Hauffenová. Pedagog vychovávající 
naši budoucí generaci, a oba nyní v barvách ODS. Po celou dobu, a ještě poslední možný den 
předvolební kampaně, tj. 22. září s námi všemi stál pan Štěpánek a jeho dcera paní Hauffenová 
a mnohdy i jeho vnučka u volebního stánku hnutí ANO a oslovoval s tímto programem voliče 
hnutí ANO. Vyčkal ještě na výsledky voleb, tedy na získání mandátu zastupitele, zúčastnil se 
ještě prvních povolebních schůzek hnutí ANO, a aniž by cokoli naznačil o svém úmyslu odejít 
do jiného politického hnutí, nebo vyslovil jakýkoli nesouhlas s programem hnutí ANO, to vše 
v době, kdy probíhaly první koaliční jednání mezi SPOLU a Piráty, a bylo zřejmé, že k úspěšné 
koalici chybí jeden hlas, a přesně v tuto chvíli pan Štěpánek a paní Hauffenová večer s klidným 
svědomím ulehli jako členové hnutí ANO a probudili se jako kovaní přesvědčení členové ODS, 
a hned to také stvrdili vstupem do této strany. Tzn., řádově 4 – 5 dní po volbách. A přesně 
v této chvíli nabídli své mandáty ODS. 
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 Koaliční jednání pokračovalo a překvapivě dopadlo trochu jinak, ale tito dva političtí 
turisti byli již členy ODS, a tak posílili vaše řady a hnutí ANO tak přišlo o své dva mandáty. A 
dnes tu před námi teď již sedí pan Štěpánek jako člen ODS a budoucí navržený uvolněný 
předseda výboru životního prostředí s odměnou 65 tisíc měsíčně.  

 Tímto jednáním podvedli nás, své stranické kolegy, připravili hnutí ANO o dva mandáty, 
které vzešly z výsledků demokratických voleb, zradili voliče hnutí ANO, ale, a to především 
občany Prahy 10. Svým jednáním porušili morální kodex reprezentanta hnutí ANO, ke kterému 
se zavázali, a to hned v několika bodech. 

 Cituji: Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoli 
jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých. A 
dále reprezentant hájí a prosazuje programové teze hnutí. Reprezentant prohlašuje, že bude 
předvolební politické postoje tohoto hnutí hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto 
slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení, zastávajícího konkurenční politický 
program.  

 Je mnoho čestných způsobů, jak vystoupit z politického hnutí, ale vy jste, pane 
Štěpánku a paní Hauffenová, tuto možnost nevyužili. A proto je jediný morálně čistý a čestný 
způsob, jak se s nastalou situací vyrovnat, a proto vás vyzývám, pane Štěpánku a paní 
Hauffenová, k okamžité rezignaci na mandát zastupitele tak, aby toto hnutí reprezentovali 
kandidáti, kteří respektují princip etiky a morálky. Chápou svoji funkci jako veřejnou službu 
občanům a neupřednostňují svůj osobní profil před touto službou. 

 A na závěr bych chtěla popřát vám, pane starosto, a celé ODS mnoho úspěchů ve 
spolupráci s takovým expertem a specialistou, kterým je pan Štěpánek a paní Hauffenová. 
Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Pan Valovič: Děkuji paní Šímové za její příspěvek. Další do interpelací je přihlášena paní 
doktorka Radmila Kleslová, situace na Praze 10. Prosím, paní zastupitelko, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji, pane starosto. Předně bych vám jménem klubu ANO chtěla 
pogratulovat ke zvolení, respektujeme vaši volbu a znovu vám gratulujeme a přejeme hodně 
úspěchů. Trošku nás zarazila volba, při které si nevyzvedli hlasovací lístky zástupci klubu ANO 
a Pirátů v počtu 15, a tady zastupitelé za SPD nám sdělili, že pro vás nehlasovali. Poté co jsme 
zjistili, že výsledek voleb je 30 pro, bylo evidentní, že členové klubu SPD pro vás hlasovali, což 
je jejich právo, a my vám gratulujeme k tak silné koalici, a blahopřejeme vám, že jste jedni 
z prvních městských částí v Praze, a SPOLU, která udělala koalici s SPD, protože váš pan 
předseda Fiala se vůči takovýmto koalicím velmi mediálně vymezuje. Takže vám k tomu 
gratulujeme, a určitě jste průkopníci v Praze.  

 Vy jste zde mluvil, že chcete být starostou pro všechny, nechcete bojovat s opozicí a 
doufáte, že opozice nebude bojovat s vámi. Věřte mi, že bychom si to také přáli, už proto, že 
jsem před námi úkoly, jako znovu obnovit dětskou pohotovost, pohotovost zdravotní pro 
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dospělé. Úkol určitě nelehký je radnice, kde vy jste čtyři roky měli tuto radnici v gesci, a sám 
víte, v jakém je stavu, kam jste to dovedli a kolik desítek milionů jste prohospodařili.  

 Ale dobře, všechno smažeme a začneme znovu. Proto mě překvapuje váš projev, který 
je velmi vstřícný, když potom my dostaneme výzvu, abychom nominovali do výboru, do výboru 
zastupitelstva, kde i na hl. městě Praze, a troufám si říct v celé Praze v částech, je vždy 
poměrné zastoupení dle voleb, či alespoň nějaký zástupce politických klubů, kteří dostanou 
větší procento hlasů ve volbách.  

 Já bych vám chtěla říct, pane starosto, že hnutí ANO dostalo 18 % ve volbách a mělo 
nebo má 9 mandátů od občanů. Přesto vy nám dáváte možnost pracovat pouze v šesti 
výborech, zrovna tak jako třeba koaličního vašeho SPD, které má pouze čtyři zastupitele. My 
máme 9 mandátů. Nechápeme, jak je možné vůbec v demokratické společnosti, a jak je vůbec 
možné, aby zastupitelé, zastupitelský klub v takovém počtu neměl nebo nemohl mít svého 
zástupce ve výboru pro životní prostředí, ve výboru sociálním, zdravotním nebo třeba 
v bezpečnostní komisi.  

 Myslela jsem si, že když jsem viděla nejdřív ten rozpis, že jsem se spletla. Když jsme si 
to všichni na klubu přečetli, a myslím, že všichni byli překvapeni jako já, tak jsme zjistili, proč 
to je. Protože předsedou výboru životního prostředí za 68 tisíc je pan Štěpánek, přeběhlík, 
který měl v závorce napsáno ODS. Ne že vy si tam dáte přeběhlíka, ale vy ještě znemožníte 
klubu, který získal 9 mandátů, aby v tom výboru pracoval proto, že si to zřejmě ten přeběhlík 
nepřeje. Tatáž situace je ve výboru sociálním a zdravotním. Nechápali jsme, proč klub hnutí 
ANO zde nemá mít svého zástupce. Pochopili jsme. Je tam paní Hauffenová. Totéž jsme si 
všimli v bezpečnostní komisi a v dalších.  

 Proto vás vyzýváme, pane starosto, jestli chcete s opozicí spolupracovat a myslíte vaše 
slova vážně, přehodnoťte jako budoucí vedení radnice tyto počty ve výborech a dejte hnutí 
ANO počet členů ve výborech, který mu náleží z demokratických voleb, aby měl v každém 
výboru minimálně jednoho svého zástupce. Jenom ro informaci vám řeknu, že Piráti mají 8 
zástupců ve výborech, SPD má 7 zástupců, pardon, Piráti 7 zástupců, ANO 6 zástupců, SPD 6 
zástupců. SPOLEČNĚ potom má ve výborech 26 zástupců a Vlasta 12. Sám si, pane starosto, 
zvažte, jestli toto je demokratický přístup a zda toto je přiměřené rozložení, a jestli je tak 
možné, aby hnutí ANO vykonávalo mandát vůči 18 % občanů. Děkuji.  

 

 Pan Valovič: Také děkuji za slovo, paní doktorko. Myslím si, že to ještě dneska bude 
tématem, bude se otevírat, až budeme nominovat lidi do výborů. Takže teď bych předal slovo 
dalšímu přihlášenému, panu Mgr. Ing. Martinu Kopeckému, téma volby a zastupitelstvo Praha 
10. Prosím, pane magistře, máte slovo.  

 

 Pan Martin Kopecký: Děkuji, dobrý večer. Musím se vyjádřit k překvapivému 
rozhodnutí zastupitelů pana Jaroslava Štěpánka a paní Terezy Hauffenové. Tito zastupitelé, 
kteří byli zvoleni za hnutí ANO, kteří dostali důvěru od voličů hnutí ANO, dnes na zastupitelstvu 
reprezentují občanskou demokratickou stranu a evidentně to považují za normální. Já, a 
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nejsem sám, to za normální nepovažuji. Jedná se o zradu nejenom svých kolegů, ale především 
o zradu svých voličů. Je zjevné, že morálka panu Štěpánkovi a paní Hauffenové absolutně nic 
neříká. U paní Hauffenové je to o to více smutnější, když se jedná o osobu, která by svým 
jednáním  měla být morálním příkladem dospívající generace. Proto vás oba, pane Štěpánku a 
paní Hauffenová, vyzývám, abyste složili svůj mandát. Děkuji. (Potlesk.) 

 

 Pan Valovič: Děkuji panu Kopeckému. Mrzí mě, že tady mluvíte, ale pan Štěpánek ani 
paní Hauffenová se k tomu nemohou vyjádřit. Věřím, že k tomu dojde, až budeme hlasovat o 
výborech a budou na to moci nějakým způsobem zareagovat. Teď vím, že by třeba rádi mluvili, 
ale nemůžou.  

 Takže bych přistoupil k dalšímu přihlášenému, a to je pan zastupitel Kostka, téma Praha 
10. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Kostka: Děkuji za slovo. Na Praze 10 nám vládne nová koalice, která vznikla 
z podpory dvou přeběhlíků. Vstup do této koalice překvapil hlavně hnutí Vlasta, které nám 
vždy slibovalo, že to bude nové lepší vedení MČ Praha 10, a teď se vrací k praktikám minulých 
vlád, které byly podporovány přeběhlíky.  

 Vznik této vlády za podpory dvou přeběhlíků je navíc nepochopitelný a zbytečný. Hnutí 
Vlasta a SPOLU mají v zastupitelstvu pohodlnou většinu. Navíc jednoho z těchto přeběhlíků 
podle informací plánujete odměnit placenou funkcí předsedy výboru. Proto se chci zeptat, 
prosil bych písemnou odpověď, jak velké jsou finanční náklady, které zaplatí naši občané za 
odměnění tohoto přeběhlíka. Myslím tím měsíční náklady na jeho plat, plat sekretářky a 
provoz celého jeho kanceláře. Děkuji.  

 

 Pan Valovič: Také děkuji za dotaz, zaznamenali jsme ho, dostanete na něj do 30 dnů 
písemnou odpověď, jakmile to bude zpracováno. Poslední v této první sérii je přihlášen pan 
Ing. Vladimír Novák s tématem situace na Praze 10.  Pane zastupiteli, máte slovo, prosím.  

 

 Pan Novák: Děkuji za slovo, vážený pane starosto, vážené dámy a pánové, původně 
jsem měl připravený jiný příspěvek, ale rád bych v rychlosti reagoval na dnešní dění.  Jsem tu 
jako zastupitel poprvé a jsem poněkud překvapený. Pominu-li tedy vystoupení morálně 
zkorumpovaného pana Štěpánka, kdy to bylo celé vedeno poměrně neprofesionálně, 
zmatečně, vznikaly tady opravdu zmatečné situace, nikdo nevěděl, jak to má být, zejména pan 
Štěpánek nevěděl, tak pro mě byl zásadní aspekt politické kultury.  

 Mně konkrétně se líbilo, pane starosto, jak jste říkal, že chcete diskutovat s opozicí, 
vzájemně jednat napřímo. Takový přístup vítám. A chtěl bych zejména kvůli občanům Prahy 
10, abychom byli konstruktivní. Váš návrh přijímám a byl bych rád, abyste dostál svému slibu 
a na otázky jednotlivých zastupitelů bylo do budoucna odpovídáno.  



P10-484690/2022 

61 
 

 Závěrem vám gratuluji ke zvolení a přeji všem občanům Prahy 10, aby bylo líp. Děkuji.  

 

 Pan Valovič: Pane zastupiteli, děkuji, vážím si toho. Tím máme za sebou první sérii 
přihlášených v tomto kole dotazů a informací a můžeme přistoupit hned k druhé sérii dotazů, 
kde je přihlášena paní Ing. Jarmila Bendová s tématem Praha 10. Paní zastupitelko, máte slovo, 
prosím.  

 

 Paní Bendová: Děkuji za slovo. Pane starosto, chtěla bych od vás odpověď, jaký další 
postup zvolíte ohledně rekonstrukce radnice, protože 29. 9. jste schválili vyloučení dvou 
dodavatelů ochranného lešení pro budovu Úřadu MČ, a zároveň tuto nadlimitní zakázku jste 
zrušili. Tak nevím, jestli už jsme teď před rekonstrukcí té radnice, úředníci se budou někam 
stěhovat, anebo jak si mám vysvětlit toto vaše schválení. Děkuji.   

 

 Pan Valovič: Paní inženýrko, děkuji za dotaz. Téma radnice bude jedním z prvních 
témat, které nová rada bude řešit. Dejte nám pár dnů, pár týdnů na to, nebo resp. týden, dva, 
abychom se sešli jako rada, abychom ty věci nějakým způsobem dali do pohybu, a jak jsem 
říkal i ve svém úvodním slovu, zlepšit životní prostředí, resp. pracovní prostředí pro naše 
zaměstnance je jedna z priorit. Samozřejmě to budeme řešit aktuálně i akutně a věřím tomu, 
že nějaké řešení bude. Budu rád, že se na tom třeba shodneme i v rámci tohoto zastupitelstva, 
protože to téma bych řekl, že prochází napříč všemi kluby, a přát bych si, aby bylo 
odpolitizované, abychom to opravdu řešili racionálně, protože to není řešení na jedno volební 
období, ale na další volební období, minimálně stěhování a případná rekonstrukce, tak budu 
hodně stát o to, abychom na tom našli shodu, nejen koaliční, ale i napříč dalšími kluby. Vím, 
že na to máme s některými členy společný názor, a budeme rádi, pokud na tom budete 
spolupracovat. To je toto. Pokud tam ještě něco zaznělo, co jsem neodpověděl, tak vám 
odpovíme písemně.  

 Poslední přihlášený do této série dotazů a informací členů ZMČ je paní doktorka 
Radmila Kleslová, téma Praha 10. Paní doktorko, máte slovo. Prosím.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji. Měla jsem druhý příspěvek spíš proto, kdybych vše nestihla říct 
v prvním příspěvku. Takže jenom již krátce. Ještě mě, pane starosto, trochu překvapilo, když 
jste tady říkal, že děkujete paní bývalé starostce Chmelové, čemuž bych rozuměla v případě, 
že byste ji pak čtyři měsíce před volbami neodvolával. To jenom, že mě trošku jakoby zaskočilo.  

 A pak jsem jenom chtěla, píšou mi členové i občané Prahy 10, a já bych snad přečetla 
jeden: Ahoj Radko, koukám na přenos. Proboha, co to provádí ten hrozný Štěpánek? Je mi to 
již jasné, je mi vás líto. Poslouchám Ing. Šímovou, je výborná. Zdraví Magda Lukovičová, naše 
členka, a takto tímto pozdravuje pana Štěpánka. Děkuji.  
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 Pan Valovič: Děkuji za slovo, my se připojujeme také k pozdravení pana Štěpánka, a 
tímto ukončuji tento bod a vyhlašuji pětiminutovou přestávku.  

 (Jednání přerušeno od 17.45 do 17.51 hodin.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Kolegové zastupitelé, prosím, posaďte se na svá místa, ať 
můžeme začít. Přátelé, snažme se být dochvilní, ať neprotahujeme jednání. Prosím o 
dodržování termínů, ať můžeme pokračovat svižně. Po přestávce zahajuji další body jednání. 
Nyní pokračujeme v programu. V tuto chvíli nás čeká 

 

5 

Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10  

 Prosím, věnujte pozornost tomuto předkladu, abychom přesně věděli, jak je to s tím 
otevíráním a uzavíráním diskuzí, aby nebyly pochybnosti kolem toho. Tento bod má tři části, v 
první se budeme věnovat nominacím na funkci prvního místostarosty - člena Rady městské 
části Praha 10, potom nominacím na funkci místostarostů a ve třetí části nominacím na funkci 
dalších členů rady. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlášené občany k tomuto bodu 
nemáme, takže prosím členy zastupitelstva o návrhy kandidátů či kandidátek na funkci prvního 
místostarosty nebo první místostarostky MČ Praha 10. Vidím přihlášeného pana zastupitele 
Michala Narovce. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Narovec: Vážený pane starosto, vážení kolegové, za koalici Společně pro Prahu 10 
a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL navrhuji na funkci prvního místostarosty pana inženýra 
Tomáše Peka. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Vidím, že nejsou další nominace. Návrhový výbor si 
zapsal, zaznamenal. Prosím o dodání do usnesení. Už to tam vidím, že to tam je. Nyní budeme 
pokračovat ve volbě místostarostů, které budeme volit čtyři, a já prosím členy zastupitelstva 
o návrhy kandidátů či kandidátek na funkci místostarosty, resp. místostarostky městské části 
Praha 10. Prosím, máte slovo. Vidím přihlášeného pana Marka Dvořáka. Prosím, máte slovo, 
pane zastupiteli.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji. Za ODS nominuji na funkci místostarosty paní Olgu Koumarovou a 
JUDr. Pavla Šutku. Díky.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další v pořadí je přihlášen pan zastupitel Pavel Mareš. 
Prosím, pane zastupiteli.  
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 Pan Mareš: Dobrý podvečer, nominuji za Koalici Vlasta, STAN a KDU-ČSL na funkci 
místostarosty pana Davida Kašpara. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za nominaci. Dalšího vidím přihlášeného pana Michala 
Narovce. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Narovec: Za TOP09 nominuji na funkci místostarosty pana Radka Lojdu. 

 

 Starosta Martin Valovič: Vidím paní zastupitelku Komrskovou, technická.  

 

 Paní Komrsková: Technická. Volební strana TOP 09 ve volbách nekandidovala. Prosím 
o opravu i u ODS.  

 

 Starosta Martin Valovič: Návrhový výbor má doručeno. Věřím, že se s tím nějakým 
způsobem vypořádá. Věřím, že pan předseda kyne. Další je přihlášený pan zastupitel Petr 
Beneš. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Jestli jsem průběh diskuze pochopil správně, tak ve své 
podstatě všechny nominace už byly navrženy, tak jak je obsahovala vaše koaliční smlouva. 
Nicméně ty dotazy tu byly. Byly už v té první části diskuze, kdy jsme se opakovaně ptali na 
nějaké zdůvodnění počtu místostarostů a jejich rozdělení. Skutečně ten fakt, že starosta, první 
místostarosta a ještě tři další místostarostové, skutečně tři, jsou z jednoho zastupitelského 
klubu, je zarážející. Já si to neumím vysvětlit. Proto se na to opravdu snažím skutečně ptát, 
jaký to má účel, jaký to má efekt, k čemu to bude sloužit MČ Praha 10, která za to nese ty 
zvýšené náklady. Stačilo by mi jakékoli vysvětlení, ale skutečně žádám, prosím, zkuste nám 
odpovědět, ať víme, jak ta konstrukce je udělaná. Logika minulé rady byla jasná. Ale tady ještě 
tím, jak jste pouze dva zastupitelské kluby, tak to, aby skutečně starosta, první místostarosta 
a další tři místostarostové byli za Společně, tak nedává smysl.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další přihlášená je paní doktorka Radmila Kleslová. Prosím, 
paní doktorko.  

 

 Paní Kleslová: Pane starosto, já bych se jenom chtěla zeptat, jak to bude probíhat, jestli 
se budou jednotliví kandidáti představovat a my se jich budeme moct ptát. Už jsem se na to 
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ptala před tím. Pak to tak nebylo. Tak se ptám, abyste mi odpověděl, jestli se máme hlásit do 
diskuze nějak teď hromadně, anebo potom budeme mít tu možnost se přihlásit až 
k jednotlivým kandidátům podle toho, co oni nám řeknou v nějakém svém medailonku, jako 
třeba vy. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Ano, já vám rozumím. Vy jste se trefila akorát do okamžiku, 
kdy jsem chtěl spustit právě tento proces, takže tak činím. Budu se ptát na souhlasy s nominací, 
a současně ten dotázaný bude o sobě i hovořit a skládat medailonek. Tímto děkuji za podané 
nominace. Tamhle ještě vidím Michal Kočí, resp. ještě zastupitelka Zuzana Freitas technická. 
Prosím.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Druhá část té otázky paní doktorky Kleslové byla, jestli se potom 
budeme moct ještě na něco dotázat, jestli potom tedy bude pokračovat diskuze.  

 

 Starosta Martin Valovič: Diskuze je otevřená, jak jsem říkal na začátku. Diskuze poběží. 
Já tímto ještě dávám slovo panu Michalu Kočímu.   

 

 Pan Kočí: Děkuji za slovo. Já velmi rád slyším z úst pana starosty, že je v plánu, že se 
nám každý z kandidátů na pozici místostarosty představí. Já bych využil příležitosti a položil 
otázky již předem, aby hovořící mohli mé odpovědi mě zohlednit ve svém proslovu.  

 Rád bych se zeptal za prvé, možná budu delší, předesílám, že možná spojím příspěvky. 
Na stránce 7 volebních novin Společně pro Prahu bylo s nadpisem: Chtějí STAN a Vlasta vzít 
Praze 10 Barču? To nedopustíme. Je tady citován příspěvek pana zastupitele Davida Kašpara 
z Vlasty. Hlavní město by KD Barikádníků povzneslo, vzniklo by divadelní centrum atd. pro 
divadlo Minor. A tady Společně pro Prahu píše v tomto boxíku: Takhle tedy ne. Ještě tady píše, 
že pan David Kašpar se o Barče vyjadřoval poměrně posměšně.  

 Otázka zní k tomuto bodu, moje otázka, prosím o odpověď řečníka, asi pana Davida 
Kašpara, případně někoho ze Společně: Dohodli jste se tedy v rámci koaliční smlouvy na 
nějakém dalším konsenzu, co se týká KD Barikádníků?  

 Další dotaz. Našel jsem si i tisky TOP 09, jejich volební kurýr před čtyřmi lety z roku 
2018, kde byla diskutována otázka Čapkovy vily. Stejně tak ta otázka s fotkou pana Tomáše 
Peka je diskutována na straně 4 volebních novin, a já vím, že v tom využití tohoto domu po 
významném spisovateli nepanovala mezi panem Davidem Kašparem a TOP 09, teď už tedy 
Společně, úplná shoda. Vím to i z jednání komise památkové.  

 A já se tedy ptám, nechci být dlouhý, proto to beru bleskově, když tak doplním další 
diskuzi. Shodli jste se na využití Čapkovy vily? Vím, že tady pro ty, kdo nevědí, o co se jedná, 
byly dvě vize. Jedna konzervativní, že by Čapkova vily sloužila jako jakýsi slušně v dobrém slova 
smyslu myšlený skanzen, kde by se chodilo jako na hradě nebo na zámku po kobercích mezi 
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provazy, anebo že by tam bylo zázemí pro spisovatele. Co vím, tak pan David Kašpar jednal 
s ministrem kultury a závěr byl, že by se tato významná budova, resp. budova po významné 
osobnosti převedla na stát, aby se o ni staral, jako třeba o Reynkův statek v Petrkově.  

 A dále, a to mě zajímá, myslím, že rozhodně nejsem sám a bude to zajímat mnohé 
občany Prahy 10. V těchto novinách na straně 1 a 8 píšete, že dokončíte privatizaci bytů. A já 
vím, že tady byly také rozdílné pohledy na správu obecního majetku, bytů koalice Vlasta a ODS, 
teď tedy asi už Společně. Tady píšete na straně 8, to je kratší, tak to přečtu. Zlepšíme 
hospodaření s penězi i byty na desítce, město už nebude plýtvat penězi, pokročíme proto 
s privatizací a zároveň si v držení městské části necháme byty pro klíčové profese, abychom 
zajistili dobré bydlení pro naše učitele, policisty a hasiče. Vím, že koalice Vlasta ještě v nedávné 
minulosti měla na privatizaci jiný názor. Významně jiný názor. Proto se ptám: Shodli jste se 
v této otázce? A pokud ano, jak?  

 Potom co mě trápí dlouhodobě, a to mám tady poznamenánu kapacitu základních škol. 
Byl jsem i účastníkem jako host na červnovém jednání komise výchovně vzdělávací a 
připomínal jsem, že byla zpracována veřejně dostupná analýza od Výzkumy Soukup, byly dvě 
z roku 2018 a pak z října 2020, je veřejně dostupná ke stažení. A zde se hned na straně 3 píše, 
a já jsem to panu Davidu Kašparovi posílal i zvýrazněné. Aktuálně plánuje vedení městské části 
rekonstrukce přístavby škol, ale počet dětí ve věku základní školní docházky v příštích 8 letech 
naroste přibližně o 1400. Nárůst proběhne velmi rychle. A stávající kapacity nebudou s největší 
pravděpodobností stačit již příští rok. Připomínám, že to je analýza z roku 2020.  

 Já jsem na červnové vzdělávací komisi připomínal, že nám tady soustavně klesá kvalita 
vzdělávání. Konkrétně že se ruší odborné učebny, místo družin vznikají třídy, zvyšuje se počet 
žáků ve třídě až na 34. Samozřejmě s tím souvisí nějaké hygienické zázemí a bezpečnostní 
zázemí. A proto se ptám budoucího radního pro oblast školství, jestli ví od pana kolegy 
Kašpara, v jakém stavu mu agendu předává a jaké konkrétní kroky hodlá podniknout a myslím 
si, že je bude muset podniknout velmi rychle, protože vím, že od paní ředitelky třeba ZŠ 
Olešská, kde jsem ve školské radě, že tam už oficiálně hrozí, že nebude moci otevřít adekvátní 
počet prvních tříd.  

 Pak bych se rád zeptal, mám tady poznámku. Řešila se tady na kontrolním výboru 
otázka zahrady Miluška, kde paní bývalá starostka nějak intervenovala v otázce SVJ. Já jsem 
předesílal, že sloučím příspěvky. Rád bych se zeptal, jestli otázka Milušky je již tedy v rámci 
koalice nějak vyřešena, a pokud ano, s jakým výsledkem. A potom, já si to pak tedy nechám na 
příště, ale ještě si dovolím připomenout tento tisk ze září 2018, který byl vydán celopražsky a 
který vydal, jmenuje se to pro záznam Praha v souvislostech, vyšlo to v září 2018, a vydala to, 
tady v tiráži je uvedena Pražská konsolidační s. r. o., ulice K Botiči. A jako šéfredaktor je uveden 
pan Tomáš Jubánek, a já jsem si dal tu práci, a nebyla to zas tak velká práce, kdo je pan Tomáš 
Jubánek. Musím říct, že jsem byl překvapen, že to je bývalý člen ODS na Praze 2. Působil i 
v redakční radě na Praze 2. A tady tento pan Jubánek, člen ODS píše o panu Štěpánkovi, jak 
maká v uvozovkách na tolika funkcích, jako předseda dozorčí rady Trade Centre Praha, člen 
dozorčí rady Dopravního podniku, předseda dozorčí rady PRE, zastupitel hl. m. Prahy, 
předseda výboru pro Smart Cities, člen pražského krajského předsednictví ANO, člen výboru 
pro bezpečnost ZHMP, člen výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP, předseda 
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výboru pro národnostní menšiny na hlavním městě. Člen komise rady hl. města pro Smart 
Cities atd. až po působení na Praze 10 v jednotlivých výborech, samozřejmě že za ANO. 
Dokončím větu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pane zastupiteli, máte čas.  

 

 Pan Kočí: Ano, děkuji. A já jenom tady veřejně pronesu svoji glosu, takové zamyšlení, 
že v září 2018 tady v celopražském vydání ODS je pan Štěpánek poměrně ostře pranýřován. 

 

 Starosta Martin Valovič: Spojujete třetí příspěvek? Máte tedy třetí.  

 

 Pan Kočí: Už dokončuji druhou část souvětí. Dobře, děkuji. Potom byl vlastně za čtyři 
roky během bleskové doby přijat za člena ODS po tomto pranýřování docela, řekl bych, 
hutném. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji také za obsáhlou analýzu. Další přihlášený je pan Petr 
Beneš se svým druhým příspěvkem. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Tato koalice ohnula výsledek voleb hned třikrát. Prvním 
ohnutím voleb a vůle občanů byli dva přeběhlíci, o tom už jsme tady slyšeli mnohokrát. Je 
rozložení mandátů nebo postů v radě, které neodpovídá výsledku voleb, který byl 10 : 14 
zastupitelům Vlasty a Společně. Třetím neméně důležitým ohnutím toho výsledku je navržení 
Davida Kašpara za místostarostu městské části Praha 10. David Kašpar na kandidátce byl sice 
lídrem uskupení Vlasta, nicméně byl taky jediný přeskočený lídr ve volbách, přeskočila ho 
Renata Chmelová velice výrazně, a dokonce na té kandidátce víc hlasů měl ještě Milan 
Maršálek a paní doc. Sedmihradská.  

 Paní Renata Chmelová svoji politickou daň za spojení se STAN zaplatila. Zaplatila velice 
hořce a z mého pohledu je ta daň splacena. Já nerozumím personálním požadavkům, co jsem 
se dočetl na sociálních sítích, že na žádost koaličních partnerů neusedne ani v radě. Přestože 
vůle občanů byla taková i přes všechny konsekvence, které před volbou nastaly, že Renata 
Chmelová přeskákala a stala se tak lídrem koalice Vlasta. Rozložení sil v radě, jak říkám, také 
neodpovídá, takže to je několik způsobů toho, jak takhle navržená volba místostarostů nedává 
úplně smysl a neodráží volební výsledek.  

 Stejně tak mám pocit, že to rozložení v radě není ani to nejkompetentnější možné. A 
mrzí mě to. Mrzí mě to, protože jak jsem vás mohl za ty čtyři roky poznat, tak máte ve svých 
řadách několik skutečných odborníků. Není jich moc, ale jsou tam. A jedním z největších 
problémů příštích čtyř let bude i rozpočet MČ Praha 10. Proto já budu teď navrhovat na pozici 
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místostarostky doc. Lucii Sedmihradskou. Se vší vážností a se vzkazem jak úřadu, tak občanům, 
protože rozpočet bude velice zásadním tématem příštích čtyř let, a já jsem přesvědčen, že tak 
jak jste to zveřejnili, není možné udržet rozpočet v intencích toho, aby městská část nadále 
prosperovala. Společně s Lucií jsme dokázali spoustu věcí. To, že se zvedla daň z nemovitosti, 
byl dobrý krok. To, že se zvedly nájmy, byl dobrý krok. To, že se zavedly parkovací zóny, byl 
dobrý krok. Díky těmto krokům se podařilo stabilizovat městkou část a pokud nebude taková 
vůle, kterou jsme tam společně prosazovali, a pokud nebude i odbornost, díky které jsme to 
dokázali prosadit, mám reálné obavy o naši městskou kasu. Svůj návrh dávám písemně.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Návrh se nese na návrhový výbor. Další 
přihlášený je pan Ivan Mikoláš, prosím, pane zastupiteli, máte slovo.   

 

 Pan Mikoláš: Děkuji, všem přeji hezký večer. Já vlastně navážu na svého předřečníka 
ve smyslu, že mě překvapilo rozložení kompetencí v radě. Já ještě pamatuji starou vojnu za 
socialistické republiky, kdy kuchaři dělali řidiče a řidiči dělali kuchaře. Auta byla věčně rozbitá 
a jídlo se nedalo moc jíst. A podívejme se, kdo nám tady bude dělat radní. Máme tu třeba 
výborného právníka pana Šutku. Opravdu člověka, kterého si vážím, který odvedl svoji práci, 
tak dostal kulturu, sport a volnočasové aktivity. Jasně, to má s právem hodně společného. 

 David Kašpar, který tedy nevím, co dokázal, ale budiž, dělal kulturu, tak dostal sociální 
a rodinnou politiku a zdravotnictví, s kterou opravdu, ať přemýšlím, jak přemýšlím, nemá 
vůbec nic společného. A nechci snad ještě, nebudu takhle probírat všechny, ale zmíním třeba 
pana Tomáše Peka, po kterém jsem přebíral jako předseda dozorčí rady akciovou společnost 
Praha 10 – Majetková v naprosto zoufalém stavu, a ejhle, opět dostal z radnice akciové 
společnosti.  

 To jsou prostě věci, které si myslím, že nejsou správné, a velice se těším, až jednotliví 
kandidáti budou tyto pozice obhajovat, protože já věřím, že se člověk může za několik let 
změnit, posunout, změnit názorově a stát se z, řekněme těch, co stojí na jedné straně barikády, 
obhájcem zcela jiného pohledu, což už nám dneska Topka dokazovala ohledně počtu členů 
rady. Věřím, že jistě toto převrácení je možné a těším se na to. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Viděl jsem tam technickou paní Kleslové. Zmizela, 
takže ji asi stáhla. Další do diskuze je přihlášena paní zastupitelka Jana Komrsková. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji za slovo, pane starosto. Nemůžu si tady odpustit jednu 
glosičku, kterou napsal v roce 2016 kolega Pavel Mareš, a nazval tehdejší vzniklou koalici 
Koalice chvilkové rozkoše. Zajímavé, musím říct. Tohle je koalice koalic, která tady vzniká, 
protože je to koalice Koalice Vlasty a koalice Společně. Dobrý. Samozřejmě to respektuji. My 
to budeme sledovat, budeme to kontrolovat, nicméně opravdu to rozložení těch sil mě 
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překvapilo, ale mnohem víc mě překvapily ty gesce, které opravdu nejsou k těm lidem, kteří 
mají nějakou erudici v určitých odvětvích, jak byl tady zmíněn třeba Pavel Šutka a další, prostě 
nemají. Toto mě mrzí mnohem víc, než jak jste si to rozložili co do počtu sil, protože ta rada 
potřebuje odborníky, nikoli jenom funkcionality.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Další do diskuze je přihlášena paní 
zastupitelka Lajksnerová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Lajksnerová: Děkuji za slovo. Ráda bych tady pronesla ještě jeden aspekt, který 
tady dosud nezazněl, nebo možná kolega Mikoláš ho přednesl už na začátku dnešního 
zastupitelstva. Jestli na to dobře koukám, tak z navrhovaných pěti místostarostů je pouze 
jedna žena a muži jsou čtyři, což mně přijde, že rozhodně neodpovídá demografickému 
rozložení na Praze 10, a je to výrazné zhoršení oproti tomu, jak to vypadalo v minulém 
volebním období. To je vše. Díky.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další na řadě je pan Jiří Komrska. Prosím, máte slovo, 
pane zastupiteli.  

 

 Pan Komrska: Děkuji za slovo. Jenom jsem se chtěl zeptat podle zveřejněného 
rozložení kompetencí jednotlivých radních a místostarostů. Úplně zmizely některé 
kompetence, které byly stěžejní pro vašeho koaličního partnera koalici Vlastu, například 
strategický plán jsem úplně někde nenašel, a nenašel jsem ani sousedské vztahy. Chtěl jsem 
se zeptat, kdo to bude mít v gesci. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další do diskuze paní Zuzana Freitas Lopesová. Prosím, 
máte slovo, paní zastupitelko. 

 

 Paní Freitas Lopesová: Děkuji. Myslela jsem, že si nejdřív vyslechneme představení 
jednotlivých kandidátů, takže teď úplně nevím, ale protože už začala debata, kde se trošku 
vyjadřujeme k rozložení gescí, tak já velmi doufám, že v tom představení se potom dozvím, 
jaké jsou předpoklady, resp. jaké zázemí nám nabízí třeba pan kandidát Kašpar pro výkon 
gesce sociální a rodinná politika a zdravotnictví. Stejně tak mě poměrně překvapila gesce 
bytová politika u pana Lojdy, protože jsem měla dojem, že účast v bytové komisi ho příliš 
nebavila, moc s námi tam nepobyl. Tak jsem poměrně překvapená. Předpokládám, že to bude 
mít co dělat se změnami v bytové politice, tam bych odkázala na kontext s celostátní bytovou 
politikou. Věřím, že bude příležitost ke konzultacím na tato témata. Já se bytovou politikou 
zabývám poměrně dlouho a účastním se řady celostátních akcí tady k této věci. Ani tam jsem 
pana Lojdu nikdy nepotkala, což mě mrzí, ale moc ráda si na to téma někdy popovídám. Stejně 
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tak se musím pozastavit nad spojením gescí územní rozvoj a územní plán, protože to je věc, 
která v minulosti byla řešena samostatně v gescích, a to spojení je opravdu velmi náročné, 
ačkoli věřím, že pan architekt Valovič si s tím zřejmě bude umět poradit. Ale přece jenom je to 
neobvyklé, že se toto spojuje do dvou gescí. Věřím, že v rámci představení nám na tyto otázky 
bude aspoň zčásti odpovězeno, a zejména u těch kompetencí k jednotlivým gescím třeba 
vůbec netuším, proč není využita erudice pana Počarovského v sociální oblasti a proč je 
zařazen na školství. Je tam spousta, spousta otázek a neznámých. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Využil bych situace, že není momentálně nikdo 
přihlášen. Než dám slovo panu Čásenskému s technickou, tak bych jenom nastínil, jak to bude 
dál pokračovat. Teď právě když už máme nějakým způsobem vypořádanou tuto první várku 
těch přihlášených, tak by nastal právě kýžený okamžik, kdy se vám představí jednotliví 
navržení kandidáti. Prosil bych tedy v tomto okamžiku, než si je vyslechneme, než si 
vyslechneme jejich souhlasy, že nebudeme dělat diskuzní příspěvky do té doby, než se všichni 
představí, a pak můžeme pokračovat.  

 Teď bych dal slovo panu předsedovi návrhového výboru, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Chtěl bych poprosit všechny kolegy zastupitele, aby si uvědomili, 
v jakém jsme bodu programu. Je to volba místostarostů a dalších členů rady. Žádný 
místostarosta, žádný člen rady nebyl zvolen, a už vůbec nikomu zatím nebyla přidělena žádná 
gesce. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Přesně tak, to je věc, která je potřeba, abychom ji reflektovali. 
Já bych tímto přistoupil k tomu, že se budu dotazovat jednotlivých navržených kandidátů a 
budeme tedy nějakým způsobem moc navnímat jejich představení. Jako první se táži pana 
navrženého kandidáta na prvního místostarostu pana Tomáše Peka, zda vyjádří souhlas, a 
prosím o pár slov.  

 

 Pan Pek: Děkuji za nominaci, nominaci přijímá. Zastupitelem na Praze 10 jsem už třetí 
volební období v letech 2016 – 2018 jsem byl prvním místostarostou s podobnou gescí, jako 
budu mít, doufám, nyní. Myslím, že za ty dva roky jsme udělali veliký kus práce i díky 
úředníkům, s kterými jsme dobře spolupracovali, a já doufám, že se přeneseme přes všechny 
tyto žabomyší války, a že opět najdeme dobrou cestu k úředníkům tak, abychom pro naše 
občany něco udělali. To prostě slibuji. Myslím, že jsem vždycky měl poměrně drive a tah na 
branku a doufám, že to v této koalici tak bude, a doufám, že se to bude líbit i opozici.  

 To je za mě všechno. Další věc asi se dozvíte později z programového prohlášení 
vznikající koalice, kde už bude na vaše konkrétní dotazy lépe odpovězeno.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji, pane zastupiteli, za slovo. Pan zastupitel o tom tady 
mluvil, pohybujeme se v rovině toho, že se tady představujeme, tak specifické konkrétní 
dotazy, jako třeba pokládal pan zastupitel Michal Kočí, tak v danou chvíli nevím, ale zastupitel 
vám asi nebude moci zodpovědět.  

 Uvědomme si jednu věc. My máme za sebou poměrně, aspoň když mluvím za koalici 
Společně, velice masivní kontaktní kampaň. Teď mluvím speciálně jenom o ODS. My už jsme 
měli jarní kampaň, měli jsme podzimní kolo. My jsme své voliče velice zevrubně a podrobně 
seznámili s naším volebním programem, diskutovali jsme to několik týdnů v ulicích. Musím 
říct, že opravdu velice pečlivě a velice důsledně, takže dluh vůči voličům a vůči občanům Prahy 
10 nemáme. Jsou seznámeni, dostali jsme jejich mandát, dostali jsme od nich hlas a budeme 
náš program, který jsme v programech prezentovali, budeme ho plnit.  

 Co se týče konkrétních specifických věcí, které tady zazněly a na které čekáte odpověď, 
prosím o strpení. Samozřejmě my to budeme řešit a bude to obsaženo, jak říkal pan zastupitel 
Pek, v programovém prohlášení, které dostanete k dispozici, uvidíte ho někdy během ledna, 
počítám, do konce ledna bychom byli schopni vám to představit. Samozřejmě do té doby 
můžeme mluvit velice obecně, ale samozřejmě určité směry, určité trendy jsou nastaveny, ale 
o větších podrobnostech a parametrech jednotlivých opatření a našich řešení budeme mluvit 
opravdu až v programovém prohlášení. To je jenom moje vsuvka k tomu, abychom věděli, co 
od toho můžeme očekávat, od té diskuze. Já vím, že jste nedočkaví, ale mějte, prosím, strpení, 
protože většina z vás už zastupiteli byla, tak ví, jak to probíhá. Prostě není možné na 
ustavujícím zastupitelstvu vám předložit kompletní vizi každého místostarosty nebo radního. 
To prostě nejde, je tam třeba koaliční shodu a vůbec se dostat do nějakých reálných poměrů. 
Takže to je za mě.  

 Teď bych tedy pokročil k řadovým místostarostům. Prosím o souhlas a o pár slov paní 
Olgu Koumarovou.  

 

 Paní Koumarová: Děkuji za slovo. Nominaci přijímám a moc za ni děkuji. Nastoupila 
jsem jako zastupitelka v roce 2018 po dlouhé době čekání na tuto možnost. Rovnou jsem 
v roce 2018 zasedla i v radě městské části v pozici radní. V mé gesci byly investice a budovy 
škol a školek. Převzala jsem již rozestavěné stavby, které byly dokončeny. V roce 2019 jsem 
iniciovala plán kompletní obnovy materiálně technické základny mateřských a základních škol, 
kterým se řídíme.  

 Mateřské školy a základní školy jsou mou prioritou a budu ráda, kdybych mohla v této 
práci pokračovat. Jistěže je nutné zároveň řešit i navýšení kapacit, škol a školek. Krátce 
rozestavěné stavby tento nedostatek kapacit zmírní, je však potřeba bezodkladně pokračovat 
v tomto navyšování. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Paní zastupitelko, také děkuji a táži se dalšího kandidáta pana 
zastupitele Pavla Šutky. Prosím, máte slovo.  
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 Pan Šutka: Vážený pane starosto, děkuji za slovo, nominaci přijímám a rád bych se tedy 
krátce představil. Jsem povoláním advokát, jak bylo řečeno, vystudoval jsem Univerzitu 
Karlovu v Praze. V advokacii se pohybuji přibližně deset let, přičemž hlavní oblastí, ve kterých 
jsem poskytoval svoje služby, tak byla právní pomoc veřejnoprávním institucím, ať už to byly 
obce, vysoké školy nebo příspěvkové organizace. Velkou část té agendy tvořila právní pomoc 
při získávání nejrůznějších grantů, dotací, při zajištění, právním zajištění konání nejrůznějších 
kulturních nebo společenských akcí. Podobně se jednalo o právní otázky související 
s provozem galerií nebo o poradenství v oblasti ochrany autorského práva včetně práv 
výkonných umělců. I s ohledem na tyto skutečnosti si myslím, že pro výkon věřených gescí 
budu mít dostatečné předpoklady, a v rámci programového prohlášení, ale i nad jeho rámec 
budu připraven prezentovat zde koncepci rozvoje kultury a sportu na další čtyři roky na MČ 
Praha 10. Děkuji moc.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za představení i vyjádření souhlasu, a táži se pana 
zastupitele Radka Lojdy, zda souhlasí se svou nominací a řekne nám pár slov o sobě. Máte 
slovo.  

 

 Pan Lojda: Děkuji za slovo, pane starosto. Souhlasím a přijímám nominaci, děkuji za ni. 
Krátce se představím. Mé jméno je Radek Lojda, asi povstanu, kdo mě nezná. Je mi 42 let, 
mám dvě děti, jsem ženatý, bydlím na Praze 10 ve Strašnicích kousek od Skalky, což je jedno 
z témat, kterým bych se chtěl zabývat, o kterém bych chtěl hodně hovořit a něco s tím udělat. 
Nicméně s tímto volebním obdobím už jsem tady 4. volební období. S kolegou Tomášem 
Pekem, Ondřejem Počarovským jsme byli v roce 2016 nějaký čas v radě. Myslím si, že jsme 
odvedli za toho 2,5 roku, co jsme tam byli, jsme odvedli velký kus práce, na který si myslím, že 
i následující rada měla na co navázat.  

 Pokud budu zvolen místostarostou, nechci hovořit o celém programovém prohlášení 
rady, to si myslím, že teprve nastane, až bude připraveno. Nicméně pokud já budu zvolen 
místostarostou a zvolí mě zastupitelé teď za místostarostu, tak bych měl mít v kompetencích 
bezpečnost, dotace, byty a nebyty, resp. bytovou politiku. Když budu hovořit k bezpečnosti 
krátce, tak si myslím, nebývá to pravidlem, ale myslím si, že může na ledacos navázat se 
stávajícím radním, který měl bezpečnost na starost. Myslím si, že je to o podpoře a komunikaci 
s Policií ČR, s Městskou policií, s hasiči. Je to jednak o jejich podpoře a komunikaci s nimi, 
zároveň bych se chtěl zaměřit na problémové lokality, které na Praze 10 jsou. Jedna z nich je 
právě ta zmíněná Skalka.  

 Když jsem byl v radě jako místostarosta, v daných lokalitách bylo vždycky nejlepší 
udělat nějaké místní šetření, veřejné slyšení, kde se ty problémy slyšely navzájem, a nasál se 
ten problém, a problém se potom následně řešil.  

 Co se týče dotační politiky, tam to to rozděluji, resp. jsem to vnímal tak, když jsem 
fungoval jako místostarosta, tak jsem zavedl, dá se říct, transparentní dotační projekty, kde se 
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podporovaly soft projekty v podpoře sportu, u žákovského sportu, v podpoře kultury, a říkám 
soft projekty, ale pro mnohé organizace je to velmi zásadní tematika a velmi silná podpora. 
Zavedli jsme tady s kolegou Počarovským víceleté financování, na které už potom stávající 
rada nenavázala. O tom bych se chtěl do budoucna taky bavit. To je dotační řízení, kterým 
podporujeme organizace Prahy 10, a zároveň bych se chtěl zaměřit i na dotace investiční. 
Investiční projekty, MČ Praha 10 jich bude dělat určitě hodně a myslím si, že vzhledem k této 
době bude potřeba opravdu více zdrojovat.  

 To je vlastně možná i komunikace, kterou tady zmínila paní doktorka Kleslová. Myslím 
si, že je potřeba mluvit jednak s hl. m. Praha, jednak s Magistrátem, ale určitě i se státem. Já 
jsem si už někdy v říjnu nechal zpracovat dotační monitoring na aktuální stav pro městskou 
část, a samozřejmě Praha je v tom trošku chudší než jinde, ale má toho mnohé dost, kde si 
může MČ Praha 10 opravdu zažádat a sáhnout si na zajímavé vícezdrojování.  

 Další věc, co bych měl mít v kompetenci, pokud budu zvolen, je bytová politika. Tam 
bych nechtěl navázat. Paní kolegyně Freitas Lopesová měla pravdu, že v bytové politice jsem 
už nakonec posléze nebyl. Mám k tomu jisté důvody. S tím nastavením jsem nesouhlasil od 
začátku a nesouhlasím, a rozhodně tato kritéria chci změnit. Chci otevřít pravidla bytové 
politiky pro žadatele tak, aby se rozšířila. Není možné, aby tento stávající stav byl zachován. 
To je, co se týče bytového fondu. Pak je samozřejmě potřeba byty opravovat, a to je primární 
věc. Pak je samozřejmě opět zase možnost bavit se o bytové politice, co se týče dostupného 
bydlení, což je právě zase opět nutnost spolupráce a komunikace s hl. m. Prahou a se státem. 
To bych chtěl samozřejmě taky. To je v krátkosti za mě. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji kolegovi Lojdovi za vyčerpávající předklad. Pane 
zastupiteli, myslím si, že v podstatě pokud zkopírujeme tento stenozáznam a vložíme ho do 
programového prohlášení, tak máme hotovo. V tuto chvíli bych předal slovo dalšímu, a to je 
zastupitel David Kašpar. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Kašpar: Hezký podvečer, pane starosto. Děkuji za slovo. Nominaci na pozici 
místostarosty přijímám, vážím si toho a děkuji za ni. V minulém volebním období jsem zastával 
pozici radního pro školství a kulturu. Vždycky jsem říkal, že jsou to silové resorty a za tím 
stojím. Myslím si, že po dobu mého působení se Praha 10 stala městskou částí, která byla mezi 
odbornou veřejností a širokou veřejností vnímána jako skutečně kulturní městská část. A to tu 
dříve takto nebylo. To je, myslím, hlavní výsledek mé práce, a když se zeptáte lidí a zástupců 
odborné veřejnosti, tak vám toto potvrdí. 

 V oblasti školství jsem, myslím, přispěl k určité koncepčnosti a koncepčnímu uchopení 
této oblasti, to se ostatně, myslím, podařilo i v té kulturní gesci. A můžu vás ujistit, že pro 
problematiku kapacit školských zařízení je připraven velmi podrobný plán, a těším se na naše 
pracovní setkání s kolegou Počarovským, a už teď ho můžu uklidnit, že je vše připraveno a že 
rozhodně žádná krize nenastane a Praha 10 ten nápor zvládne.  
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 Co se týče mé způsobilosti pro výkon pozice, a předesílám, pokud mě zastupitelstvo 
zvolí místostarostou s gescí sociální, tak můžu říct, že ve své celkem dlouhodobé profesní 
kariéře coby producenta nebo kulturního manažera jsem se zabýval projekty, které například 
řešily problematiku uprchlictví. Spolupracoval jsem se správou sociálních zabezpečení 
uprchlických táborů na akcích s uprchlíky, takže troufám si tvrdit, že v této problematice jsem 
možná zde v tomto sále jedním z mála, kdo má takové přímé zkušenosti, a věřím, že je velmi 
využiji pro současnou krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině.  

 A zároveň ve svém působení coby ať už programový, nebo ředitel příspěvkových 
organizací jsem se velmi často pohyboval v sociálně vyloučených lokalitách, ať už to bylo 
sídliště Jižní Město, nebo sídliště Černý Most, kde sociální témata jako romská populace třeba, 
nebo teenageři, kteří se potulují, mládež, která se potuluje po sídlištích, nebo třeba senioři a 
další vyloučené skupiny obyvatel, tak s tím mám také bohaté zkušenosti, a rozhodně je ve své 
práci využiji. A myslím si, že v této oblasti, kterou mám před sebou, je toho hodně, ale k tomu 
se dostaneme až v té fázi programového prohlášení. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za slovo. Zeptal bych se paní Komrskové, která je 
přihlášena. Máme tady ještě posledního nominanta, paní Sedmihradskou, že bych to tady s ní 
ještě pořešil, a pak bychom pokročili k vašemu příspěvku. Ptám se tedy dalšího navrženého, 
paní doc. Lucie Sedmihradské, zastupitelky, zda souhlasí se svojí nominací. 

 

 Paní Sedmihradská: Nominaci nepřijímám.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za zprávu. Návrhový výbor zaznamenává. A teď 
můžeme přistoupit k druhému příspěvku paní zastupitelky Komrskové. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji, ale nedá mi to, abych tady nezareagoval na pana Kašpara, 
který měl na starost školství, a věřím, že v rukou budoucího místostarosty nebo radního pana 
Ondřeje Počarovského to bude v trošku lepší fázi. Jsem matkou dvou dětí na základní škole, 
takže vím opravdu, o čem hovořím. Kromě toho, že tady máme demografickou studii starou 
už dva roky, která nám říká, že převis dětí na základních školách do roku 2032 je asi 1400, tak 
musím říct, že se tady s tím udělalo za pana Kašpara, za jeho působení ve školství, jedině to, a 
zní to ze všech základních škol, jedině to, že se navyšovaly kapacity v jednotlivých třídách na 
možné maximum 34 dětí. To bylo jediné, protože za něj se ani pomalu nerozjela, kdyby se to 
netlačilo, rekonstrukce staré školy. Tady za to tedy, myslím si, že se v tomto bohužel neudělalo 
nic, a samozřejmě koncepci školství jsme měli pěknou, ale naprosto plochou a plytkou. Takže 
co se týče jeho nové gesce, a to je sociálno, já si nepamatuji za celé čtyři roky tohoto kulturního 
matadora, který i na Praze 14 byl ze své kulturní aktivity nechán odejit vedením MČ Praha 14, 
že by se někdy o sociální oblast zajímal, případně byl někdy minimálně na výboru sociálním a 
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zdravotnictví. Takže tyto řeči, co jsme tady slyšeli, mě opravdu nenechávají klidnou a musela 
jsem je tady aspoň trochu okomentovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Se svým čtvrtým příspěvkem se hlásí pan 
zastupitel Michal Kočí. Prosím, pojďme hlasovat o jeho čtvrtém příspěvku.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů. Pro 17, proti 3, zdrželo se 2, nehlasovalo 22, není 
schváleno.  

 Další byla přihlášena paní doktorka Radmila Kleslová se svým druhým příspěvkem.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji, pane starosto, přiznám se, že jsem trošku očekávala, že se 
jednotliví kandidáti na zástupce starosty představí, co budou dělat spíš ve své gesci. Tady pan 
Lojda se ohrazuje, tak ten třeba řekl svoji gesci i jiné gesce, dobře. Ale třeba u paní Koumarové 
jsem úplně nepochopila. Ona má v návrhu rozpočet, tak jaké má na to vzdělání, co plánuje 
v rozpočtu. Třeba jsem čekala, že řekne, kolik bude stát takto rozvětvená rada s tolika 
uvolněnými včetně výborů, a kde na to vezme a kde na to získá prostředky. Proto mě 
překvapilo, toto byly takové, řekla bych, všechno všeobecné a o ničem, ale já jsem právě 
čekala, se budeme moct rozhodnout a dávat dotazy na jednotlivé věci. Takže se budu ptát 
toho, kdo bude mít na starost radnici, tak se budu ptát, jestli dál bude okolo radnice plot, 
protože padají okna. Co se bude dělat s těmi 80 miliony, co byly už vynaloženy na přípravu 
projektu. Pan starosta říkal, že je připravený projekt na to, na to, na to. Vím, že jsou to desítky, 
možná i stovky milionů dohromady, ale kde na to vezmou prostředky? To mě zajímalo, a to 
jsem právě chtěla slyšet.  

 Rovněž mě taky mrzí, určitě klub ANO by paní Lucii Sedmihradskou také podpořil, 
protože jsme proti ní výhrady, byť minimální, neměli minulé volební období. Mrzí mě to, nevím 
úplně, na co se ptát, protože mě nepřesvědčili někteří, pan Lojda tedy jo, aby se tady na mě 
neškaredil, že ten víc, co chce dělat, ale ostatní mě nepřesvědčili, a skoro mně to jako připadá, 
kdyby se ty gesce tahaly z klobouku. Tam byli nějací Matesové a prostě si někdo vytáhl, nějaká 
losovačka s balónky, někdo si holt vytáhl rozpočet a vůbec mu to nesedí, a nedovedu si to 
představit, jak to bude paní Koumarová dělat. A někdo si zase vytáhl, jako pan Kašpar, tedy 
sociálno, když by se mu víc třeba hodila kultura. No a pan Počarovský si asi vytáhl školství, když 
se věnoval sociální problematice. Tohle skutečně, kdybyste mi to někdo vysvětlil. Mně to 
nedává smysl. Smysl akorát, co mi dává smysl, vždy podpora SPD této koalice. To jsem 
pochopila, to je mi jasné, to už mi nikdo vysvětlovat znovu nemusí, to chápu. Ale toto, jak se 
ty gesce tvořily, protože opravdu někteří i tito místostarostové nebo kandidáti mají v těch 
gescích nějaké, řekla bych, že bych si je dovedla někde představit, ale nedovedu si je většinou 
představit v těch gescích, které si z toho klobouku vytáhli. Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Také děkuji, paní doktorko.  S technickou se hlásí pan 
zastupitel Počarovský. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Počarovský: Děkuji, pane starosto, za slovo. Jenom bych zpřesnil paní doktorku 
Kleslovou. Necítím se být nějak specialistou na sociální oblast, i když to tady zaznívá často. Ale 
pokud si dobře vzpomínám, když jsem byl v radě, měl jsem na starosti jak školství, tak sociální 
a zdravotní oblast. Navazuji na to, co jsem dělal. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další s řádným příspěvkem je přihlášen pan zastupitel 
Beneš s třetím. Prosím.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Lucie, mě to mrzí, že jsi nepřijala nominaci. Skutečně to 
říkám se vší vážností, stejně s jakou vážností jsem tu nominaci navrhoval. Byla by to nominace, 
která by podle mého názoru měla a musela mít širokou podporu zastupitelstva, stejně tak jako 
zaznělo tady z úst ANO, myslím si, že i Piráti by to jednoznačně podpořili. O to víc, že si 
skutečně myslím, že desítka byla výkladní skříní mezi městskými částmi, kde jsme měli 
starostku, měli jsme první místostarostku, měli jsme další dvě ženy v radě a bylo to rozhodně 
důležité. Teď v tuto chvíli se vrací ten starý známý model, kdy rozhodují muži, a ženy, i když 
jsou vzdělanější, zkušenější, moudřejší, tak jsou odsunuty na druhou kolej a mohou to jenom 
z povzdáli sledovat. O to víc mě mrzí, že Lucie Sedmihradská tu nominaci nepřijala. Doufám 
ještě, že až budeme volit výbory, tak že to tam třeba narovnáme, že na rozdíl od nějakého 
výboru pro sport, který má 2 miliony rozpočet a je to uvolněná trafika, tak že třeba uvolníme 
výbor finanční, ale k tomu se dostaneme, protože já jsem přesvědčený, že to co nás bude tížit, 
je skutečně rozpočet, a takto to dopadne špatně.  

 

 Starosta Martin Valovič: Jestli to je všechno, další v pořadí přihlášených je paní 
zastupitelka Šímová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Šímová: Děkuji za slovo, vážený pane starosto. Chtěla bych reagovat na vyjádření 
pana Kašpara, který říkal, že se cítí tady v kolektivu zastupitelů a rady jako asi jediný 
s největšími zkušenostmi s uprchlíky atd. Já bych chtěla říct, že pracuji jako auditor v zařízení 
Ministerstva vnitra, které má pod sebou všechny uprchlické tábory po celé republice. 
Účastním se pravidelně konferencí a různých schůzí na toto téma. Nikdy jsem o panu Kašparovi 
nic neslyšela, ani jsem ho tam neviděla, to je jedna věc.  

 Potom bych chtěla ještě ze své vlastní zkušenosti, kdy jsem pracovala na MČ Praha 10 
v oddělení nebytů, měla jsem také pozemky, pohledávky. Chtěla bych se zeptat pana Peka na 
to, velice dobře si pamatuji, jak jsme se s kolegy po celou dobu snažili vytvořit jakousi koncepci 
nebytových prostor, pozemků, snažili jsme se všechny ty věci dát do pořádku. Byl tam mnoho 
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nevyřešených věcí a vzpomínám si, jak jsme více než dvě hodiny čekali na to, byli jsme řádně 
objednáni, a pan Pek nás nepřijal. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestliže pan Pek bude mít tuto 
gesci, jestli změnil k tomu nějaký názor. Jestli toto koncepční řešení, která vlastně doteď 
nejsou hotová v této problematice, tak jestli k tomu změnil svůj postoj. 

 A můj poslední dotaz je na pana Lojdu, který je dlouholetým tajemníkem TOP 09 ve 
sněmovně. Je to velice náročná funkce. Jestli bude mít souběh těchto funkcí, jestli vůbec lze 
mít souběh těchto funkcí, nebo jakým způsobem se chce věnovat práci na městské části Praha 
10. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji, a s technickou se hlásí pan zastupitel Tomáš Pek. 
Prosím.  

 

 Pan Pek: Poprosil bych všechny diskutující, aby si přečetli, jak se jmenuje název bodu, 
v kterém jsme. Je to volba místostarostů. Nejsou to interpelace na místostarosty a na jejich 
gesce, které dosud neexistují. Je to divadlo, které nás neposunuje dál, a myslím si, že na to 
bude čas na příštích zastupitelstvech, popř. písemně a jakkoli jinak, ale my bychom tady měli 
provést volbu, nikoli zjišťovat, co paní Šímová kde dělala, kde byla zaměstnána, to mě fakt 
nezajímá, pokud není kandidátkou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, také se k této výzvě připojuji, už jsem o tom hovořil 
z kraje toho příspěvku, že neříkám, že bychom tady ztráceli čas. Je to plodná diskuze, ale ten 
radní nebo místostarosta vám nebude moci odpovědět, protože ty věci opravdu nejsou v tom 
stavu takovém, aby se daly prezentovat. Takže já myslím, že ty základní rysy toho, co se od 
nich dá očekávat, myslím si, že spoustu k tomu bylo řečeno v těch medailoncích, co se dá 
očekávat od místostarostů. Vidím další technickou paní Freitas Lopesová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Děkuji. Mám dvě technické připomínky. První, vyslovuji se 
Freitas Lopesová s „s“, děkuji. A druhá, ono by toto nevznikalo, kdybychom měli opravdu jasně 
daný postup, jak diskutujeme. Protože tak jak je to postavené, že nejdřív je otevřená diskuze, 
potom teprve po nějakých diskuzních příspěvcích nejasných se někdo představuje. Pak nám 
není úplně jasně řečeno, kdy se tedy můžeme doptávat, tak samozřejmě vzniká to, co vzniká. 
Proto se tady vede diskuze takovýmto způsobem. Tak to nastavte jasně, a budeme vědět, kdy 
máme co interpelovat nebo se ptát. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za poznámku. Další je přihlášený pan Ivan Mikoláš, 
prosím.  
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 Pan Mikoláš: Děkuji svému technickému předřečníkovi Ing. Pekovi, že nám řekl, o čem 
to je. A ono to o tom je. Jestliže říkáme, že někdo nemá kompetenci něco dělat, je to 
samozřejmě součástí diskuze o té volbě. A já se tady pozastavím opět u pana Kašpara, kterého 
osobně považuji za nekompetentního ve své podstatě zcela obecně. Ale možná v té kultuře, 
ale s tou jsem se příliš nesetkal. Nicméně našel jsem si v souvislosti s ním závěry auditů v Praha 
14 kulturní Plechárna, kde pan Kašpar byl odvolaný po svých politických machinacích 
v letošním roce, z postu místostarosty nastoupil, načež byl propuštěn.  

 A v té auditní zprávě přesně popisují to, jak jsem pana Kašpara čtyři roky poznával na 
městské části. Budu citovat. Ze dne – v organizaci bylo uzavřeno 53 dohod o pracovní činnosti 
a o provedení práce za rok 2000, nebyla účtována k těmto dohodám hrubá mzda atd., to 
nejsou, to jsou detaily. Ale u většiny případů byl identifikován nedostatečný způsob vykazování 
provedené práce DPČ, DPP, výkazy práce obsahují pouze počet hodin, není uvedena 
specifikace činnosti, chybí verifikace výkonů atd., atd. Byl porušen § 25 zákona 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, kdy ředitel organizace je v rámci své odpovědnosti 
povinen v organizaci zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém atd. Ve své podstatě pak jsou 
tady další závěry: Organizace nemá řádně vedené a aktualizované údaje v obchodním 
rejstříku. Není vedena řádná docházka zaměstnanců. S tím souvisí zřídka v případě dokazování 
pracovních úrazů a možnost uvedených sankcí v případě kontroly například inspektorů práce. 
Neprobíhá kontrola vykazování a proplácení hodin zaměstnancům na DPP a DPČ, organizace 
není schopna doložit úplnost tržeb, stornované položky v kavárnách nejsou kontrolovány a 
schváleny odpovědnou osobou.  

 Je to několik stránek auditu, který popisuje pana Kašpara, tak jak ho znám. Jako člověka 
opravdu nekompetentního dělat odpovědnou funkci ve své podstatě v radě MČ velikosti Prahy 
10. A já mám obavu, aby prostě pan Kašpar tyto způsoby nezaváděl, ty tendenční nepotické, 
nepotismus, tendenční pohledy na věc, kamarádčofty, i např. při řízení CSOP, která je největší 
příspěvkovou organizací Prahy 10 s rozpočtem přesahujícím 250 milionů korun, prostě tady to 
potřebuje opravdu člověka na úrovni, člověka s přehledem, člověka pracovitého, a protože se 
budeme bavit o volbě místostarosty a radního, tak já tady před tím člověkem osobně varuji. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Ukončený příspěvek, děkuji. Ještě se hlásí paní Lucie 
Sedmihradská s technickou nebo faktickou.  

 

 Paní Sedmihradská: Domnívám se, že součástí této diskuze není, abychom si tady 
jednotliví zastupitelé sdělovali osobní názory na jiné zastupitele, a případně, pane starosto, 
bych vás ráda požádala, abyste při dané situaci zakročil, protože to skutečně není tématem, 
abychom tady říkali, kdo co kdy si o kom myslí. Děkuji moc.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Sdílím tento názor. Už jsem na to upozorňoval před 
tím, že jsme v bodě, kde volíme místostarosty, resp. nominujeme místostarosty, opravdu na 
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ty dotazy bude prostor a bude příležitost se bavit třeba na příštím zastupitelstvu, kde se ty věci 
můžou odehrávat. Jsme před volbou místostarostů, ještě nedosedli a není možné takovýmto 
způsobem podrobně analyzovat jejich budoucí kroky. Paní Komrsková Jana druhá technická, 
prosím.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji předřečnici. To mě vyzvalo k tomu, aby tedy nebyla opozice 
umlčována podobným způsobem, jak tady udělal kandidát na prvního místostarostu, ještě ani 
nedosedl na tu židli, a už nás okřikuje, abychom se neptali více méně. Takže pardon, jestli mám 
být takto přesná, tak mně vadí zase tohle.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dalším přihlášeným s řádným příspěvkem je pan 
zastupitel Kopecký.  

 

 Pan Kopecký: Děkuji za slovo. Upřímně nemůžu pochopit, proč bychom v rámci diskuze 
k tomuto bodu nemohli řešit osoby jednotlivých navržených místostarostů, a co mají v plánu 
dělat. Proč to máme nechávat na příště nebo na přespříště, jak nám říkáte. To už je podle mě 
pozdě. Vy v tuto chvíli předstupujete před nás jako zastupitelé, kteří jsou kompetentní a 
oprávnění místostarosty zvolit. Žádáte nás v podstatě o projevení důvěry a nejste schopni 
odpovědět na dotazy, resp. sdělit ostatním zastupitelům to, co požadují. A to, co požadují, je, 
aby byly sděleny představy, jakým způsobem ten mandát bude vykonáván. Vy, pane starosto, 
a já jsem to dobře slyšel, vy jste říkal, že vy jste si svůj program s vašimi voliči vyřešili na ulici 
v rámci volební kampaně. To je sice hezké. Oni vás ti voliči zvolili. Ale ti voliči nevolí 
místostarosty, místostarosty volíme my zastupitelé. Samozřejmě že vám stačí hlasy vašich 
koaličních partnerů, pana Štěpánka a paní Hauffenové, ale to tady nemusíme být. To se 
můžeme sebrat, můžeme jít domů, vy si to tady můžete odhlasovat, a všichni budou v klidu. 
Ale protože jsem v demokracii, sedíme tady i my, kteří nejsme součástí té koalice, tak vy 
v podstatě i nás žádáte, abychom ty vaše kandidáty zvolili. No a my, abychom se mohli 
rozhodnouti v souladu s jednacím řádem, potřebujeme mít veškeré informace. A pokud si 
zastupitelé myslí, že ke zvolení nebo nezvolení vašich kandidátů potřebují vědět, jakým 
způsobem naši kandidáti na místostarosty budou své funkce vykonávat, no tak byste jim to 
měli sdělit. A pokud jim to nesdělíte, tak nemůžete vůbec očekávat, že byste tu podporu měli. 
I když vám je to vlastně jedno, že jo. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji taky za příspěvek. Další přihlášená do diskuze je paní 
zastupitelka Bendová. Prosím.  

 

 Paní Bendová: Děkuji za slovo. Stojíme před volbou místostarostů, a mně se zdá úplně 
logické, že když se nám kandidáti představili, tak některým zastupitelům ještě chybějí 
zodpovědět některé dotazy, a proto je pokládají. Tak myslím si, že by fakt místopředsedové, 
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které jste navrhli, na tyto dotazy mohli odpovídat, abychom se uměli rozhodnout, zda jim 
dáme hlas, anebo ne. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Se čtvrtým příspěvkem se hlásí pan zastupitel 
Petr Beneš. Pojďme hlasovat o jeho čtvrtém příspěvku.  

 Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 20, proti 3, zdrželo se 0, nehlasovalo 20, návrh nebyl přijat.  

 Další přihlášený pan zastupitel Jiří Komrska. Prosím, máte slovo. Pardon, vidím 
technickou, ještě jednou se omlouvám. Promiňte. Pan zastupitel Beneš první technická.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Koukám, že si budu muset šetřit příspěvky, protože toto 
zastupitelstvo nedává opozici prostor mluvit nad počet příspěvků. A to jsem chtěl dát jenom 
procedurální návrh, tak ho dám pomocí technické. Vzhledem k tomu, že volba starosty 
provázela veliké, řeknu tomu tady rozčarování nad tím, že byl zvolen 30 hlasy i za podpory SPD 
zcela evidentně, tak já navrhuji, aby všichni členové RMČ znovu byli voleni jednotlivě veřejně 
podle funkcí, stejně tak jako to navrhoval pan Pek na minulém ustavujícím zastupitelstvu. 
Takže procedurální návrh je na veřejnou volbu místostarostů.  

 

 Starosta Martin Valovič: Je to procedurální návrh, nechávám o něm hlasovat bez 
rozpravy. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 14, proti 24, zdrželo se 2, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.  

 Nyní je řada na přihlášeném s druhým příspěvkem, pan zastupitel Jiří Komrska. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Pan Komrska: Děkuji za slovo. Jestli to správně chápu, předmětem tohoto bodu je tedy 
volba místostarostů, jejichž počet dosud nebyl nějak logicky a legitimně zdůvodněn. Není 
předmětem se tedy ptát na jejich gesce. Tyto gesce budou po volbě vylosovány z klobouku, 
nebo nevím, jsou předem určeny, nepochopil jsem to úplně. Ale pokud platí to, co je dostupné, 
tak například zastupitel Lojda by měl mít v gesci bezpečnost, bytovou politiku a dotace. Chtěl 
jsem se ho zeptat, myslím, že teď je nepřítomen, jako je u něj zvykem, jestli se bude intenzivně 
věnovat této gesci v oblasti bezpečnosti jako během své činnosti v bezpečnostní komisi, jejímž 
byl členem, a za poslední rok jsem ho tam viděl dvakrát s tím, že se scházela tato komise každý 
měsíc. Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Další přihlášený je pan zastupitel Pavel 
Mareš. Prosím, pane zastupiteli. 

 

 Pan Mareš: Děkuji. Vyjádřím se k tématu, které je v bodě, čili k předpokladům těch 
navržených, a bude se to týkat mého kolegy pana Mgr. Kašpara. Já chci jako bývalý předseda 
komise výchovně vzdělávací zdůraznit, že projevil velkou kompetenci, když v té komisi tehdy, 
které jsem předsedal, projednal řádně a na vysoké odborné úrovni koncepci rozvoje školství, 
podle které se můžou řídit činy další jak rady té minulé, tak té současné, a která, řekněme, tím 
jak byla poctivě projednána, tak opravdu je předpoklad, že se tam dojde ke kontinuitě.  

 Druhá věc, která souvisí s oblastí sociální a, řekněme, rodinnou politikou, je, že jako 
radní pro školství v součinnosti a v úzké spolupráci s paní radní Koumarovou prosazoval co 
nejdřívější výstavbu MŠ v Bajkalské. Ten kdo překazil včasné nebo včasnější, dřívější výstavbu 
té mateřské školy, byla Pirátská strana. Mohli jsme mít tu školku vlastně už postavenou, kdyby 
nebylo toho blokačního nesouhlasu.  

 A ještě poslední věc, kterou zmíním, jako radní, resp. jako místostarosta pro školství a 
pro sousedské vztahy řádným kompetentním a expertně na výši způsobem připomínkoval 
koncepci rodinné politiky, kterou opět vlastně ze dne na den tehdejší radní pirátský zrušil. 
Takže ty předpoklady tady jsou jasné a ta diskuze, která je tady rozmazávaná, by měla být 
věcnější, a považuji za důležité, aby občané, kteří sledují třeba poprvé, tak aby věděli v celé 
šíři.  

 Nemluvím tady o kauze CSOP, o dotacích, o tom, jak radní za koalici Vlasta bojovali na 
úrovni hlavního města za to, aby došlo k nápravě, aspoň částečné nápravě, a kdy ti, kdo za to 
měli gesční odpovědnost, tak byli liknaví. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za příspěvek, a s technickou nebo faktickou se 
hlásí pan Ivan Mikoláš. Prosím.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji za slovo. Já jenom nebudu komentovat, nemůžu v rámci 
technické, komplet pana Mareše, jenom bych chtěl uvést na pravou míru jeho tvrzení, že jsme 
zdrželi školu Bajkalskou. Měli jsme tři hlasy v radě, která měla devět členů. Nebylo možné ji 
zdržet, protože jestliže se ostatní koaliční partneři dohodli, tak měli šest hlasů proti třem, 
bohužel podobná kvalita stíhá i ostatní prohlášení pana Mareše, takže asi tak. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Další do diskuze se hlásí paní Zuzana 
Freitas Lopesová.  
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 Paní Freitas Lopesová: Děkuji za slovo. Já bych si dovolila drobný exkurz čtyři roky 
zpátky, abychom si tady představili, jak jsme konzistentní v názorech v některých případech. 
Před chvíli jsme tady hlasovali o veřejné volbě, tak já si tady dovolím citovat pana zastupitele 
Peka z roku 2018, ustavujícího zastupitelstva. 

 Vzhledem k návrhům, které tam padly, mám procedurální návrh, a to takový, že 
navrhuji, aby volba starosty či starostky probíhala veřejně, nikoli tajně. Tak já nevím, jaký byl 
rozdíl mezi tím, když se hlasovalo v minulém období, a proč dnes to veřejně být nemůže. Ale 
tu konzistenci tedy, pravda, nutno ocenit.  

 Potom jsem chtěla citovat pana Lojíka také z minulého období, kdy TOP 09 velmi 
záleželo na tom, aby zaznělo v diskuzích, pardon, pletu se, pana Počarovského dokonce. 
Myslím, že nejen u kandidáta nebo kandidátky na pozici starosty, řekněme potažmo 
místostarosty, ale i na všechny ostatní pozice, na místostarostu, radní, na předsedu výboru by 
bylo vhodné, aby každý kandidát vystoupil se svým kandidátským projevem, aby nám řekl, co 
má za sebou, čeho v životě dosáhl, jaké má vize, cíle, kam chce směrovat městskou část. Takže 
to co jsme tady požadovali, není vůbec nic nestandardního. Požadovali jste to také. Tak vám 
to jenom chci připomenout. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji paní zastupitelce za příspěvek. Další s technickou nebo 
faktickou se hlásí pan zastupitel Mareš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Mareš: Děkuji, pane starosto. Mám procedurální návrh. Podle § 11 odst. 1. 
platného jednacího řádu chci navrhnout zastupitelstvu, abychom se usnesli, že budeme jednat 
i po 20. hodině.  

 

 Starosta Martin Valovič: Ano, dávám hlasovat tento procedurální návrh, že budeme 
jednat i po 20. hodině. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 25, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 17. Návrh byl přijat.  

 Další s technickou je paní doktorka Radmila Kleslová. Prosím, paní doktorko, máte 
slovo.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji, pane starosto. Já bych se znovu chtěla zeptat, já už se ptám 
potřetí, vím, že už asi toho máte dost, ale já jsem si stále myslela, že nám budou jednotliví 
kandidáti odpovídat, když se jich zeptáme. Tady my dáváme dotazy a vy jste nám slíbil, že se 
představí, pak k tomu bude diskuze. Tak pro mě je diskuze, že někdo se zeptá, někdo odpoví, 
někdo se zeptá, někdo odpoví. Ale toto je monolog, to není jakoby diskuze. Tak já se ptám 
v technické, kdy tedy nám budou ti kandidáti odpovídat. Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Já už jsem to tady řekl. I někteří členové koalice, teď jsme 
v bodu, který se jmenuje volba místostarostů. Takové to, jak si představujete grilování, na to, 
myslím, bude času dost, protože není hotové programové prohlášení, radní nebo 
místostarostové se budou teprve seznamovat, neříkám s agendou, oni většinou to mají už 
jakoby načtené, ale budeme ladit programové prohlášení. Takže konkrétní odpovědi od nás 
nemůžete v tuto chvíli slyšet. To je nabíledni, že to, co vám mohu sdělit a co budu schopný 
vám sdělit v daném čase, vám řekli v tom představení, a opravdu se nedá čekat, že teď vám 
budou odpovídat na konkrétní věci, když si ještě ani neotevřeli agendu na radnici. Je to 
pochopitelné a vy přece jste matadorka zastupitelstev, víte to, že to není možné na prvním 
zastupitelstvu, když člověk dosedne, že vám hned sdělí úplně veškeré podrobnosti.  

 Dávám slovo dalšímu přihlášenému do diskuze, panu Komrskovi s třetím příspěvkem. 
Prosím.  

 

 Pan Komrska: Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl doplnit informaci od pana Mareše, 
která je trošku zavádějící. Ta rodinná koncepce nebyla schválena z toho důvodu, že 
neobsahovala žádné měřitelné indikátory, které jsou její nutnou součástí. Omlouvám se 
současně všem rodinám, které žijí na Praze 10 bez platné rodinné koncepce. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Ano, s technickou pan zastupitel David Kašpar, prosím.  

 

 Pan Kašpar: Jenom fakticky upřesním. Není pravda, že součástí jakékoli koncepce mají 
být měřitelné indikátory. Ty jsou součástí buď nějaké strategie, nebo nějakého akčního plánu, 
nikoli koncepce. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dále je do diskuze přihlášená paní doktorka Kleslová se svým 
třetím příspěvkem. Prosím, paní doktorko.  

 

 Paní Kleslová: Tak znovu. Nevím, pane starosto, čemu nerozumíte. Já pochopitelně 
neočekávám, že kandidát na místostarostu v oblasti třeba, já nevím, v gesci radnice mně 
přesně vysype všechno. Ale aspoň rámcově řekne nějakou vizi, jakou má. Jenom v pondělí 
jsme s vámi mluvila a vy jste se mě ptali na vizi kontroly, abych vám řekla vizi kontrolního 
výboru, jakou mám. Já jsem na to koukala jak blázen, protože jsem říkala, že my nemáme členy 
do výborů vůbec nijak zatím připravené, my nevíme, jaké výbory budou. A to jste to po mně 
jakoby chtěli. A já nyní chci vizi po lidech, které teď máme volit. Vědí to několik možná dnů, 
týdnů, a proto já chci, aby mně odpověděli. Já nečekám konkrétní informace, ale já chci, aby 
nám odpověděli na to, co se ptáme. Ne na konkrétní věci, ale třeba na to, jaká je představa 
pana Peka, já chápu, že to je koaličně třeba, s budovou radnice. Například. Nebo se ptám paní 
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Koumarové, kde hodlá vzít peníze v rozpočtu na tu přebubřelou radu a výbory. Tak to by přece 
ona měla vědět, jestli to chce přijmout. Přece jestli chci přijmout funkci, tak na ni musím být 
připravený, a ne si říkat, hele, já to pak možná udělám. Přece každý člověk, který chce tu funkci 
přijmout, ptali jste se i na kontrolu, jak budeme dělat, tak musí mít už něco srovnaného 
v hlavě, musí mít něco připraveného. Samozřejmě ne konkrétně, ale nějakou vizi musí mít. A 
na to my se ptáme a nikdo nám neodpovídá. Nezlobte se na mě, já nechci nic konkrétního. A 
to už je pozdě, aby, my teď máme volit. Jestli vy řeknete, tak fajn, oni se vám představili, 
přijdeme s programovým prohlášením, a až pak se budeme volit, no tak řeknu OK. Ale vy 
chcete být voleni dneska, a já tomu rozumím. Tak nám aspoň obecně odpovídejte. Děkuji.  

  

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Další do diskuze je přihlášený pan Kopecký. 
Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Kopecký: Prosím vás, já to taky nejsem schopný pochopit, to co se tady děje. To je 
totiž stejné, jako kdybyste ve fázi voleb před volbami svým voličům v rámci kampaně říkali, no 
my vlastně nevíme, co tam budeme dělat, my vám to řekneme, až nás zvolíte. To je jedno a 
totéž toto. Jako neříkejte mi, že za ten měsíc, co jste to řešili, kdo bude co dělat jako 
místostarosta, kdo bude mít jaké kompetence, neříkejte mi, že jste si ty vaše kandidáty 
neprověřili. Že tedy jako čekáte, až budou zvoleni, a potom se stane co? Potom si sednou 
konečně večer u kávy a začnou si sepisovat, co by vlastně chtěli dělat? Vždyť to přece takhle 
nefunguje. Pokud někdo kandiduje do jakékoli funkce ve firmě, ve státní správě, kdekoli, tak 
musí mít nějakou konkrétní vizi, musí projít nějakým konkurzem a říct, s čím přichází, co chce 
udělat, co chce změnit obecně. Ale to tady neslyšíme. Buďto to nevíte, a to potom považuji za 
skandální, že tedy tady žádáte o důvěru a vlastně ani nevíte, co chcete dělat, anebo nám to 
prostě nechcete říct z nějakých důvodů. Ale opakuji, pokud se obracíte na zastupitelstvo a 
žádáte ho o podporu pro své místostarosty, tak nám prostě musíte sdělit a měli byste sdělit, 
co tedy ta která osoba, která kandiduje, chce prosazovat.  

 Na základě čeho my se máme rozhodnout? Máme se rozhodnout na základě sympatií? 
Na základě jména? To asi těžko. Primární je, abychom my se mohli zodpovídat svým voličům, 
a to můžeme udělat jenom tehdy, pokud budeme volit kvalifikovaně a budeme jim moci říct, 
ano, my jsme je nevolili proto, že nesouhlasíme s jejich myšlenkami, s jejich programem, jakým 
způsobem se chtějí chovat jako místostarosta. Ale pokud to nevíme, tak my vám tu důvěru ani 
dát nemůžeme. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za váš příspěvek. Jenom upozorňuji, předesílám, že 
máme ještě před sebou bod, který se jmenuje Rozdělení úkolů v samostatné působnosti MČ 
Praha 10. Bude se tam hovořit o gescích a jednotlivých jménech ve chvíli, kdy už ti 
místostarostové a radní budou zvoleni. Nevyčerpávejte se a vydržte, ještě tam ten prostor 
bude. Teď bych dal slovo paní zastupitelce Janě Komrskové. Prosím, máte příspěvek.  
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 Paní Komrsková: Dobře. Zkusím vám z té šlamastyky trochu pomoct. Dávám 
procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příštího zastupitelstva, a to z důvodu toho, 
že úplně nejste rozhodnutí, co v té radě chcete dělat, nebo nechcete nám tady zodpovídat ty 
dotazy, které jsou legitimní, chcete je zodpovídat, až budete navolení. Ale zároveň jak říkal i 
tady předřečník, že tu důvěru po nás chcete. Je to velice jednoduché. Něco takového se teď 
děje, akorát z jiného důvodu, na Magistrátu na hlavním městě. Tam zatím rada tedy taky 
navolená není. Navolil se kontrolní výbor a finanční výbor, který má na starosti kontrolovat tu 
dosluhující radu, jednotlivé tisky se tam poměrně detailně probírají, když se usnesení výbor, 
jeden z těchto kontrolních výborů, finanční a kontrolní, tak ten tisk nebude doporučen na 
projednání rady.  

 Byl tady poměrně takový silný nesouhlas například, a těch nesouhlasů bylo víc v rámci 
vašich dvou koaličních stran volebních, kdy tady třeba pan Lojda hovořil o bydlení, že zruší 
systém sociálního bydlení, nebo ho tedy úplně změní. Změní. Omlouvám se. Změní, jasně, těch 
lží tady bylo několik ze strany pana Mareše například. Ale co se týče druhé strany, tady po mé 
levici, tak ti tady kroutili hlavou a dokonce se tady říkalo, že ti koaliční partneři jsou dva. Takže 
asi ani mezi sebou úplně nemáte tedy jasno.  

 Takže já dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příštího 
zastupitelstva, a jenom s tím, že prostě navolíme kontrolní výbor, finanční výbor, tak jak jsem 
to tady popsala. Je to poměrně už zavedení na hlavním městě, a myslím si, že klidně toto 
můžeme kopírovat. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za tento procedurální návrh. Nechávám o něm tedy 
hned hlasovat. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 17, proti 26, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh nebyl přijat.  

 Tak já bych nyní postoupil k volbě dalších členů rady městské části Praha 10, kteří 
budou voleni tři. Prosím o návrhy kandidátů. Prosím, pan Michal Narovec. Technická se 
přihlásila, když už pan Narovec mluvil. Prosím, pan Beneš. Technická. 

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Pane starosto, omlouvám se, ale volba dalších členů rady 
MČ je až dalším bodem. Toto je samostatný bod Volba místostarostů.  

 

 Starosta Martin Valovič: Není to, je to jeden bod, který má tyto části, jak jsem to na 
začátku načítal. Říkal jsem, buďte pozorní na to, načítám ten bod. Je to další součást toho 
bodu. Pořád je otevřena diskuze a jedeme další část toho bodu. Prosím, pan Michal Narovec.  

 

 Pan Narovec: Za TOP09 nominuji na funkci člena rady Mgr. Ondřeje Počarovského. 
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Vidím technickou paní Komrsková.  

 

 Paní Komrsková: Omlouvám se, ale myslím si, že zrovna tyto body v návrhu 
změněného programu, který jsme dosud nedostali na stůl, pořád vycházím z toho starého, a 
tady je opravdu, pane starosto: volba starosty, volba místostarostů a další bod volba dalších 
členům rady. A myslím si, že jste to nespojovali, ale pořád nemám návrh programu, který byl 
schválen a o který jsem na začátku jednání prosila. Tak jestli se pletu, tak se omlouvám, pokud 
ne, tak to je opravdu další bod. Berte to, prosím, technicky.  

 

 Starosta Martin Valovič: V pohodě. Vidím, že to řeší návrhový výbor. Určitě se z toho 
vymaníme. Prosím o stanovisko návrhového výboru.  

 

 Pan Čásenský: Kolegové mají pravdu, jsou to dva samostatné body programu. Volba 
místostarostů – členů rady MČ a volba dalších členů rady MČ. Dávám tedy procedurální návrh, 
abychom tyto dva body spojili.  

 

 Starosta Martin Valovič: Ano, děkuji. Necháváme hlasovat bez rozpravy. Děkuji za 
upozornění. Došlo tady k nějakému nesouladu mezi materiály, které máme na stole. Prosím, 
spusťme hlasování o sloučení těchto dvou bodů.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 29, proti 6, zdrželi se 2, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat. Já pro jistotu jenom ještě 
jednou vyvolám pana Narovce, který byl přihlášen, aby ještě jednou zopakoval tu nominaci, 
která zazněla. Nebo jestli to návrhový výbor zaznamenal? 

 

 Pan Narovec:: Za Společně pro Prahu 10 nominuji na funkci člena rady Mgr. Ondřeje 
Počarovského. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. S technickou paní doktorka Kleslová.  

 

 Paní Kleslová: Pane starosto, já už jsem se s tou technickou hlásila před tím, vy jste to 
přehlédl. (Omlouvám se.) Já se domnívám, že nemůžete takto měnit program. Program 
můžete měnit, body můžete vsouvat mezi body, a my jsme v rámci jednoho bodu. Já se 
domnívám, že toto není možné. My můžeme měnit program, můžeme bod stáhnout, nebo ho 
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tam můžeme doplnit, ale mezi body a ne v rámci projednávaného bodu. Toto není dle mého 
názoru možné.  

 

 Starosta Martin Valovič: Opírám se o stanovisko návrhového výboru, ale nechme tomu 
tedy ještě chvilku čas, prověříme to znovu. Prosím návrhový výbor, aby tuto situaci upřesnil. 
Určitě je možné spojovat diskuzi mezi jednotlivými body. Dovolil bych si navrhnout pět minut 
pauzu. Pět minut pauza, prosím, buďte dochvilní.  

 (Jednání přerušeno na pět minut.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Předal bych s dovolením slovo předsedovi návrhového 
výboru, aby nás seznámil se stanoviskem, k čemu návrhový výbor dospěl v tomto bodě. 
Prosím.  

 

 Pan Čásenský: Omlouvám se kolegům zastupitelům za předešlé zmatky a dávám za 
pravdu kolegovi Benešovi, že jsou zde dva samostatné body, volba místostarostů a volba 
dalších členů rady. V současné době jsme v bodě 5 volba místostarostů. V okamžiku, kdy bude 
vyčerpána a ukončena diskuze v tomto bodě, přejdeme k tajné volbě místostarostů. Následně 
bude otevřen bod 6, volba dalších členů rady, a budeme dál pokračovat podle schváleného 
programu. Děkuji a vracím slovo panu předsedajícímu. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za vysvětlení. Je to, myslím, všem jasné, ještě jednou 
se omlouvám za ten drobný nedostatek, ale tady trošku nastal nějaký šum v materiálech. 
Takže teď vidím, že se nám hlásí dvě technické. Prosím paní zastupitelku Freitas Lopesovou. 
Třetí technická. Pojďme, prosím, napřed hlasovat o třetí technické.  

 Pro 28, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 15. Návrh byl přijat.  

 Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Chtěla bych poprosit, jak jsme už několikrát žádali o opravený 
program. Vy tam máte pořád volbu místostarostů jako bod 5, a já pokud jsem si dobře 
zaznamenala změny, tak je to už bod 6, protože byly Informace o výsledku voleb 1, veřejná 
volba 2, zřízení návrhového výboru 3, stanovení počtu členů rady 4, volba starosty 5 a volba 
místostarostů 6. (Nepřečíslováváme.) Nepřečíslováváme. A tak já v tom opravdu mám zmatek, 
omlouvám se. Nevím. Byl to předřazený bod XY, a zůstává číslo.  

 

 Starosta Martin Valovič: Číslo zůstává, ano.  
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 Paní Freitas Lopesová: Tak se omlouvám za zmatek v tu chvíli, pardon.  

 

 Starosta Martin Valovič: To by byl ještě větší zmatek, kdybychom přečíslovávali, 
protože bychom museli vždycky řešit, v jakém okamžiku bylo co přečíslováno, a platí to, co 
bylo, nebo nebylo. Prosím další technická pan Kopecký Martin. Není, už zmizel.  

 Tímto ukončuji diskuzi v tomto bodě Volba místostarostů. Předávám slovo 
návrhovému výboru, aby nás seznámil se způsobem a průběhem volby. Prosím.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane starosto. Návrhový, potažmo volební, výbor nyní 
připraví hlasovací lístky a prodiskutuje proces volby, k čemuž potřebujeme cca 15 minut. 
Prosím tedy pana starostu o vyhlášení patnáctiminutové přestávky, po níž budu přítomné 
členy zastupitelstva instruovat k průběhu volby místostarostů. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Vyhlašuji do 19.50 přestávku. Ještě technická, prosím, 
paní zastupitelka Komrsková. Hlásila se techniky. Prosím, máte slovo. Už je ukončena rozprava 
bohužel.  

 (Jednání přerušeno od 19.35 do 19.50.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Vidím, že návrhový výbor dospěl ke svému stanovisku. Já bych 
si dovolil pokračovat v tomto bodě. Jsme před volbou prvního místostarosty a místostarostů 
MČ Praha 10, takže bych předal slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl a 
seznámil se způsobem volby. Pane předsedo, máte slovo. 

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane starosto Volby místostarostů a členů rady 
proběhnou opět ve volební místnosti, tedy v konferenční místnosti C, která je za námi, a budou 
dvě. Bude se jednat o volbu prvního místostarosty městské části Praha 10a o volbu 
místostarostů a volba dalších členů rady. Tyto volby budou probíhat zároveň. Oproti podpisu 
obdržíte dva hlasovací lístky, pro každou tajnou volbu jeden. 

 U volby prvního místostarosty se volí jeden člena a je nominován jeden kandidát. 

 Pro volbu místostarostů MČ Praha 10, volí se čtyři členové, nominováni jsou čtyři 
kandidáti. Zopakuji, že svou vůli zvolit kandidáta vyjádříte opět zaškrtnutím čísla před jménem, 
které si přejete zvolit. Volit je dle jednacího řádu možné až tolik členů, kolik je obsazováno 
míst, tudíž u jednoho místostarosty lze zvolit maximálně jednoho člena, u místostarostů lze 
zvolit maximálně čtyři členy. Samozřejmě můžete volit i méně, než je stanovený počet. 

 K označení lístků využijte ve volební místnosti opět prostor za zástěnami, označený 
lístek pak vhoďte do zapečetěné urny. Úprava hlasovacího lístku bude stejná, jako tomu bylo 
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u volby starosty. Vzor pro zaškrtnutí prosím promítnout a bude rovněž umístěn i v prostoru 
určeném pro úpravu lístku.  

 Opět se dotáži všech přítomných zastupitelů, zda je postup přímé volby místostarostů 
jasný. Prosím dát pryč ten vzor, aby byly vidět případné dotazy. Dotazy nejsou. Děkuji.  

 Nyní je 19.55. Do 20.00 se návrhový výbor přesune do volební místnosti. Volby tedy 
začnou přesně ve 20.00 a budou trvat 15 minut, tedy do 20.15. Pak dojde k uzavření volební 
místnosti, volební výbor sečte odevzdané hlasy a pořídí protokol k tajnému hlasování, a na to 
si vezme 20 minut. Žádám tedy pana starostu o vyhlášení celkem čtyřicetiminutové přestávky. 
Děkuji. 

 

 Starosta Martin Valovič: Ano. Tímto vyhlašuji přestávku do 20.40 hodin.  

 (Jednání přerušeno od 19.56 do 20.40 hodin.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Návrhový výbor je již hotov, resp. volební výbor, a dozvíme 
se výsledky volby prvního místostarosty a řadových místostarostů. Vypadá to, že jsme všichni. 
Tímto bych předal slovo panu předsedovi návrhového výboru, aby nás seznámil s výsledkem 
volby. Prosím, pane předsedo, máte slovo.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane starosto. Dovolte mi, prosím, abych seznámil 
přítomné s průběhem tajné volby prvního místostarosty a místostarostů. Tajné hlasování 
probíhalo v čase od 20.00 hodin do 20.15 dne 10. 11. 2022. 

 K volbě prvního místostarosty byl počet vydaných hlasovacích lístků 30, počet 
odevzdaných platných lístků 26. Prosím ticho. Počet odevzdaných neplatných lístků 4. Počet 
platných lístků, odevzdaných pro kandidáta Ing. Tomáše Peka byl 26.  

 Závěrem volby tedy konstatuji, že pan Ing. Tomáš Pek byl zvolen prvním místostarostou 
městské části Praha 10, k čemuž mu gratuluji. 

 Dále ve stejném čase probíhala volba čtyř místostarostů. Počet vydaných hlasovacích 
lístků byl 30, počet odevzdaných platných lístků 28, počet odevzdaných neplatných lístků 2.  

 Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty je následující: pro paní 
Olgu Koumarovou 27 hlasů, pro pana Pavla Šutku 26 hlasů, pro pana Radka Lojdu 26 hlasů, 
pro pana Davida Kašpara 27 hlasů. Omlouvám se. Pro pana Radka Lojdu 27 hlasů, pro pana 
Davida Kašpara 26 hlasů.  

 Závěrem volby tedy je, že Olga Koumarová, Pavel Šutka, Radek Lojda a David Kašpar 
byli zvoleni místostarosty městské části Praha 10. Gratuluji. (Potlesk.) 
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji za zprávu. Poprosil bych zvolené místostarosty a 
prvního místostarostu, aby se přesunuli sem na předsednictvo. Dáme si tři minutky na přesun 
a začneme hned další bod. Prosím kolegy, pojďte sem.   

 Máme přesun za sebou. Máme před sebou další bod.  

 

6 

Volba dalších členů Rady městské části Praha 10 

 Nyní pojďme k volbě dalších členů Rady městské části Praha 10, kteří budou voleni tři. 
Prosím o návrhy kandidátů. Tímto otevírám diskuzi. Děkuji. Hlásí se pan zastupitel Michal 
Narovec.  

  

 Pan Narovec: Za Společně pro Prahu 10 nominuji na funkci člena rady Mgr. Ondřeje 
Počarovského. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za návrh. Další v pořadí se hlásí pan Marek Dvořák.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji. Na funkci člena rady pana Mikuláše Pobudu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, a poslední se hlásí pan zastupitel Pavel Mareš. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Pan Mareš: Dobrý večer, za Koalici Vlasta, STAN a KDU-ČSL nominuji na funkci člena 
rady pana Ing. Milana Maršálka. 

 

 Starosta Martin Valovič: Já bych se dál zeptal kolegů, abychom si zopakovali kolečko 
s medailonkem a s těmi souhlasy. Tímto bych se zeptal pana Mikuláše Pobudy, zda souhlasí se 
svojí nominací.  

 

 Pan Pobuda: Děkuji. Jenom se zeptám: Mám teď slovo na to, přednést tedy… (Ano, 
pane zastupiteli.) Děkuji. Také si po vzoru Radka Lojdy stoupnu, aby mě všichni kolegové měli 
šanci vidět. Pane starosto, děkuji tímto za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve 
bych chtěl poděkovat svému zastupitelskému klubu Společně pro Prahu 10, ODS a TOP 09 za 
nominaci, kterou tímto se ctí a pokorou přijímám. 
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 Jmenuji se Mikuláš Pobuda, jak tu již zaznělo, je mi 27 let. Na Praze 10 jsem se narodil 
a celý svůj život v ní žiji. Řada z vás mě již zná. Dneškem začíná moje druhé volební období. 
S většinou z vás, kdo v tomto sále sedí, jsem měl šanci v uplynulém volebním období 
spolupracovat na spoustě věcí, vyjma tedy samozřejmě našich nových zastupitelů, které tímto 
vítám mezi námi a gratuluji jim ke zvolení.  

 V minulém volebním období jsem působil jak na neuvolněné pozici, tak následně na 
uvolněné. Předsedal jsem dvěma poradním orgánům rady a zastupitelstva a byl jsem aktivním 
členem v několika dalších. Troufám si o sobě tvrdit, že jsem se vždy snažil o kompromisní a 
předvídatelnou politiku a hodlám v tom pokračovat i nadále. 

 Jako člen rady bych se v tomto volebním období chtěl zaměřit na oblast dopravy a její 
smysluplné a vstřícné řešení pro všechny její účastníky. Zhodnocení dosavadních rozkreslení 
parkovacích zón, zlepšení a zvýšení bezpečnosti u našich nehodových míst, která na Praze 10 
máme, a celkově zlepšovat bezpečnost v dopravě tam, kde to bude potřeba, kde to je potřeba 
a kde to bude mít smysl.  

 Dopravu a nejen tuto oblast bych rád doplnil zaváděním inovativních a chytrých řešení 
a nástrojů v koncepci Smart Cities, na což navazuje třetí oblast, které bych se chtěl věnovat, a 
tou jsou informační technologie, ve které si kladu ten největší důraz na postupné pokračování 
modernizace úřadu, tak aby občané mohli co nejsnáze komunikovat, aby komunikace byla co 
nejsnazší s Magistrátem a postupné odbyrokratizování procesů tam, kde to bude možné, aby 
taková ta klasická denní agenda byla co nejpřátelštější a co nejjednodušší jak pro občany, tak 
i pro vnitřní chod úřadu.  

 Dámy a pánové, děkuji za pozornost a v případě mého zvolení se těším na hodnotnou 
a konstruktivní spolupráci.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji panu zastupiteli za vyčerpávající medailon k seznámení 
se svým programem, a tímto se obracím na pana Ondřeje Počarovského a žádám ho o 
vyslovení souhlasu se svojí nominací a pár slov o své gesci. Prosím, máte slovo, pane 
zastupiteli.  

 

 Pan Počarovský: Dobrý večer, pane starosto. Prosím, máte slovo. S nominací 
souhlasím. Rád bych se představil. Pro vás, kdo mě neznáte, to jsem já. S dovolením bych 
nabídl něco za sebe. Předně bych chtěl poděkovat za nominaci klubu Společně pro Prahu 10. 
To je jasné.  

 Jinak je i 51 let, jsem ženatý stále ještě a mám tři děti. Co se týče nějakého 
backgroundu, aby bylo jasno o mých případných kompetencích, jsem vystudovaný speciální 
pedagog. Oslím můstkem možná k tomu školství by to úplně mohlo patřit. V rámci dalšího 
vzdělávání jsem absolventem psychoterapeutického výcviku v rodinné systemické terapii 
psychosomatických poruch, výcviku v integrativní supervizi atd. Co se týče mojí praxe, pracuji 
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28 let v oblasti prevence rizikového chování, léčby dospívajících a rodin. Klinicky pracuji jako 
certifikovaný rodinný terapeut adiktolog po celou dobu.  

 Co se týče mé práce pro hl. m. Prahu a Prahu 10, tak od roku 2010 do roku 2014 jsem 
byl členem ZHMP, působil jsem ve výboru zdravotně sociálním, ve výboru školském, 
v protidrogové komisi, a zbytek už si nevybavuji, je to dlouho. Pak jsem pracoval v roce 2014 
– 2022 v rámci MČ Praha 10 v zastupitelstvu, v letech 2016 – 2018 jsem byl členem rady s gescí 
sociální oblast a školství. A v letech 2018 – 2022 jsem opět působil v tomto zastupitelstvu. Vždy 
jsem byl členem sociálně zdravotního výboru, komise výchovně vzdělávací pod.  

 Jako člen TOP 09 jsem expertem pro zdravotnictví a sociální politiku v rámci strany. Co 
se týče mých cílů, které spadají do gesce školství, podle mého názoru, naší největší výzvou, 
nejsložitější je zprovoznit starou školu V Olšinách, v uvozovkách až bude zrekonstruovaná, a 
to je opravdu práce velmi složitá. Co se týče nějakých vizí, byl bych moc rád, aby tato škola se 
stala fakultní školou. Rád bych zavedl poradenské psychologické metodické centrum, které by 
mohlo působit v této škole, ale upozorňuji, že jsou to vize, které ne vždy se podaří naplnit. 

 Co se týče spolupráce v rámci rady, podle mého názoru rada musí fungovat jako tým. 
Ne vždy musím býti odborníkem na všechno, ale musím být schopným manažerem a 
obklopovat se lidmi, kteří daným věcem rozumějí, a primárně musím spolupracovat s kolegy 
v radě tak, aby naše programové prohlášení, které, jak bylo řečeno, v lednu snad spatří světlo 
světa, tak aby se dařilo naplňovat ve prospěch našich lidí, nebo občanů Prahy 10. Těším se na 
spolupráci v této radě, v tomto zastupitelstvu, pokud budu zvolen, a budu samozřejmě 
přijímat podněty, názory i kolegů, kteří nejsou součástí rady a koalice, pokud budou věcné a 
realistické. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, pane kolego, za obsáhlý přednes. Tímto bych dal slovo 
poslednímu nominovanému panu Milanu Maršálkovi, zda souhlasí se svojí nominací, a aby 
nám řekl pár vět. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli.  

 

 Pan Maršálek: Děkuji za slovo, pane starosto, dobrý večer, kolegyně, kolegové. 
Nominaci si vážím a vyjadřuji s ní souhlas. Moje jméno je Milan Maršálek, jak už zaznělo. 
Narodil jsem se na Praze 10, jsem svobodný, vychováváme jedno dítě. V minulém volebním 
období jsem působil jako předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda 
komise územního rozvoje. Toto je moje třetí volební období, ve kterém jsem získal důvěru 
voličů, které si vážím. Vystudoval jsem krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě 
v Praze. Posléze jsem na tamní fakultě životního prostředí šest let byl zaměstnán, a následně 
jsem tři roky působil jako specialista životního prostředí ve státní organizaci Správy železnic. 
Uplynulé volební období jsem byl uvolněným zastupitelem. Tolik asi k mojí kompetenci, ke 
které směřuje i nominace. 

 Budu-li zvolen do rady MČ, těším se na spolupráci s úřadem. Myslím si, že je v mnohém 
na co navazovat, a jsou také věci, které je potřeba zlepšovat. A vedle spolupráce s úřadem 
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samozřejmě tady s kolegy z rady a zastupitelstva se těším i na spolupráci s veřejností, protože 
gesce zejména životního prostředí je hodně i o té komunikaci navenek. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za slovo poslednímu navrženému. Kolegové, je 
otevřená diskuze. Hlásí se nám pan Petr Beneš. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Vy vlastně hovoříte o těch gescích, ale nám říkáte, o nich 
nehovořte, nechte si to na příští bod. Tak já teď tedy nevím. Volíme vás s těmi gescemi, bez 
těch gescí? Oceňuji, že se jako snažíte, ale zase těžko se na to potom reaguje, když vlastně o 
těch gescích nechcete, abychom o nich mluvili. Mně tady chyběly například, když už jste to teď 
vyjmenovali, gesce jako energetika, transparentnost, otevřenost radnice, ale třeba strategický 
plán. A já nevím, jestli do MA21 patří strategický plán. Budeme se o tom asi bavit, ale neslyšel 
jsem to. Tak jestli to ještě nechcete doplnit.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Pan Michla Kočí. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Kočí: Děkuji za slovo. Opravdu souhlasím s panem Počarovským, že téma školství 
je opravdu významná oblast. A nemůžu se zbavit dojmu, že bylo podceňováno v posledních 
čtyřech letech, a pak mám strach z toho zápisu do příštího školního roku.  A tak bych se ještě 
rád zeptal, protože to jde částečně i za panem Počarovským, který působil v předchozí radě. 
Jak se budete stavět jako nová rada k nájmu Vysoké školy finanční a správní v Estonské ulici, 
která má nájem do roku 31 díky mnohým z vás? Pro ty, co nevědí, co je Vysoká škola finanční 
a správní, jedná se o tři budovy v Estonské a Kodaňské ulici, kde bylo v poslední den předchozí 
rady volebního období uzavřen zcela podle mě nelogický nájem o dalších deset let do roku 31, 
jak jsem zmínil. A my bychom tyto tři baráky pro naše děti potřebovali. Místo aby tam sídlila 
komerční firma, která se zabývá vzděláváním.  A co mě tedy ještě trápí jako občana, tak tam 
má sídlo i Konfuciův institut, který naše bezpečnostní složky vyhodnotily jako nebezpečí pro 
naši zemi.  

 Tak se ptám, co budete dělat s Vysokou školou finanční a správní, pokud s ní budete 
něco dělat. Ukončíte ten nájem dřív? Máme tam krásné tři paláce, které mají třídy, které by 
pojmuly několik stovek žáků, a mě fakt mrzí, že to slouží úplně někomu jinému, než našim 
dětem, a hrozí, opravdu hrozí, že my od příštího školního roku nedostojíme povinnosti obce, 
zajistit dostatečnou kapacitu pro naše prvňáčky. Anebo se zase bude snižovat kvalita 
vzdělávání, o které jsem tady hovořil před tím. Tzn., zopakuji to. Zvyšování počtu žáků ve třídě, 
rušení odborných učeben, rušení družin. A budu velmi rád za odpověď.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji panu Kočímu za položené otázky. Určitě na to dojde. 
Jak jsem říkal před tím, stačí dosednout do té rady, začít se tím zaobírat a ty výsledky se 



P10-484690/2022 

93 
 

dostaví, ale není to možné teď asi zčista dobra odpovídat, řekl bych natvrdo. Jelikož se nikdo 
další nehlásí, ukončuji tímto diskuzi a předávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás 
provedl následující volbou.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrhový výbor nyní v souvislosti 
s následující tajnou volbou připraví v součinnosti s oddělením zastupitelstva a rady hlasovací 
lístky, prodiskutuje proces volby, a tak jako bylo v předchozích volbách, na to prosíme 
patnáctiminutovou pauzu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Vyhlašuji přestávku do 21.10.  

 (Jednání přerušeno od 20.55 do 21.10 hodin.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Kolegové, prosím, ukončete diskuzi. Pojďme na svá místa, ať 
můžeme pokračovat. Návrhový výbor ukončil svoji práci, a nyní by nás seznámil s výsledkem 
volby. Prosím, pane předsedo, máte slovo.   

 

 Pan Čásenský: Děkuji, pane starosto. Dovolte mi, milí kolegové, abych vás ještě jednou 
dnes večer provedl tajnou volbou, která nás čeká, volba dalších členů MČ Praha 10 proběhne 
opět ve volební místnosti, tedy konferenční místnosti C, která je za námi. Po prokázání 
totožnosti obdržíte oproti podpisu jeden hlasovací lístek. Pro volbu dalších členů rady MČ 
Praha 10 se volí tři členové a nominováni jsou tři kandidáti. Jako v předchozích volbách svou 
vůli zvolit kandidáta vyjádřete, prosím, opět zaškrtnutím čísla před jménem, které si přejete 
zvolit. Zopakuji, že volit je možné až tolik členů, kolik je míst. Tudíž lze zvolit maximálně tři 
členy. Samozřejmě můžete volit i méně, než je stanovený počet.  

 K označení lístků využijte ve volební místnosti opět prostor za zástěnami, označený 
lístek pak hoďte do zapečetěné urny. Úprava hlasovacího lístku bude stejná, jako tomu bylo u 
volby starosty a místostarostů. Vzor pro úpravu hlasovacího lístku visí ve volební místnosti. 
Prosím opět všechny přítomné zastupitele, zda je daný postup jasný. Žádné dotazy nevidím. 
Teď je přesně 21.14. Tedy do 21.20 se volební výbor přesune do volební místnosti, od 21.20 
deset minut do 21.30 bude probíhat tajná volba. Následně bude deset minut návrhový výbor 
sčítat hlasy. Prosím tedy pana předsedajícího o vyhlášení pauzy do 21.40. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Činím tak a vyhlašuji pauzu do 21.40 hodin. 

 (Jednání přerušeno od 21.14 do 21.40 hodin.) 
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  Starosta Martin Valovič: Kolegové, pojďme, prosím, zaujmout místa v sále, buďte tak 
hodní, ať můžeme pokračovat. Budeme vyhlašovat volbu radních. Předávám tímto slovo 
předsedovi návrhového výboru, aby nás seznámil s výsledkem volby. Prosím, pane předsedo, 
máte slovo.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane starosto. Dovolte mi, prosím, vážení, abych vás 
seznámil s průběhem tajné volby dalších tří členů rady městské části Praha 10. Tajná volba 
probíhala v čas od 21. 20 hodin do 21.30 dne 10. 11. 2022. Počet vydaných hlasovacích lístků 
byl 30, počet odevzdaných platných lístků 27, počet odevzdaných neplatných lístků 3.  

 Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty byl následující: Pro 
Mikuláše Pobudu 26 hlasů, pro Ondřeje Počarovského 27 hlasů, pro Milana Maršálka 26 hlasů. 
 Závěr této volby tedy zní, že Mikuláš Pobuda, Ondřej Počarovský a Milan Maršálek byli 
zvoleni členy rady městské části Praha 10, k čemuž jim gratuluji. (Potlesk.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Vyžádal bych si tři minuty pauzu a prosím kolegy, ať se 
přesunou sem dopředu na předsednictvo.  

 Vážení kolegové, vidím, že panuje skvělá nálada v sále, ať nám to vydrží do půlnoci. 
Nyní bych se věnoval své povinnosti, která vyplývá z jednacího řádu, a tou je oznámení vzniku 
klubů. Oznámení o jejich ustavení byla doručena do kanceláře starostky předsedy klubů a byla 
mi předána oddělením rady a zastupitelstva. 

Doručena byla oznámení o založení:  

- Klubu SPD a NK (tedy nezávislých kandidátů) ve složení: Mgr. Tomáš Ján, Mgr. Stanislav 
Šimek, Mgr. Josef Nerušil a Petr Kopecký. Předsedou byl zvolen Mgr. Tomáš Ján. 

- Klubu Piráti Praha 10 ve složení: Ing. Jana Komrsková, Ing. Petr Beneš, Mgr. Michal Kočí, Mgr. 
Zuzana Lajksnerová, Mgr. David Satke, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, Ing. Ivan Mikoláš a Jiří 
Komrska. Předsedkyní byla zvolena Ing. Jana Komrsková 

- Klubu Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09 ve složení: Ing. arch. Martin Valovič, Ing. Tomáš 
Pek, Olga Koumarová, JUDr. Pavel Šutka, Bc. Radek Lojda, Mikuláš Pobuda, Mgr. Ondřej 
Počarovský, Mgr. Martin Čásenský, Ing. Michal Narovec, Marek Dvořák, BBA, Adam Štěpánek, 
Ing. Viktor Lojík, PaedDr. Martin Sekal, David Krůta, Jaroslav Štěpánek, MBA a Mgr. Tereza 
Hauffenová, MBA. Předsedou byl zvolen Ing. arch. Martin Valovič. 

- Klubu Vlasta, STAN a KDU-ČSL ve složení: MgA. David Kašpar, Renata Chmelová, Mgr. Pavel 
Mareš, Mgr. Tomáš Janík, Ing. Gabriela Kolářová, Ing. Milan Maršálek, Mgr. Adam Šilar, Mgr. 
Matěj Štěpánek, doc. Ing. Lucie Sedmihradská, PhD. a Mgr. Veronika Žolčáková. Předsedou 
tohoto klubu byl zvolen pan David Kašpar. 

- Klubu ANO 2011 ve složení: JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Jaroslav 
Štěpánek, MBA, Ing. Romana Šímová, LL.M, MBA, Mgr. Tereza Hauffenová, MBA, Ing. Jarmila 
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Bendová, Martin Kostka, Mgr. Josef Zběhlík, DiS. a Ing. Vladimír Novák. Předsedkyní byla 
zvolena JUDr. Radmila Kleslová. 

 To je informace, která dorazila od předsedů klubů. Určitě jste zaznamenali, že se tam 
duplikují dvě jména. Vidím, že se technicky hlásí pan Štěpánek. Prosím, kdybyste ho zapnuli. 
Prosím. 

 

 Pan Jaroslav Štěpánek: Vážený pane starosto, chci se důrazně ohradit proti tomu, že 
jsme byli já a kolegyně Hauffenová ze strany ANO deklarováni jako členové klubu této strany. 
Pokud ve stručnosti shrnu fakta, pak jsme oba dva dne 2. 10. řádně ukončili své členství v hnutí 
ANO a dne 5. 10. jsme ze zastupitelského klubu tohoto hnutí řádně vystoupili. To nám bylo 
ostatně potvrzeno i dopisem Ing. Ondřeje Prokopa, coby předsedy pražské organizace ANO ze 
dne 12. 10. včetně dopisu paní JUDr. Kleslové. 

 S ohledem na výše uvedené tímto opakovaně prohlašuji, že já ani kolegyně Hauffenová 
nejsme členy klubu hnutí ANO a potvrzuji, že jsme řádnými členy klubu Společně pro Prahu 
10, a to i s ohledem na skutečnost, že jsme podali řádně přihlášku do Občanské demokratické 
strany, jejímiž členy k dnešnímu dni jsme. Děkuji. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za informaci. Bylo důležité, aby to tu zaznělo, aby se 
tento vztah nějakým způsobem narovnal, a prosím tedy oddělení rady a zastupitelstva, aby 
seznam aktualizovali k dnešnímu dni.  

 Upozorňuji, že toto není bod programu, neotevírá se k němu diskuze. K tomuto bodu 
se neotevírá diskuze. (Námitka ze sálu.) Tam byl pan Štěpánek jmenovaný, pan Štěpánek 
dostal slovo, protože tam byl dvakrát. (Námitky ze sálu.) Dobře, paní doktorko, máte 
technickou, prosím.  

 

 Paní Kleslová: K dnešnímu dni jako předsedkyně klubu jsem neobdržela písemně 
podepsaný žádný dokument, kde by paní Hauffenová nebo pan Štěpánek z klubu vystoupili. 
Jediný dokument, kdy by mně bylo doručeno vlastnoručně podepsané, buď že by mně to přišlo 
poštou, nebo mně to donesli osobně. Nic takového ohledně vystoupení z klubu nemám. 
Pochopitelně každý takovýto akt musí být učiněn, aby byl nezpochybnitelný, tzn., datum, 
jméno a vlastnoruční podpis. Nic takového mi k dnešnímu dni doručeno nebylo. A navíc 
uvádím, že oba dva byli zvoleni na kandidátce hnutí ANO, tak nevidím jediný důvod, když mi 
nic takového doručeno nebylo, abychom je neuváděli jako členy našeho klubu. Nechť doloží 
pan Štěpánek mnou převzatý nebo poslaný dopis nebo cokoli, že mi toto bylo předáno a 
podepsáno oběma zmíněnými. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Druhou technickou pan Štěpánek, prosím.  
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 Pan Jaroslav Štěpánek: Vážená paní doktorko, já jsem vám 2. a 5. 10. poslal mailem 
zprávu o vystoupení jak z klubu, tak z hnutí ANO. Dne, nyní vám to klidně můžu předat. Vy jste 
na to neodpověděla, ale naopak jste mně poslala dopis 13. 10., který mám zde, kde píšete 
psaní, a tady píšete, no počkejte, nesmějte se. Já to nechci číst celé. A tady je věta: Následně 
jste vystoupili z klubu ANO a s tím, že jste s dcerou podali přihlášku do ODS. Takže vy jste to 
věděla toho 13. 10. Takže prosím vás, nelžete. Já jsem se tomu chtěl vyvarovat, takové debatě, 
která sem prakticky ani nepatří. (Námitka paní Kleslové mimo mikrofon.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Já bych, prosím, ukončíme tu diskuzi, není to žádný bod. To 
byla pouze informace o tom, že se odevzdaly soupisy členů klubů. Toto je spíš na vaši interní 
dohodu někde na stranickém sekretariátu vašem, ale nepatří to na zastupitelstvo. Nebudeme 
zatěžovat zastupitelstvo vašimi interními věcmi, co si kdo předá podepsané nebo 
nepodepsané. Pan Štěpánek tady jasně řekl, že je součástí klubu Společně pro Prahu 10, 
sdružování v klubech je podle jednacího řádu dobrovolné, může být, kdo chce, kde chce. Já 
když si vzpomenu jako ODS, můžu vstoupit do vašeho klubu, když mě přijmete. To samé můžu 
vstoupit do klubu Starostů, je to úplně jedno. Je to čistě na rozhodnutí toho člověka. Takže 
pan Štěpánek, paní Hauffenová tady jasně deklarovali už poněkolikáté, že nejsou součástí 
vašeho klubu. Tímto uzavírám tuto diskuzi a jdeme k dalšímu bodu. Prosím. Není to bod, 
prosím vás, a nebudeme tady kolem toho vést rozpravu. Řekl jsem, že ukončuji tento předklad 
tohoto materiálu.  

 Máme před sebou další bod tohoto programu, a to je  

 

7. 

Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování 
může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 
podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části 

Praha 10) 

 

 K tomuto bodu si dovolím načíst návrh usnesení, který vyjadřuje naši koaliční dohodu 
k rozdělení kompetencí:  

 Zastupitelstvo městské části Praha 10 

 I. svěřuje v souladu s ustanovením paragrafu 74 odstavec 2) zákona číslo 131/2000 
Sbírky, o hlavním městě Praze, v platném znění, starostce, místostarostům a členům Rady 
městské části Praha 10 pro volební období 2022 – 2026 zabezpečování úkolů v samostatné 
působnosti v následujících oblastech: 

 Ing. arch. Martin Valovič územní rozvoj, územní plán, podpora podnikání, vnější vztahy 
a Nový Eden,  

 Ing. Tomáš Pek, S.E. majetek včetně radnice, akciové společnosti a kulturní památky, 
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 David Kašpar, MgA. sociální a rodinná politika, zdravotnictví. 

 Poprosím kolegy, jestli mají co řešit, ať jdou, prosím, do předsálí. Nenecháme se rušit, 
prosím, běžte do předsálí, jestli máte něco na srdci. Děkuji.  

 Olga Koumarová investice do budov ZŠ a MŠ, finance a rozpočet,  

 Bc. Radek Lojda bytová politika, bezpečnost, dotace,  

 JUDr. Pavel Šutka kultura, sport a volnočasové aktivity,  

 Mgr. Ondřej Počarovský školství,  

 Mikuláš Pobuda doprava, IT a Smart Cities,  

 Ing. Milan Maršálek životní prostředí a udržitelnost, MA21.  

 II. pověřuje starostu a uvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 10 – 
místostarosty a uvolněné členy rady k zabezpečování samostatné působnosti v oblastech 
schválených dle bodu I. tohoto usnesení.  

 To je předklad, a já k tomuto bodu otevírám diskuzi. Pan Michal Kočí. Prosím, máte 
slovo, pane zastupiteli.  

 

 Pan Kočí: Děkuji za slovo. Nejprve bych si vám rád dovolil připomenout opět citaci čtyři 
roky starou z ustavujícího zastupitelstva od pana Ondřeje Počarovského, který tady jasně říká 
na stenozáznamu: Co se týče sociální oblasti, potažmo zdravotnictví, což je silně řečeno, my 
žádné zdravotnictví nemáme. Na Praze 10 máme LDN, příspěvkovku atd. A to je všechno. Tak 
já tedy nechápu. Opět se po čtyřech letech vracíme k tomu, co předchůdci vlastně sami 
negovali. Tak tady poprosím o vysvětlení. A já s tím souhlasím. Opravdu žádné zdravotnictví 
jako municipalitu nemáme. Tak proč se tady opět tento nešvar, který oprávněně pan 
Počarovský kritizoval, opět vyskytuje?  

 A potom bych se rád zeptal na ty gesce. My jsme taky komunikovali, stejně jako vy, 
v kampani s občany, a rád bych se zeptal tentokrát na oblast dopravy. Mě konkrétně se ptali 
na dvě věci. Jaký máme my názor na tramvaj do Malešic do Počernické ulice. Vím, že TOP 09 
v roce 2014 byla pro. Takže bych se ptal, patrně v tomto názor nezměnila? Když tak mě uveďte 
do aktuální situace, prosím.  

 A druhá věc z dopravy. Jestli pomůžeme občanům Zahradního města s odhlučněním 
Jižní spojky. Rád bych se tedy zeptal novopečeného radního pro dopravu, jestli o tomto 
problému ví, a pokud ano, jaké kroky v tomto podnikne.  

 A já fakt nechci být jízlivý, ale sociální oblast je mi fakt, studoval jsem ji, je mi blízká. A 
pan Kašpar mě tedy skutečně svými názory na mu svěřenou gesci úplně neuklidnil. Já bych se 
aspoň řečnicky, nechci ho tady trápit, rád bych znal jeho znalosti aspoň elementární a chci 
doufat, že zná rozdíl mezi sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách, ať třeba 
jenom přikývne. Pane Lojdo, vedle. Nevíme, dobře. 



P10-484690/2022 

98 
 

 Za druhé jaké jsou pracovní skupiny komunitního plánování sociálních a návazných 
služeb? Nevíme. (Smích.) Roční rozpočet CSOP a kolik z toho činí provozní příspěvek městské 
části, tušíme? Netušíme. (Smích.) A potom… 

 

 Starosta Martin Valovič: Pane zastupiteli, já vás prosím, držme nějakou štábní kulturu. 
Doposud to fungovalo. Nedělejme z toho tady estrádu, prosím.  

 

 Pan Kočí: To není estráda, to je vážná věc.  

 

 Starosta Martin Valovič: No není, tak to podávejte nějakým způsobem odpovídajícím 
závažnosti bodu.  

 

 Pan Kočí: Je to váš subjektivní postoj, názor, pane starosto. To je vážná věc a není to 
k smíchu. Je to černý humor maximálně. A potom, a to myslím smrtelně vážně, to je aktuální 
problém hlavního města, to může pan Počarovský potvrdit, protože v této branži, oblasti na 
Magistrátu působí. Já chci opravdu vědět, znát názor pana gesčního radního na rozšiřování sítě 
adiktologických služeb v hl. m. Praze. Konkrétně jaký je jeho názor na zřízení nízkoprahového 
denního kontaktního centra pro osoby se závislostmi na území Prahy 10. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Dále je do rozpravy přihlášen pan 
zastupitel Petr Beneš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já to zkusím vzít postupně průřezově po jednotlivých 
členech rady. U pana starosty územní rozvoj, územní plán. Dosluhující rada měla ne náhodou 
tyto dvě kompetence rozdělené mezi dvě osoby. A to proto, že se skutečně jedná o dvě velice 
zásadní témata, a dokonce i komise, která tam byla, tak byla postavena tak, aby tam žádná 
strana, žádný volební blok neměl většinu. Z toho návrhu komisí, který jste poslali, tak tam se 
ukazuje, že i Společně má absolutní většinu v komisi územního rozvoje, a i tady územní rozvoj 
a územní plán jsou v gesci pouze Společně. To se obávám, že není úplně nejšťastnější řešení, 
není tam žádná křížová kontrola, a může to skutečně mít neblahý vliv na územní plánování.  

 U paní Koumarové rozumím investicím do budov ZŠ, MŠ, nerozumím financím a 
rozpočtu. To se přiznám, tam nevím, jak jste k tomu došli. Pan Šutka, o tom už tu byla řeč. Pan 
pobuda, doprava, IT, Smart Cities. IT a Smart Cities nemá žádné samostatné rozpočtové 
kapitoly. Zbytek teď nechám zatím bez povšimnutí. 

 Spíš bych se zeptal, úplně mi tam chybí OHS, OHS jako gesce původně byla pod 
tajemníkem úřadu, a potom jsme ji rozdělili dokonce mezi tři radní, protože to bylo velice 
objemné. Zajímalo by mě, kdo se o tuto problematiku bude starat, tím spíš, že energetika 
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například právě spadá a řeší ji OHS. Vím, že chcete udělat výbor, ale energetika v následujících 
letech bude natolik závažná, že si myslím, že by si zasloužila mít svého konkrétního gesčního 
radního, aby i my zastupitelé jsme ho mohli interpelovat, aby i my zastupitelé jsme to s ním 
mohli řešit, a aby se to někam posunulo. 

 Další moje otázka by byla na konkrétní radní. Asi to bude pan první místostarosta Pek 
a paní Koumarová, protože si myslím, já vás nebudu zkoušet z jednotlivostí, z jednotlivých 
bodů, kam se chcete dostat, ale myslím si, že při domlouvání koalice jste se museli dotknout 
těch nejdůležitějších témat, jako je rekonstrukce radnice. Tam si myslím, že by to stálo za 
okomentování alespoň trošku, zdali dotáhnete to stěhování, teď je soutěž na přestěhování 
radnice otevřena, zdali skutečně tam chcete, protože vím, že v těch koaličních vyjednáváních 
byl naprostý rozpor, jedna strana se chtěla přesunout, druhá strana se nechtěla, tak tam si 
myslím, že by zastupitelstvo zasloužilo alespoň odpověď, kterým směrem se hodláte vydat.  

 Druhou extrémně důležitou věcí je podle mě privatizace městského majetku a bytů. 
Tady byl taky zásadní rozpor ve volebních programech obou uskupení, a mě tedy zajímá, jak 
gesční radní první místostarosta pan Pek chce k této problematice přistoupit.  

 A poslední neméně důležitá je daň z nemovitosti. To se obracím na paní místostarostku 
Koumarovou, a tam mě skutečně zajímá, jak chcete postupovat. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za položené otázky. Teď bych předal slovo další 
přihlášené paní Zuzaně Freitas. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Děkuji za slovo. Pokusím se nebýt příliš dlouhá. Navážu nicméně 
na své předřečníky. Já jsem vždycky považovala strany typu ODS, TOP atd. za strany 
pragmatiků. Já ovšem od pragmatiků očekávám, že budou uvažovat racionálně a že zohlední 
odbornost svých členů a že prostě podle toho přistoupí k sestavování těch gescí. To co tady 
vidíme, tak mi spíš připadá, jako kdybyste si vzali klobouk a z něj tahali jednotlivé gesce, jak to 
zrovna na koho padne. Promiňte, opravdu mě nenapadá jiný příhodný příměr. Tak jsem se 
chtěla zeptat, jestli byste byli ochotni nám objasnit ten klíč, podle kterého jste postupovali. Já 
ho v tom prostě neumím najít. Ale třeba ho jenom zatím nevidím, a vy mi to vysvětlíte. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze paní zastupitelka Jana Komrsková. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji za slovo, pane starosto. Já se vrátím do nedávné minulosti do 
konce června zastupitelstva, kdy jsme tady byli napadáni z nějakého majetkového 
propletence, kdy já jsem měla v gesci akciové společnosti a kolega Beneš byty, nebyty, 
majetek. To tehdy hrozně vadilo tady koalici Vlasta a napadalo to, že je to nějaký majetkový 
propletenec a já nevím, co všechno použili. Teď to dáváte do rukou úplně jednoho člověka. Je 
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to opravdu, myslím si, poměrně zásadní věc, i v té koalici to rozvržení silových gescí. Ano, my 
jsme navrhovali sedm členů rady. Zcela objektivně by to úplně stačilo. Takže já jenom spíš se 
tak jako obracím ke koalici Vlasta, jestli tohle teď nevadí, ale asi nevadí, jak se říká, za prachy 
v Praze dům. 

 Zeptám se ještě možná konkrétně pana radního Mikuláše Pobudy, doprava, IT, Smart 
Cities. Nebyla tady ta gesce Smart Cities. Přesně jestli by mohl třeba mi tady na mikrofon říct, 
co si pod tím mám v rámci městské části představit.  

 A potom tedy už tady o tom byla řeč, ale stejně to musím zmínit, protože Pavla Šutky 
si vážím jako právníka, několikrát nám byl nápomocen, za což mu patří dík, a byla to velmi 
dobrá spolupráce, a o to víc mě mrzí, když vidím jeho naprosto vágní gesce, které mají hodnotu 
v rámci rozpočtu zhruba asi 10 milionů a nejsou absolutně v rámci jeho odbornosti, myslím si, 
důstojné. Takže to jenom k tomuto, ohledně územního plánu, územního rozvoje už mluvili 
kolegové, a k tomu se nebudu vyjadřovat. Děkuji za odpověď.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za příspěvek. Další do diskuze se hlásí paní 
doktorka Kleslová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Já bych se chtěla opět zeptat, jestli nám tedy jednotliví radní budou 
odpovídat, když jsou tady dotazy, nebo ne, nebo opět jakoby ne, nebo jestli opět bude jakoby 
diskuze, že my se můžeme ptát a nikdo nám nebude odpovídat. Pak jestli to tedy tak je, tak 
snad ani nemá cenu se ptát, protože je to jakoby naprosto zbytečné.  

 A jenom jsem si vždycky myslela, že paní Freitas je inteligentní, ale teď už si to tak 
nemyslím, protože ona se vás ptala, myslela, že vy jí odpovíte, a ona jenom nepochopila, že 
skutečně zřejmě tam byla nějaká losovačka, první zřejmě byla o místostarosty, protože ti mají 
víc peněz, a pak tam byla lisovačka o ty radní, protože tady je zcela zjevné, že nikdo z vás nemá 
nejmenší zájem aspoň jako se předvést, abychom my viděli, že skutečně o tom něco víte. Já 
bych určitě ten zájem měla něco říct, aby bylo vidět, že nejsem úplně hloupá, ale vám to zjevně 
vůbec nevadí a nevím, jestli jste se někdy účastnili nějakého výběrového řízení na nějakou 
pozici. Já jsem byla mnohokrát v komisi, která třeba vybírala i pro privátní firmy, a nedovedu 
si představit, že by si vás někdo vybral. Opravdu si nedovedl představit, že by vám někdo 
nabídl, cokoli. 

 Tak já vás jako prosím, tady vás si vybrali ve volbách občané Prahy 10 a očekávali, že 
vy s nimi budete nějak komunikovat, a můžu vám říct, že se jako ti lidi dívají, protože mi píšou, 
já to tady můžu přečíst, co píšou, a jsou docela jako překvapeni. Jsou překvapeni. Tak já se 
znovu ptám, jestli budete odpovídat, nebo nebudete odpovídat, nebo byla nějaká losovačka, 
nebyla nějaká losovačka, a říkám, paní Freitas to asi nepochopila. Už je vám to jasné? Už asi 
jo, už je jí to jasné. Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji také za příspěvek. Další přihlášený je pan Martin 
Kopecký. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Martin Kopecký: Děkuji. Jenom musím přitakat paní doktorce Kleslové. Upřímně 
nechápu, proč si každý z vás nenapsal před tím, já nevím, půl stránky nějakého textu, nebo si 
to nenechal aspoň od někoho napsat, aby to tady přečetl, a byli byste všichni za hvězdu a nikdo 
vám v podstatě nemohl nic říct. Buď nás ignorujete, nebo nechcete věnovat ani tu půlhodinku 
nějakému elementárnímu sepisu nějakého povídání. Je to smutné. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Už není nikdo přihlášený. Uzavírám diskuzi. To byl souběh. 
Nebudeme to rozporovat, dobrý. Pan Michal Kočí má slovo, prosím. 

 

 Pan Kočí: Já nebudu dlouhý, nebojte se. Mně to nedá, je mi to žinantní, ale slovo 
z vašich řad čtyři roky staré, a uhodněte na základě předchozí diskuze, kdo je autor. Mně to 
přijde jako v mateřské školce. A znovu vás vyzývám, přece jenom. Pokud jste tak demokratičtí, 
transparentní, aby každý z vás, kdo jdete do rady na jakoukoli pozici, vystoupili, sebrali tu 
odvahu a nám i veřejnosti řekli, co chcete dělat v městské části, jaké máte cíle, vize, kam to 
chcete dotáhnout a co máte za sebou. Proč do háje za sebe necháváte mluvit svá alter ega? 
Tenkrát.  

 Tak já se ptám, proč do háje, nám neodpovíte, parafrázuji. Autor, ano, Ondřej 
Počarovský, kdo to věděl, má dva body.  

 

 Starosta Martin Valovič: Teď vidím, že už se snad nikdo opravdu nehlásí, takže ukončuji 
diskuzi k tomuto bodu a předávám slovo panu předsedovi návrhového výboru, aby nás 
provedl hlasováním a mohli jsme tento bod nějakým způsobem důstojně ukončit. Prosím, 
pane předsedo, máte slovo.  

 

 Pan Čásenský: Za návrhový výbor konstatuji, že k panem starostou načtenému návrhu 
usnesení nebyl podán žádný protinávrh. Budeme o něm tedy hlasovat tak, jak zazněl, beze 
změn.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pane předsedo, můžete na mikrofon, do zápisu můžete uvést své hlasování. Dobře, 
pokračujeme, já to ukončím a pan Čásenský to může rozporovat.  

 Pro 29, proti 14, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 1 nehlasoval.  
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 Pan Čásenský: Omlouvám se, v předchozím hlasování jsem chtěl hlasovat pro. Byl tady 
zřejmě nějaký technický problém. Stačí uvést do záznamu, není třeba opakovat hlasování. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, tak jsme se s tím vypořádali. Teď máme další bod 
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Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zákona č. 131/2000Sb. 
v platném znění 

 

 Jedná se čistě o formální záležitost a já si dovolím načíst návrh usnesení. 

 Zastupitelstvo městské části Praha 10 

 I. pověřuje následující členy Rady MČ Praha 10 k podpisu doložky dle paragrafu 43 
zákona číslo 131/2000 Sbírky, o hlavním městě Praze, v platném znění: 

Ing. arch. Martina Valoviče 

Ing. Tomáše Peka 

MgA. Davida Kašpara 

Olgu Koumarovou 

Bc. Radka Lojdu 

JUDr. Pavla Šutku 

Mgr. Ondřeje Počarovského 

Mikuláše Pobudu 

Ing. Milana Maršálka. 

 Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám diskuzi a prosím předsedu 
návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním.  

 

 Pan Čásenský: Opět mohu konstatovat, že k návrhu usnesení tak, jak jej načetl pan 
starosta, nebyl podán žádný návrh, budeme o něm hlasovat tak, jak zazněl, beze změn. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, hlasujme.  
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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 14. Návrh byl schválen.  

 Dámy a pánové, v tuto chvíli nás čeká  
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Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, 
volba členů, volba předsedy, a tajemníka 

 

 Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo povinně dle zákona o hlavním městě Praze, počet 
členů tohoto výboru musí být lichý a musí jich být nejméně 5. Zároveň je potřeba určit, zda 
bude, či nebude, předseda výboru bude, či nebude pro výkon funkce uvolněn. Volba předsedy, 
členů a tajemníka proběhne, v souladu s dřívěji přijatým usnesením, veřejně. 

 Usnesením k tomu bodu je nejdříve potřeba kontrolní výbor zřídit a rozhodnout o tom, 
zda bude předseda pro výkon funkce uvolněn, či ne. Následně musíme stanovit počet jeho 
členů, zvolit předsedu, zvolit členy, a na doporučení paní tajemnice, doktorky Hatalové, i 
tajemníka kontrolního výboru. 

 Otevírám diskuzi. Přihlášené občany k tomuto bodu nemáme. Prosím o návrhy, a to 
ústně a následně písemně. Nejprve prosím o návrhy ke způsobu výkonu funkce předsedy 
kontrolního výboru. Hlásí se pan Michal Narovec. Prosím, pana zastupiteli, máte slovo.   

 

 Pan Narovec: Navrhuji ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v platném znění, zřídit Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10, s 
předsedou – členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn. 

 

 Starosta Martin Valovič: Další návrhy nejsou. Děkuji za návrhy a nechávám hlasovat o 
návrhu kolegy Narovce na zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha 10, 
který bude pro výkon své funkce uvolněn. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. 

 Děkuji, výbor je zřízen, jeho předseda bude pro výkon funkce uvolněn. Nyní prosím o 
návrhy na počet členů kontrolního výboru s tím, že podle zákona o hlavním městě Praze musí 
být počet členů výboru lichý. Prosím návrh. Pan Michal Narovec. 

 

 Pan Narovec: Počet členů kontrolního výboru navrhuji stanovit na 7. 
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 Starosta Martin Valovič: Další návrhy? Nevidím. Děkuji za návrh a nechávám hlasovat 
o návrhu pana zastupitele Narovce stanovení počtu členů kontrolního výboru na 7. Prosím, 
spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.   

 Děkuji, kontrolní výbor bude sedmičlenný. 

 Nyní prosím o nominace členů kontrolního výboru. Prosím paní Radmila Kleslová. 

 

 Paní Kleslová: Klub ANO nominuje pana Mgr. Martina Kopeckého.   

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za návrh. Dále se hlásí paní zastupitelka Jana 
Komrsková. Omlouvám se. Pan zastupitel Beneš technická.  

 

 Pan Beneš: Jenom na upřesnění. V tuto chvíli navrhujeme členy, nebo předsedy?  

 

 Starosta Martin Valovič: Navrhujeme členy. Tím je to vypřádáno. Pan Marek Dvořák, 
prosím. Pardon. Máte slovo, paní zastupitelko.  

 

 Paní Komrsková: Jako člena kontrolního výboru za zastupitelský klub Piráti Praha 10 
navrhuji pana Mgr. Davida Satkeho.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další přihlášený je pan Marek Dvořák. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji. Za koalici Společně pro Prahu 10 a Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL 
navrhuji na členy kontrolního výboru kolegy Mikuláše Pobudu, Michala Narovce a Adama 
Šilara. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Poslední přihlášený je pan Tomáš Ján. Prosím, pane 
zastupiteli, máte slovo.  
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 Pan Ján: Klub SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti pro Prahu 10 navrhuje za člena 
kontrolního výboru pana Mgr. Stanislava Šimka.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za nominace a prosím navržené kandidáty o vyjádření, 
zda s nominací souhlasí. Budu se ptát postupně, jak byli nominování.  

 Pan Martin Kopecký. Ještě? Tady se mi nic neukazuje. Nejde zapnout. (Souhlasím.) 

 Pan David Satke souhlas je předán.  

 Pan Mikuláš Pobuda. (Souhlasím.) 

 Pan Michal Narovec. (Souhlasím.) 

 Pan Adam Šilar. (Souhlasím.) 

 Pan zastupitel Šimek. (Souhlasím.) 

 Děkuji všem nominatům za vyjádření souhlasu, a nyní přistoupíme k volbě členů 
kontrolního výboru. Pardon, napřed bych udělal přestávku. Udělejme přestávku. Navrhuji 
deset minut pauzu. Ještě se hlásí paní zastupitelka Komrsková s technickou, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Já se ještě technicky zeptám možná pana Mgr. Staňka, jak to je. Volí 
se všichni členové, a z členů potom předseda? Jestli teď navolit sedm členů a z nich bude 
předseda, nebo se volí šest členů a předseda není současně člen? To mi, prosím, trošku jenom 
objasněte. Když tak bych dodala ještě jednu nominaci.  

 

 Starosta Martin Valovič: Technická Martin Čásenský, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Záleží na návrhu navrhovatele. Tzn., že je možné zvolit stanovený počet 
členů výboru, a následně z členů výboru zvolit předsedu, ale je to možné udělat i způsobem 
opačným, tzn., že se zvolí člen výboru, který je zároveň předsedou, a následně se dovolí 
stanovený počet členů. Děkuji.  

 

 Pan Čásenský: Co jste nepochopili? Můžou být obě varianty. Buď se zvolí řadoví 
členové, a následně se z řadových členů zvolí předseda, nebo se zvolí řadoví členové plus 
předseda člen. (Kterou variantu tedy máme?) No předseda se momentálně nevolí. 
Momentálně se volí členové výboru. O předsedovi výboru jsme zatím vůbec nehlasovali, ani 
ho nenavrhovali.  
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 Starosta Martin Valovič: Prosím vás, jedná se o návrh členů výboru. Předseda bude 
volen v další části tohoto bodu. Teď se přijímaly nominace na členy kontrolního výboru. 
Přijímáme nominace, budeme hlasovat o členech. Následně přijde nominace na předsedu, 
budeme hlasovat o předsedovi.  

 Je vyhlášena pauza deset minut, takže do 22.35. 

 (Jednání přerušeno od 22.25 do 22.35 hodin.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Přátelé, prosím, zaujměte místa v sále. Skončila přestávka, 
prosím, pojďte do sálu. Navázal bych po přestávce na bod. Upozorňuji, je stále otevřena 
diskuze. S technickou se hlásí pan Martin Kopecký. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Martin Kopecký: Já už jsem zapomněl za tu dobu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Takže další pan Ivan Mikoláš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Mikoláš: Technickou. O přestávce jsme si to v zásadě vysvětlili. Ono opravdu 
nebylo jasné, jestli volíme šest členů výboru, a potom sedmého člena a zároveň předsedu, jako 
to bylo v návrhovém výboru. Pochopil jsem, že ano. 

 

 Starosta Martin Valovič: Je to tak.  

 

 Pan Mikoláš: Ale fakt to jasné nebylo.  

 

 Starosta Martin Valovič: Říkal jsem, že volíme členy.  

 

 Pan Mikoláš: Ano, ale když jsme volili návrhový výbor, a zároveň volební, tak se volil 
nejdřív předseda a člen zároveň, a pak se dovolovali členové. Čili tam to bylo úplně jasné. Teď 
je to obráceně, a tak není jasné, jestli volíme nejdřív sedm členů, a z nich vybíráme předsedu, 
anebo jestli volíme šest členů, a následně člena a předsedu. A to fakt jasné není, to nebylo 
jednoznačně řečeno. 

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, je to vysvětleno. Volíme šest členů a následně budeme 
volit předsedu. Prosím, paní zastupitelka Jana Komrsková.  



P10-484690/2022 

107 
 

 

 Paní Komrsková: Před chvílí jsem se bavila s předsedou návrhového výboru, abychom 
si to přesně vyjasnili. Ale je rozdílné, co říká pan starosta. Ten mi řekl, že bude sedm členů, 
nebo může být, a z nich bude tedy volen předseda. Pan starosta říká šest členů a potom 
předseda. Takže ne z členů předseda. 

 

 Starosta Martin Valovič: Je to jak říkám, bude se volit šest členů, a tak to bylo i načteno, 
šest členů, a poté se bude volit předseda zvlášť. Z jiné nominace. Budou se přijímat nominace 
na předsedu. Teď jsme přijali, je tady šest nominací na, když to řeknu, řadové členy, a pak 
přijde nominace na předsedu. Budeme volit předsedu zvlášť, a současně člena. Nejde se 
přihlásit. Upozorňuji, že pořád je otevřená diskuze. Můžete si podávat návrhy, procedurální 
návrhy, to ničemu nebrání. Jestli chcete volit sedm členů, dejte procedurální návrh, bude 
hlasován. Pan Beneš se hlásí s prvním příspěvkem. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Jestli to správně chápu, my jsme zvolili počet členů sedm. 
To byla volba předchozí. (Ano.) Takže pokud teď volíme členy, tak bychom jich skutečně měli 
volit sedm. To není, že šest. Podle čeho bychom jich volili šest? To by vlastně nedávalo smysl. 
Pokud se tam sejde sedm nominací, měli bychom volit sedm.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pan Tomáš Pek, prosím, technická.  

 

 Pan Pek: Myslím si, že je to teď úplně jedno. My víme, že má být maximálně sedm členů 
kontrolního výboru, a klidně si navolte třeba dvacet členů, a mezi nimi se bude volit těch sedm 
maximálně. Nanominujte si jich třeba dvacet. Z nich se bude volit maximální počet číslo sedm, 
podle toho, jak projdou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Paní zastupitelka Komrsková.  

 

 Paní Komrsková: Navrhuji jako člena kontrolního výboru za Piráty Praha 10 pana Ing. 
Petra Beneše.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za nominaci. Dál se hlásí do diskuze pan Martin 
Kopecký, prosím.  
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 Pan Martin Kopecký: Za klub ANO nominuji jako druhou členku do kontrolního výboru 
paní JUDr. Radmilu Kleslovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Vidím, že se další nominace nesešly. Tímto bych 
ukončil diskuzi k tomuto bodu, k těmto návrhům, když to takhle řeknu. Prosím návrhový 
výbor, aby nás seznámil s tím, jak se tedy bude hlasovat a o čem budeme hlasovat. 

 

 

 Pan Čásenský: Já ještě v prvé řadě poprosím klub ANO, aby doručil písemně návrh na 
paní Radmilu Kleslovou jako členku kontrolního výboru. Děkuji pěkně. S ohledem na to, že bylo 
nominováno víc kandidátů, než je počet obsazovaných míst, budeme o nich hlasovat 
jednotlivě. Jako první byl navržený pan Martin Kopecký za hnutí ANO. 

 

 Starosta Martin Valovič: Jenom chci, abyste nás provedl celým způsobem volby. 
Myslím v tom, abyste i zopakoval, koho volíme a kolik členů z této volby by mělo vzejít. Aby 
tady byly nějaké výklady toho, co volíme, aby v tom bylo naprosto jasno, že volíme členy 
kontrolního výboru, a následně bude ještě jedna volba, kde budeme volit předsedu.  

 

 Pan Čásenský: Je to tak, pane předsedo. Volíme členy kontrolního výboru, kterých 
může být zvoleno maximálně sedm, s tím že máme osm nominací na členy kontrolního výboru. 
Musíme tedy hlasovat jednoho po druhém, tak jak byly tyto návrhy podány. Potom je 
následující část tohoto bodu programu. Záměrně neříkám podbod. Část tohoto bodu 
programu, kde budeme volit předsedu návrhového výboru. Kontrolního výboru, promiňte. 
Záleží na navrhovateli, zdali navrhne, aby byl členem, nebo aby byl zvolen z řad členů. Do 
určité míry to bude také záležet na tom, kolik členů kontrolního výboru bude v této volbě 
zvoleno.  

 

 Starosta Martin Valovič: Teď se hlásí s technickou pan Martin Kopecký. Prosím, máte 
slovo.  

 

 Pan Martin Kopecký: Jenom že nám chybí souhlasy nově nominovaných. 

 

 Starosta Martin Valovič: Určitě se k tomu dostaneme. Jenom jsem si chtěl ještě 
upřesnit tuto věc, a po souhlasech bychom šli k volbě. Jenom ještě abychom měli vypořádané 
technické. Paní doktorka Kleslová, prosím.  
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 Paní Kleslová: Jenom jsem se chtěla zeptat, protože jak jsme od vás, pane starosto, 
dostali takový ten přehled výborů, tak bylo, že máme nominovat jednoho, že se bude volit šest 
členů výboru, tak já tomu teď úplně nerozumím a chci se zeptat, jestli skutečně nebude lepší 
volit těch šest členů výboru, na kterých byla shoda. Všichni tak nějak byli srozuměni, že 
budeme zřejmě akceptovat návrhy ostatních, a teď se z toho udělal takový trošku zbytečný 
guláš. Tak nevím, jestli byste neměli nějak přehodnotit. Já jsem ochotna se vzdát, kdyby těch 
šest členů se jenom volilo, té nominace, a budu hlasovat pro ten konsenzuální kontrolní výbor, 
těch šest členů, jak jsme měli v tom materiálu, co jsme vám pak všichni zasílali v té tabulce. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Já jenom dovysvětlím, paní doktorko, k tomu došlo, k této 
situaci tím, že my jsme vám oznámili všem na tomto společném jednání předsedů klubů, že 
my jako koalice obsazujeme tři místa v kontrolním výboru. Zůstávala tam čtyři místa. Tři místa 
obsazujeme my a čtyři místa tam zůstala pro opozici, čímž vlastně, tím se mezi vás, hnutí ANO, 
Pirátskou stranu a SPD rozdělují čtyři místa v kontrolním výboru. Vy jste poslali nominaci, 
dostali jsme jednu nominaci od SPD, od Pirátů jsme nedostali žádnou nominaci. Takže my jsme 
vlastně nevěděli do této chvíle, kolik se sejde čeho, takže jsme nemohli jakýkoli konsenzus 
dodržet, a proto se šlo touto cestou, že ty nominace se podávají z pléna. Protože říkám, my 
jsme to nedostali, takže jsme nemohli vědět, jestli Piráti si pošlou dva, jednoho, nebo tři. Proto 
se ty návrhy takovýmto způsobem tady zpracovávají. 

 Nicméně máme tedy nominace podané, uzavřené, pan předseda návrhového výboru 
nás s tím seznámil. Ještě se hlásí do diskuze pan Michal Kočí. Prosím, máte slovo. 

 

 Pan Kočí: Děkuji za slovo. Dovolím si připomenout ve svém příspěvku to, co tady 
zaznělo před čtyřmi roky. Děkuji, pouze opravdu kratičce. Ano, chceme věci měnit k lepšímu. 
Skutečná opozice bude mít v kontrolním výboru, pokud se nám to podaří všem, doufám, ve 
shodě vzájemné prohlasovat za chvíli, bude mít většinu ve výboru, a předsedou bude zástupce 
nejsilnější strany v opozici. Potvrzuji kromě jiného slova paní místostarostky Komrskové, byl 
to koaliční návrh pana Ledla ze Strany demokratického socialismu, který byl zvolen na 
kandidátní listině KSČM. Nechme minulost minulostí, komunisté jsou minulost 
v zastupitelstvu. Já říkám, bohu díky a soustřeďme se na budoucnost. Princip předsednictví 
bude mít nejsilnější opoziční strana, a že si předsedu nominuje, jde nad to, jestli se mi ten 
člověk líbí, nebo nelíbí, protože já nechci, aby se mi za čtyři roky dělo, že by mi někdo kádroval 
mého kandidáta. Věřím, že pan Mareš se poznal ve svém citátu. Máme respekt k opozici a za 
celou radniční koalici mohu říct, že máme shodu na tom, že podpoříme nejsilnější opoziční 
stranu a každá strana bude mít zastoupení v kontrolním výboru.  

 A na to konto, paní starostka Renata Chmelová řekla, cituji: Já to okomentuji, již to tady 
zaznělo. Kontrolní výbor náleží opozici, kde zcela jistě opozice má mít dle našeho názoru 
většinu, a předsedající má být také zvolen z opozice. Pro největší opoziční klub. Tím toto 
potvrzuji.  
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 Rád bych slyšel z úst, která jsem teď citoval, že jejich názor stále platí, protože chtějí 
kultivovat politickou kulturu. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Nevidím dalšího přihlášeného, tímto 
diskuzi ukončuji a vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Pak ji budeme znovu otevírat. Tam jde 
o to, aby nepřicházely další návrhy. Když ji neotevřeme, začnou chodit další návrhy, bude 
v tom zase zmatek, pak tu volbu nedokončíme. Pak ji otevřeme, samozřejmě, budeme volit 
předsedu, takže se musí otevřít diskuze. Technická pan Kopecký, prosím.  

 

 Pan Kopecký: Jenom žádám, pokud by bylo možné to zastupitelstvo vést nějakým 
rychlejším způsobem. To je samá přestávka dneska, ani nám není vysvětleno proč. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Paní Komrsková. Nic, dobře. Je vyhlášena 
desetiminutová přestávka, prosím. Sejdeme se v 11.03. 

 (Jednání přerušeno od 22.53 do 23.03.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, budeme pokračovat v tomto bodě. Pro úplnost pro 
osvěžení bych načetl nominace, jak přišly na volbu členů kontrolního výboru v pořadí, jak byli 
nominováni. Budu to číst pro rychlost bez titulů: Martin Kopecký, David Satke, Mikuláš 
Pobuda, Michal Narovec, Adam Šilar, Stanislav Šimek, Petr Beneš, Radmila Kleslová. 
Přistoupíme k volbě, budeme volit po jménech.  

 Děkuji všem nominantům za vyjádření souhlasu, a nyní přistoupíme k volbě členů. 
Pardon, ti dva poslední nevyjádřili. Nikdo ještě? Ti vyjádřili. Šest vyjádřilo v první části. Zeptám 
se tedy ještě Petra Beneše, zda přijímá nominaci.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za nominaci a přijímám.  

 

 Starosta Martin Valovič: Paní doktorka Radmila Kleslová, prosím, přijímáte nominaci? 
(Ano.) Přijímá.  

 Děkuji všem nominantům za vyjádření souhlasu, a nyní přistoupíme k volbě členů 
kontrolního výboru. 

 Prosím o spuštění hlasování o volbě pana Martina Kopeckého. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. Děkuji, schváleno.  
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 Prosím o spuštění hlasování o volbě pana Davida Satkeho. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. Děkuji. 

 Prosím o spuštění hlasování o volbě pana Mikuláše Pobudy. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. Děkuji. 

 Prosím o hlasování o volbě pana Michala Narovce. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Dále prosím o hlasování o volbě pana Adama Šilara. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. Děkuji.  

 Nyní prosím o hlasování o volbě pana Stanislava Šimka. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

 Prosím o hlasování o volbě pana Petra Beneše. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 7, proti 1, zdrželo se 31, nehlasovalo 5. Návrh nebyl přijat. 

 A prosím poslední hlasování o volbě paní doktorky Radmily Kleslové. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 7, proti 1, zdrželo se 32, nehlasovalo 4. Návrh nebyl přijat.  

 Děkuji, tímto máme schváleno, gratuluji všem zvoleným členům kontrolního výboru a 
prosím o nominace na pozici předsedy kontrolního výboru. Paní zastupitelka Jana Komrsková, 
prosím.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji, pane starosto, za slovo. Za zastupitelský klub Piráti Praha 10 
navrhuji do kontrolního výboru do pozice předsedy výboru pana Ing. Petra  Beneše.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dále je přihlášen do diskuze pan Martin Kopecký. 
Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  
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 Pan Kopecký: Za zastupitelský klub ANO navrhuji do pozice předsedy kontrolního 
výboru paní doktorku Radmilu Kleslovou.  

  

  Starosta Martin Valovič: Děkuji. Třetí přihlášený je pan zastupitel Tomáš Ján. Prosím, 
pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Ján: Klub SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti navrhují na předsedu kontrolního 
výboru pana Stanislava Šimka.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Vidím, že to jsou nominace všechny. Uzavírám diskuzi 
k tomuto bodu. Nyní bych prosil pana předsedu návrhového výboru, aby nás seznámil 
s nominacemi a řekl nám je v pořadí, jak byly načteny.  

 

 Pan Čásenský: Návrhový výbor eviduje tři návrhy na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Jako první byl navržen předseda a člen kontrolního výboru pan Beneš z Pirátů, jako 
druhá byla navržena předsedkyně a členka kontrolního výboru paní doktorka Kleslová z klubu 
ANO a jako třetí byl navržen pan Šimek za SPD a Trikoloru, který kandiduje jakožto na předsedu 
z řad již zvolených členů.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, a nyní se budu ptát jednotlivých navržených, zda 
souhlasí se svou nominací. Ptám se pana Petra Beneše, zda s nominací souhlasí.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za nominaci a souhlasím.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Ptám se paní doktorky Radmily Kleslové, zda souhlasí 
s nominací.  

  

 Paní Kleslová: Ano, děkuji, souhlasím.  

 

 Starosta Martin Valovič: A ptám se i pana Stanislava Šimka, zda souhlasí s nominací na 
předsedu kontrolního výboru. 

 

 Pan Šimek: Ano, děkuji, souhlasím.  
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 Starosta Martin Valovič: Máme souhlasy, a nyní můžeme přistoupit k volbě. Budeme 
tedy hlasovat opět po jménech.  

 Prosím o spuštění hlasování o panu Petru Benešovi na pozici předsedy kontrolního 
výboru.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 7, proti 1, zdrželo se 33, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím o spuštění hlasování o paní Radmile Kleslové na pozici předsedy kontrolního 
výboru.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 7, proti 1, zdrželo se 33, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím o spuštění hlasování o volbě pana Stanislava Šimka na předsedu kontrolního 
výboru.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 4, proti 10, zdrželo se 28, nehlasovali 2, návrh nebyl přijat.  

 Diskuze byla ukončena. Byla, diskuzi jsem ukončil po nominacích. Diskuzi jsem 
ukončoval po nominacích. Dobře, beru zpět. Diskuze je stále otevřena. Prosím paní doktorku 
Kleslovou, technická.  

 

 Paní Kleslová: Pane starosto, já jsem vás jenom chtěla poprosit. My jsme 
předpokládali, že to takto dopadne, a chtěla jsem vás poprosit vzhledem k tomu, kolik je 
hodin, abyste už toto bago s námi nehrál. My jsme věděli, že to tak bude, ale vzalo to všem 
hodinu času, a my co nebudeme ani místostarostové ani placení radní, jdeme od rána do 
práce, tak prosím, už toto nedělejte, když to nemyslíte vážně. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, pan Petr Beneš, řádná diskuze, prosím.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já se teď snažím podívat do hlav vládnoucí zvolené koalice 
a přemýšlím, co vás vedlo k tomu, že jste nenavolili funkční kontrolní výbor. Samozřejmě že 
výbor bez předsedy se nemůže svolat, tzn., budou pobírat odměnu jenom členové, ale nemůže 
pracovat, nemůže se svolat. Nebo jakým způsobem to máte vymyšlené? Že by ho svolalo 
zastupitelstvo? To je asi jediná varianta, která mě napadá, ale tato není na pořadu. Takže 
vlastně, proč jsme tam navolili členy, proč jsme nenavolili předsedu? 

 A rád bych ještě poprosil o vyjádření návrhový výbor nebo pana Staňka, protože 
kontrolní výbor má být ze zákona lichý. A v tuto chvíli jsme tedy ve stavu, kdy má sudý počet 
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členů, a já nevím, zdali to zákonodárce takhle myslel, aby se to navolilo jenom částečně, a 
zkrátka pokud je takhle navolený jako sudý, zdali je to v pořádku, zdali bychom neměli ještě 
dodělat dovolbu předsedy.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další přihlášená do diskuze je paní zastupitelka 
Komrsková. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Komrsková: No je to jednoduché. Zákonodárce to takhle nechtěl, protože jinak by 
tyto dva výbory, jako je kontrolní a finanční, nedával do zákona jako jediné povinné. Takže já 
jenom opravdu nerozumím. Tato rada, tato koalice nechce kontrolu. Rozumím tomu správně? 
Nebo jak to je? Jak je možné, že i zastupitelstvo hlavního města, které nemá zatím zvolenou 
novou funkční radu, tak si zvolilo celý kontrolní výbor, který kontroluje jednotlivé tisky, které 
teď jdou do rady, které předkládá současná dočasná rada. Já se jenom ptám, to opravdu 
nechcete kontrolu? Je to prostě takto jednoduché, takhle to chcete, aby se to publikovalo ven? 
Já si myslím, že ne. Je to trošku ostudné a nevím, čeho se bojíte. Já tomu fakt nerozumím. 
Takové to, kdo bude hodnější, je to velmi jednoduché, vždyť vy jste se tady bili všichni do 
prsou, že předsedou musí být ten, kdo má nejsilnější opoziční klub. Nejsilnější opoziční klub je 
osmičlenný. Já tomu opravdu nerozumím. Možná mi to třeba někdo vysvětlíte, ale proč se tady 
tedy mluvilo o nějaké demokracii, o nějaké politické kultuře, když sami ji teď bohužel, a 
opravdu říkám k mé lítosti, sami nedodržujete. Tady dokonce v minulosti se to minulé volební 
období spojovaly dva kluby, které dávaly svého nominanta, aby přehlasovaly nejsilnější 
opoziční klub, jenom aby měly předsedu kontrolního výboru. Nepamatuji si, že bychom si řekli 
někdy, že bychom nějakým způsobem zamezili tomu, aby se rada kontrolovala. Třeba mi to 
pan starosta vysvětlí. Můžu to maximálně respektovat, to je všechno, ale opravdu nad tím 
zůstává zdravý rozum stát.  

 

 Starosta Martin Valovič: Já bych k tomu jenom krátce podotkl, paní zastupitelko, vy 
jste hovořila o nejsilnějším opozičním klubu v tuto chvíli, my na to máme dvojí úhel pohledu. 
Tam se na to samozřejmě může nahlížet tím, jak je to aktuálně teď, a druhý úhel pohledu je, 
jaká byla vůle voličů, kteří rozdali hlasy klubu ANO, a tam je úhel pohledu zase jiný. Tímto 
úhlem pohledu to může být klub ANO, tamtím úhlem pohledu to je klub Pirátské strany. 
Upřímně řečeno my v koalici jsme nedokázali zatím tento rébus nějakým způsobem 
rozlousknout, takže výsledkem toho je dnešní stav, který z toho vzešel.  

 Příští zastupitelstvo, předpokládám, bude už v prosinci. My máme předběžně nějaký 
termín pracovní nastavený, ale zatím ještě čekáme, jak se bude vyvíjet situace kolem 
Magistrátu, zda bude schválen rozpočet, abychom mohli i my schválit rozpočet, takže 
v podstatě někdy mezi 12., což je první termín, který máme nějakým způsobem vyblokovaný 
pro zastupitelstvo, nebo případně 18., nebo případně 21. prosince může být prosincové 
zastupitelstvo, kde věřím, že se tato věc uzavře a bude kontrolní výbor plnohodnotně 
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fungovat. To asi není pro vás uspokojivé vysvětlení, ale je to současný stav, který je, a 
zastupitelstvo prostě hlasovalo svébytně a hlasovalo tímto způsobem.  

 Další do diskuze je pan Martin Kopecký. Prosím.  

 

 Pan Kopecký: Děkuji. Já jsem jenom chtěl konstatovat, že se nám tady stávají takové 
nešvary na zastupitelstvu. Každá nová koalice nám tady zavádí nové pořádky. Za té 
předcházející tam se zavedlo, že se nebude odpovídat na dotazy v diskuzi, u té nynější jde 
evidentně o nenavolení zákonem předvídaného povinného výboru. To jsem si tady napsal jako 
poznámku mezi tím, co jste vysvětloval, proč k tomu tedy nedošlo. Dobře. To je asi legitimní.  

 Ale potom nechápu, proč jste toto neřekli před hodinou, když jsme začali volit. Mohli 
jsme si odpustit ty nesmyslné přestávky, mohli jsme se v klidu věnovat dalším bodům a mohli 
jsme o hodinu dřív skončit. Bylo to zbytečné. Stejně jste nám to řekli teď, ale opravdu jste to 
mohli říct před tím. Kdyby byly čtyři hodiny odpoledne, ale je opravdu půl dvanácté v noci. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Já bych jenom dodal, pane Kopecký, tomu se říká demokracie, 
je prostor pro diskuzi, prostor pro hlasování a prostor pro diskuzi nějakým způsobem. To není 
o tom, že si to řekneme dopředu a pak si to někde navolíme a jdeme domů. Bohužel tak ta 
situace je, nebo bohu dík bych řekl, a s tím se nic nedá dělat. Jednou jste zastupitel a holt tady 
musíte s námi setrvat, jak to dlouho půjde.  

 Další je do diskuze paní Zuzana Freitas.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Děkuji za slovo v tuto pozdní hodinu. Já když jsem v červnu 
poslouchala nářky odvolané paní starostky o návratu starých pořádků, tak jsem si skutečně 
nemyslela, že se to projeví hned na prvním zastupitelstvu v pohledu na to, že budeme během 
jedné hodiny nebo několika málo hodin předvádět rozdílný úhel pohledu při sestavování počtu 
členů koalice a rozdílný úhel pohledu při zohledňování počtu členů při volbě kontrolního 
výboru. Ty dva úhly pohledu, fakt jste mě dostali, to jsem nečekala. Já pevně doufám, že to je 
opět jenom nepochopení, že má inteligence opět nepostačuje, a dávám ji tady v plen.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další pan Martin Kopecký, prosím.  

 

 Pan Martin Kopecký: Já jenom, pane starosto, když už jsme zavedli tuto diskuzi mezi 
námi, tak jenom, že jsme se asi nepochopili v reakci, soudím z toho, co jste odpovídal. Tady 
nejde o demokracii. Já vám neupírám vaše právo, jakým způsobem máte volit, nebo nemáte. 
Neupírám vám ani to právo na ten názor, jaký máte. Dokonce jsem říkal, že je legitimní. Byl to 
takový povzdech, takové prohlášení, že možná kdybyste toto řekli dopředu, na tom není nic 
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nedemokratického, výsledek by byl stejný, tak bychom si tady tu hodinu ušetřili. Tak jenom 
jsem to chtěl dovysvětlit, abychom si rozuměli, že nějakým způsobem nenapadám demokracii. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, teď tomu rozumím. Můžeme pokračovat dál. Paní 
zastupitelka Šímová.  

 

 Paní Šímová: Děkuji za slovo. Vážený pane starosto, chtěla jsem se připojit ke svému 
kolegovi a chtěla jsem jenom takovou poznámku. Vy mluvíte o demokracii, mluvíte o podané 
ruce vůči nám, a teď úplně jasným způsobem znevažujete to postavení speciálně našeho 
klubu. A ještě bych chtěla tímto ještě jednou poděkovat panu Štěpánkovi a paní Hauffenové, 
protože skutečně jsme dostali ty mandáty, které jsme dostali, byli bychom nejsilnějším 
opozičním klubem, máme nejvíc mandátů, takže ještě jednou mu děkuji za komplikaci a vůbec 
za to, co tím způsobil. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Já také děkuji. Přihlášený dále je pan zastupitel Petr Beneš. 
Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Ve svém prvním příspěvku jsem se ptal na to, jakým 
způsobem bude svolán kontrolní výbor, protože pokud máme navoleny členy, nemáme 
předsedu, dle mého názoru je jediným kompetentním ke svolání kontrolního výboru 
zastupitelstvo MČ. V tuto dobu byste měli vyřešit nějakým procedurálním návrhem jako 
koalice, jako rada už nově zvolená, jak se kontrolní výbor svolá, protože jinak nám minimálně 
měsíc, pravděpodobně ještě déle, protože jestli jste mluvili o dalším termínu 12. 12., to je víc 
než měsíc, než se to potom svolá, tak je dost dobře možné, že ten kontrolní výbor letos už 
vůbec nezasedne. To mně přijde špatně. Je to výbor ze zákona, takže já prosím tedy ještě 
jednou o vyjádření, zdali může zůstat šestičlenný a jakým způsobem bude svolaný. 

 

 Starosta Martin Valovič: Předal bych slovo návrhovému výboru, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Zákon hovoří zcela jasně, a to sice tak, že kontrolní výbor musí být zřízen 
s lichým počtem členů. Zřízen. Tzn., že jich musí mít pět, sedm, nebo devět. Nicméně rozhodně 
zákon nenařizuje, že všichni členové musí být navoleni. Tzn., pokud bylo navoleno šest členů, 
sedmý člen navolen nebyl, je to vůle zastupitelstva a zákon nic takového nevylučuje. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za vysvětlení. Další je do diskuze přihlášen pan 
zastupitel Novák. Prosím, máte slovo.  
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 Pan Novák: Děkuji za slovo. Chci se jenom přimluvit k tomu, aby se toto nedělo, 
abychom to tady trošku zrychlili, protože někteří z nás opravdu ráno musejí vstávat do práce. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dále paní zastupitelka Jana Komrsková, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Já už bych se nehlásila, pane kolego, abych tady nezdržovala, ale tady 
padly otázky, resp. jedna se opakovala. Jak bude kontrolní výbor pracovat, svolávat se, když 
nebude mít předsedu. Do konce roku se už nesvolá, nebo jak to je? Prosím, někdo mi 
odpovězte případně, můžeme to vyřešit jednoduše. Stanovit pevný termín jeden, dva, to je asi 
úplně jedno, jak se zastupitelstvo shodne, jaké budou návrhy, aby vlastně zastupitelstvo ten 
výbor svolalo na konkrétní termín. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Do diskuze se už nikdo nehlásí. Přešel bych k další části tohoto 
bodu, a to je, nyní se budeme věnovat volbě tajemníka úřadu. Prosím tedy paní tajemnici paní 
doktorku Hatalovou o doporučení osoby z řad zaměstnanců úřadu na funkci tajemníka 
kontrolního výboru.  

 

 Paní Hatalová: Pane starosto, za pozici tajemníka kontrolního výboru navrhuji pana 
Mgr. Tomáše Kosmela, který již tuto funkci vykonával.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za nominaci. Dávám hlasovat o volbě pana Tomáše 
Kosmela do funkce tajemníka kontrolního výboru ZMČ Praha 10.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Děkuji. Volba pana Mgr. Tomáše Kosmela 
tajemníkem kontrolního výboru je schválena.  

  Dalším bodem je v tuto chvíli  

10 

Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, 
volba členů, předsedy a tajemníka 

 Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo povinně dle zákona o hl. m. Praze, počet členů 
tohoto výboru musí být lichý a musí jich být nejméně 5. Usnesením k tomu bodu je nejdříve 
potřeba finanční výbor zřídit a rozhodnout o tom, zda bude předseda pro výkon funkce 
uvolněn, či neuvolněn.  
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 Následně musíme stanovit počet jeho členů, zvolit předsedu, zvolit členy, a na 
doporučení paní tajemnice, doktorky Hatalové, i tajemníka finančního výboru. 

 Tady upozorňuji, abyste to správně navnímali, já si to dovolím přečíst ještě jednou. 
Následně musíme stanovit počet jeho členů, zvolit předsedu, zvolit členy, a na doporučení paní 
tajemnice, doktorky Hatalové, i tajemníka finančního výboru. 

 Nyní otevírám diskuzi.  Vidím přihlášenou technickou paní Komrskovou. Prosím.  

 

 Paní Komrsková: Technicky, pane starosto, k minulému bodu. Vy jste neuzavřel diskuzi 
a my jsme tam měli otázky, legitimní otázky, jak bude ten výbor fungovat. Vy jste na to 
neodpověděli.  

 

 Starosta Martin Valovič: V té době nebyl nikdo přihlášený, když jsem začal načítat další 
podbod.  

 

 Paní Komrsková: Nebyla ukončena diskuze. 

 

 Starosta Martin Valovič: Já vám ji neupírám, jenom říkám, že jste do mé mluvy, do 
mého předkladu jste si vložila technickou. Přece nepřeruším předklad a nebudu se věnovat 
technické. Když jsem začal hovořit, nebylo rozsvíceno nic. Vy jste rozsvítila technickou v době, 
kdy jsem četl tento materiál. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Michal 
Narovec. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Narovec: Navrhuji ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v 
platném znění, zřídit Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10, s předsedou – 
členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dále se hlásí do diskuze pan Beneš. Prosím, máte 
slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji. Za klub Piráti Praha 10 nominuji na členku Ing. Janu Komrskovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Jenom říkám, teď neděláme nominace. Teď se přijímají 
návrhy, ještě jednou to přečtu. Následně musíme stanovit počet jeho členů, zvolit předsedu, 
zvolit členy, a na doporučení paní tajemnice, doktorky Hatalové, i tajemníka finančního 
výboru. V tuto chvíli jsme přijímali návrhy, ještě jednou, od pana Narovce, který navrhoval 
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zřízení finančního výboru ZMČ Praha 10 a předsedou člena ZMČ Praha 10, který bude pro 
výkon své funkce uvolněn. Nebude, omlouvám se.  

 V tuto chvíli nešlo o jmenné nominace. Teď sbíráme návrhy na to, jak bude finanční 
výbor zřízen. Další se hlásí ještě jednou pan Petr Beneš.  

 

 Pan Beneš: Dobrá, nominaci si nechám do třetí části. Jenom bych se zeptal. Kdy 
budeme hlasovat o tom, jestli bude uvolněný, nebo neuvolněný? (Teď.) Tady bych opravdu 
apeloval ještě na současnou koalici, zdali nechcete zvážit, zdali tento výbor neuvolnit. Mluvím 
o tom proto, že máme v některých variantách až miliardový rozpočet a chtě nechtě ta tabulka, 
co se nám dostala od vás, tak vy uvolňujete třeba sportovní výbor s rozpočtem 2 mil. korun, 
uvolňujete životní prostředí, což je tady střet nějakých zájmů, tváří se to jako trafika pro 
přeběhlíky. Skutečně si myslím, že by bylo lepší uvolnit finanční výbor i ke složení rady, kterou 
jsme, nebo jste spíš vy navolili, protože největšího odborníka na rozpočty, kterého máme 
v našich řadách, jste nechali ladem, nechali jste neuvolněnou, a já jsem přesvědčený o tom, že 
by to mělo být uvolněno. Ale nemůžu navrhnout uvolnění, dokud nebudu vědět, že ty další 
dva výbory, aspoň jeden z nich nezneuvolníte. Říkám to takhle, protože potom byste nám 
házeli na vrub, že my chceme zvedat náklady. Nechceme. My chceme snižovat nebo nechat 
stejný stav. Takže bych tady apeloval na vás na koalici, abyste finanční výbor uvolnili a dali tak 
možnost tomu, aby paní doc. Sedmihradská se mohla rozpočtu věnovat na plný úvazek. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Je tady podán jeden návrh. Prosím ještě předsedu 
návrhového výboru, aby nás seznámil se zněním usnesení.  

 

 Pan Čásenský: Navrhuji ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 
v platném znění, zřídit Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10, s předsedou – 
členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťte tedy hlasování o tomto usnesení.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 27, proti 4, zdrželo se 4, nehlasovalo 9. Návrh byl přijat.  

 Děkuji, výbor je zřízen, jeho předseda nebude pro výkon funkce uvolněn. 

 Nyní prosím o návrhy na počet členů finančního výboru s tím, že podle zákona o 
hlavním městě Praze musí být počet členů výboru lichý. Technická se hlásí paní zastupitelka 
Komrsková.  
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 Paní Komrsková: Technicky se zeptám návrhového výboru, jestli jsme tady neudělali 
jako zastupitelstvo chybu, jestli neměl být nejdřív zřízen výbor a potom teprve uvolněnost 
nebo neuvolněnost předsedy. Děkuji.  

 

 Pan Čásenský: Jako zastupitelstvo jsme chybu určitě neudělali, lze to tímto způsobem 
odhlasovat v rámci jednoho usnesení, tedy zřídit a zároveň stanovit, že předseda je uvolněný, 
resp. neuvolněný.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za vysvětlení. Nyní prosím o návrhy na počet členů. To 
už jsme říkali? Nyní prosím o návrhy na počet členů finančního výboru, s tím že podle zákona 
o hl. m. Praze musí být počet členů výboru lichý. Hlásí se pan Michal Narovec. Prosím váš 
návrh.  

  

 Pan Narovec: Počet členů finančního výboru navrhuji stanovit na 9. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za návrh. Nikdo další se nehlásí. Nechávám hlasovat o 
stanovení počtu členů finančního výboru na 9, jak navrhl pan kolega Narovec. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat. Děkuji, finanční výbor bude 
devítičlenný.  

 Prosím o nominace na pozici předsedy finančního výboru. Přihlášen je pan Marek 
Dvořák. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji. Navrhuji na funkci předsedkyně - členky finančního výboru 
zastupitelstva městské části Praha 10 paní docentku Lucii Sedmihradskou. Díky.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dále je přihlášen pan Stanislav Šimek. Prosím, máte 
slovo.  

 

 Pan Šimek: Děkuji. Klub SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti navrhují za člena finančního 
výboru pana Mgr. Tomáše Jána.  

 

 Starosta Martin Valovič: Teď jsme, prosím, dělali nominaci na předsedu. Je to tak? 
Nominujete na předsedu pana Tomáše Jána? (Beru zpět.) Dobře, děkuji, aby bylo jasno. 
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Návrhový výbor zaznamenal. Další nominace nejsou, a já bych se zeptal paní doc. 
Sedmihradské, zda nominaci přijímá.  

 

 Paní Sedmihradská: Děkuji, nominaci přijímám.  

 

 Starosta Martin Valovič: A dále bych se zeptal pana Tomáše Jána, zda nominaci 
přijímá.  

 

 Pan Ján: Nepřijímám.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře. S technickou se hlásil pan předseda návrhového 
výboru. (Mimo mikrofon.) Máme jednoho navrženého zastupitele na pozici předsedy 
finančního výboru. Nyní spouštíme hlasování k volbě paní Lucie Sedmihradské na předsedkyni 
– členku finančního výboru.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 40, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 1, návrh byl přijat.  

 Schváleno, děkuji a gratuluji paní docentce Sedmihradské ke zvolení předsedkyní 
finančního výboru. 

 Nyní prosím o nominace členů kontrolního výboru. Omlouvám se, už toho je hodně. 
Nyní prosím o nominace členů – chybka. Finančního výboru. Přihlášena je paní doktorka 
Radmila Kleslová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Za klub ANO nominujeme paní Ing. Jarmilu Bendovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dále je přihlášen pan zastupitel Martin Sekal. Prosím, 
máte slovo. Omlouvám se, svítí tam Petr Beneš. Pardon. Pan zastupitel Petr Beneš. Máte slovo. 

 

 Pan Beneš: Děkuji. Za klub Piráti Praha 10 bych rád nominoval na členku Ing. Janu 
Komrskovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Nyní je řada na panu zastupiteli Martinu Sekalovi.  
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 Pan Sekal: Děkuji za slovo. Já navrhuji pana Marka Dvořáka, pana Petra Hůlku, jeho 
souhlas je odevzdán. Pana Michala Narovce, pana Davida Krůtu a paní Gabrielu Kolářovou. 

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za nominace. Dále je přihlášen do diskuze pan 
Stanislav Šimek. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Šimek: Děkuji za slovo. Ještě jednou. Klub SPD, Trikolora, nezávislí kandidáti 
navrhují člena finančního výboru pana Mgr. Tomáše Jána.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Děkuji za nominace a prosím navržené kandidáty 
o vyjádření, zda s nominací souhlasí.  

 Paní Jarmila Bendová. (Souhlasím.) Děkuji. 

 Paní zastupitelka Jana Komrsková. (Souhlasím, děkuji.) Děkuji.  

 Pan zastupitel Marek Dvořák. (Souhlasím.) Děkuji. 

 Pan Petr Hůlka odevzdal svůj souhlas.  

 Pan zastupitel Michal Narovec. (Souhlasím.) Děkuji. 

 Paní zastupitelka Daniela Kolářová. (Souhlasím.) Děkuji. 

 Teď jsem se možná ztratil. Pan Tomáš Ján, prosím o souhlas. (Souhlasím.) Děkuji. 

 A ještě pan David Krůta. (Souhlasím.) Děkuji. 

 Tím je to vše srovnáno. Děkuji všem nominantům za vyjádření souhlasu a přistoupíme 
k volbě členů finančního výboru. Zeptám se: Počet členů a nominantů máme v jakém poměru? 

 

 Pan Čásenský: Volíme osm členů finančního výboru, neboť je už navolena členka 
předsedkyně, a máme osm kandidátů. Můžeme tedy hlasovat en bloc. 

 

 Starosta Martin Valovič: Navrhuji, kdo je pro to, abychom hlasovali en bloc. Prosím, 
spusťme hlasování. Procedurální návrh, ano.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 37, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 2, návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat o 
jménech, tak jak byla načtena, en bloc, tzn. v jednom hlasování. 

 Hlásí se pan Petr Beneš, prosím, má technickou.  
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 Pan Beneš: Děkuji. Přece jenom bych poprosil, jestli by mi mohl pan Staněk toto 
odpovědět. Já si neumím představit, že bychom en bloc hlasovali třeba všechny členy rady. 
Podle mě tato hlasování o personáliích, už to, že je volíme veřejně, podle mě nemůžeme volit 
en bloc jedním hlasováním konkrétní lidi najednou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím návrhový výbor, aby se k tomu vyjádřil. 

 

 Pan Čásenský: My jsme se s panem Mgr. Staňkem o tom poradili a oba dva jsme dospěli 
ke stejnému závěru, že je to možné. Historicky se to dělo a jednací řád to umožňuje. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Takže ano. Máme vysvětlení návrhového výboru. Prosím ještě 
jednou, aby návrhový výbor načetl jména v tom pořadí, jak byla, a budeme o tom hlasovat en 
bloc.  

 

 Pan Čásenský: Zastupitelstvo MČ Praha 10 volí členy finančního výboru ZMČ Praha 10 
Jarmilu Bendovou, Janu Komrskovou, Marka Dvořáka, Petra Hůlku, Michala Narovce, Davida 
Krůtu, Gabrielu Kolářovou a Mgr. Tomáše Jána.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Děkuji, máme tedy navolený finanční výbor.  

 Dalším krokem je volba tajemníka finančního výboru. Podle zákona o hl. m. Praze tuto 
funkci vykonává zaměstnanec úřadu na návrh tajemníka úřadu. Prosím tedy paní tajemnici, 
paní doktorku Hatalovou o doporučení osoby z řad zaměstnanců úřadu na funkci tajemníka 
finančního výboru.  

 

 Paní Hatalová: Pane starosto, za tajemníka finančního výboru navrhuji pana Ing. Radka 
Vališe, který již funkci tajemníka finančního výboru vykonával. Jako metodik odboru 
ekonomického myslím, že bude přínosem za finanční výbor. Pan Ing. Vališ je zde přítomen a 
nominaci přijímá. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji paní tajemnici a dávám hlasovat o volbě pana Radka 
Vališe do funkce tajemníka finančního výboru ZMČ Praha 10. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
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 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Děkuji, volba pana Radka Vališe tajemníkem finančního výboru je schválena.  

 V tuto chvíli se budeme věnovat bodu  

 

20 

Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba 
předsedů a tajemníků 

 a já prosím pana kolegu Narovce, na jehož návrh byl tento bod zařazen na program, 
aby se ujal slova. 

 

 Pan Narovec: Děkuji, pane starosto. S odvoláním na § 59 odstavec 2 o) zákona č. 
131/2000 sbírky o hlavním městě Praze navrhuji zřízení Výboru sociálního a zdravotního, s 
předsedou - členem Zastupitelstva městské části Praha 10, který bude pro výkon funkce 
uvolněn, a navrhuji stanovit jeho působnost dle jeho názvu. Počet jeho členů navrhuji stanovit 
na 7. Na funkci předsedy a člena navrhuji paní kolegyni Veroniku Žolčákovou. 

 Dále navrhuji zřízení Výboru pro životní prostředí s předsedou - členem Zastupitelstva 
městské části Praha 10, který bude pro výkon funkce uvolněn, a navrhuji stanovit jeho 
působnost dle jeho názvu. Počet jeho členů navrhuji stanovit na 7. Na funkci předsedy a člena 
navrhuji pana Jaroslava Štěpánka. 

 Jako třetí navrhuji zřídit Výbor pro sport a volnočasové aktivity, s předsedou - členem 
Zastupitelstva městské části Praha 10, který bude pro výkon funkce uvolněn, a navrhuji 
stanovit jeho působnost dle jeho názvu. Počet jeho členů navrhuji stanovit na 7. Na funkci 
předsedy a člena navrhuji pana Viktora Lojíka. 

 Dále navrhuji zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky s předsedou - 
členem Zastupitelstva městské části Praha 10, který bude pro výkon funkce uvolněn, a navrhuji 
stanovit jeho působnost dle jeho názvu. Počet jeho členů navrhuji stanovit na 7. Na funkci 
předsedy a člena navrhuji pana Adama Štěpánka. 

 A jako poslední navrhuji zřízení Výboru pro energetický management, s předsedou - 
členem Zastupitelstva městské části Praha 10, který nebude pro výkon funkce uvolněn, a 
navrhuji stanovit jeho působnost dle jeho názvu. Počet jeho členů navrhuji stanovit na 7. Na 
funkci předsedy a člena navrhuji paní zastupitelku Renatu Chmelovou. 

 U všech těchto výborů navrhuji hlasování takto: zřízení výboru se stanovením způsobu 
výkonu funkce předsedy, stanovení počtu jeho členů, volba předsedy - člena výboru, volba 
členů výboru,  volba tajemníka výboru, tedy čtyři hlasování ke každému. Děkuji. Vracím slovo.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji panu kolegovi a otevírám diskuzi. S technickou nebo 
faktickou se hlásí pan Martin Kopecký. Prosím.  

 

 Pan Martin Kopecký: Jenom poprosím o upřesnění, jakou diskuzi, k čemu konkrétně. 
Teď budou čtyři hlasování ke každému výboru, tak jak bude diskuze otevírána? Abychom 
věděli, kdy se hlásit.  

 

 Starosta Martin Valovič: Předpokládám, že v diskuzi se budou přijímat návrhy na členy 
výboru sociálního a zdravotního, na členy výboru pro sport atd. Návrhy.  

 

 Pan Martin Kopecký: Diskuze bude tedy kdy?  

 

 Starosta Martin Valovič: Teď jsem ji otevřel.  

 

 Pan Martin Kopecký: A to je tedy en bloc ke všemu, k tomu, co teď prošlo. Teď můžeme 
tedy.  

 

 Starosta Martin Valovič: Teď je otevřena diskuze, a jak bylo načteno, co se bude 
všechno volit, budou na to přicházet návrhy. Ještě technickou pan Petr Beneš. 

 

 Pan Beneš: Děkuji. Omlouvám se, ale je v tom chaos. Před tím se ty body jmenovaly 
úplně stejně, tzn., že bylo zřízení nějakého výboru, stanovení počtu členů, volba předsedy, 
členů, tajemníka. A vždycky v jednotlivých sekcích toho bodu podle čárek, jak se jmenuje, jak 
je to rozdělené, přicházely nominace. Teď tam jsou sekce úplně stejně, ale vy jste vychrlili 
všechny nominace najednou. Když jsem před tím chtěl do finančního výboru nominovat paní 
Komrskovou v bodě počet členů, tak jste mi to nedovolili, musel jsem počkat až do volby členů, 
a teď jste to vlastně dali všechno najednou. Tak já už se ztrácím, je to chaotické. Já bych se 
přimlouval za to, abychom to volili stejně, tzn., abychom teď všechny výbory zřídili, potom 
abychom stanovili počty členů, potom abychom volili předsedy a tajemníky, a nejsou tam 
členové, počet členů.  

 Ještě doplním. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem si na oddělení rady a zastupitelstva 
vyžádal schválený program, a já přečtu ten bod. Zřízení dalších výborů zastupitelstva, 
stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků. Já tam nečtu volbu členů.  

 

 Starosta Martin Valovič: S faktickou se hlásí paní doktorka Kleslová, prosím.  



P10-484690/2022 

126 
 

 

 Paní Kleslová: Já bych, pane starosto, taky prosila, jestli byste to mohl upřesnit, 
protože já teď nevím, jestli mám navrhovat počty členů ke všem výborům, co navrhujeme, 
nebo mám navrhovat návrhy na předsedu, nebo mám navrhovat návrhy na členy, anebo mám 
diskutovat k jednotlivým členům. Já bych chtěla, kdybyste to nějak strukturoval, abychom tu 
nebyli dlouho, aby to odsejpalo, ale abychom všichni věděli, jak to bude, abychom 
nediskutovali k něčemu, co nemám, a pak znovu, anebo obdobně. Prosím, dejte tomu nějaký 
harmonogram, v jaké části máme diskutovat k jednotlivým věcem. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Paní doktorko, právě se o to snažím, aby se to tady nějakým 
způsobem – jedna strana volá po tom, urychlete to, druhá strana říká, rozdělte to, takže jsme 
v nějakém klinči, nicméně tady nám určitě dá odpověď návrhový výbor. Pan předseda se hlásí 
technickou. Prosím, pane předsedo, zkuste to nějak projasnit.  

  

 Pan Čásenský: Já jak jsem pochopil pana navrhovatele Ing. Narovce, tento bod by měl 
být strukturovaný tak, že se vždy budeme zabývat jedním výborem. Tzn., první je výbor sociální 
a zdravotní. Výbor zřídíme a stanovíme počet členů, následně zvolíme předsedu, následně 
zvolíme členy, následně zvolíme tajemníka, a po těchto čtyřech hlasováních začneme probírat 
výbor pro životní prostředí. Zřídíme, stanovíme počet členů, zvolíme předsedu, zvolíme členy, 
zvolíme tajemníka, pokračujeme na výbor pro sport a volnočasové aktivity stejným způsobem. 
Následně výbor pro strategické investice, následně výbor pro energetický management. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Myslím si, že to úplně takto předkladatel nezamýšlel, 
předkladatel bodu, a bude potřeba, aby se k tomu asi vyjádřil pan zastupitel Narovec. Já jsem 
ten předklad pochopil jinak. Pochopil jsem, že se budou přijímat nominace vlastně jiným 
způsobem. Takže jestli můžu ještě jednou pana Michala Narovce, aby nám řekl jeho pohled na 
předklad, na volbu, na nominace.  

 

 Pan Narovec: Je to přesně tak, jak to mám napsané v návrhu. U všech těchto výborů 
navrhuji hlasovat takto: Nejdříve zřídit výbor se stanovením způsobu výkonu funkce předsedy 
a stanovení počtu. To je první hlasování u každého výboru. Pak další hlasování u každého 
výboru je volba předsedy – člena výboru, pak bude třetí hlasování volba členů výboru a čtvrté 
hlasování volba tajemníka výboru. Tzn., máme čtyři výbory, máme čtyři hlasování, celkem 16 
hlasování. Co se mě týká, otevřel jste diskuzi, tzn., teď můžou zastupitelé dávat jakékoli 
návrhy, tzn., jak na členy, tak na počty, můžou dát protinávrhy, to přece není zakázané. A to 
je asi tak všechno. Pokud chtějí, můžou dávat i volby na předsedy, ale to si myslím, že nedává 
moc smysl.  

 (Krátká pauza v nahrávce, zřejmě porada návrhového výboru.) 
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 Starosta Martin Valovič: Přátelé, pojďme zaujmout místa. Návrhový výbor dospěl 
k nějakému závěru, pojďte, prosím, zaujmout místa a budeme pokračovat v tomto bodu. 
Dohodli jsme to tak, že se bude postupovat po jednotlivých výborech. U každého výboru 
budou čtyři volby, takže to bude přehledné a budeme to brát takto strukturovaně.  

 Jako první byl panem kolegou Narovcem podán návrh na zřízení výboru sociálního a 
zdravotního s předsedou členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon funkce uvolněn, a 
stanovení jeho působnosti dle jeho názvu. Prosím o hlasování o usnesení v tomto znění. Ještě 
tam máme technické. Prosím pana Beneše.  

  

 Pan Beneš: Děkuji za slovo, pane starosto. Mezi tím, než vy jste se asi domluvili 
s návrhovým výborem, tak jsme ověřovali skutečnost, že skutečně i v papírové formě i 
v načteném návrhu chyběl návrh na volbu členů. My to nechceme nijak blokovat, já to chci 
jenom zhojit, ať to máte v pořádku, protože pak by se skutečně mohlo stát, že pokud do 
programu to bylo schváleno bez volby členů a my bychom je v tom bodu navolili, tak by to 
mohlo být neplatné.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za tuto poznámku. Určitě si s tím návrhový výbor 
poradí, a pokud to tak je, tak se to určitě srovná. Mezi tím bych poprosil návrhový výbor, aby 
to nějak probral, a šel bych k druhé technické. Prosím, pan Martin Kopecký.  

 

 Pan Martin Kopecký: Opět bych poprosil zpřesnit, kdy tedy budeme moci diskutovat, 
jestli budeme teď před každým výborem, který oznámíte, diskutovat, pak se bude čtyřikrát 
hlasovat, pak se bude diskutovat, pak se bude čtyřikrát hlasovat, pak se bude diskutovat, pak 
se bude čtyřikrát hlasovat, nebo kdy to tedy bude.  

 

 Starosta Martin Valovič: Je to přesně tak, jak jste říkal. Diskuze bude otevřena a bude 
ke každému výboru otevřena diskuze a uzavřena diskuze, opět půjdeme do dalšího výboru a 
tak budeme postupovat dál. Aby to bylo přehlednější. Druhá varianta je, že diskuze bude 
otevřena průběžně, ale to asi pro vás znamená, že se v tom budete hůř orientovat, udělejme 
to tak, že budeme otevírat a zavírat diskuzi ke každému výboru.  

 Čekáme ještě na poslední stanovisko. Máte? Další technická paní zastupitelka 
Komrsková.  

 

 Paní Komrsková: Zkusíme z té šlamastyky vybruslit a myslím si, že by to stačilo 
procedurálním návrhem, kdy se bod bude jmenovat Zřízení dalších výborů ZMČ Praha 10, 
stanovení počtu členů, volba předsedů, volba členů a tajemníků. Tajemníků, protože je to 



P10-484690/2022 

128 
 

množné číslo. Prostě se přidá do názvu bodu za volbu předsedů volba členů, a tím se to 
vypořádá. Jako proceduru to navrhuji jako změnu názvu bodu, a tím můžeme členy bez 
problémů navolit, tak jak říkáte.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, děkuji za upozornění a návrh. Ještě se technicky hlásí 
pan zastupitel Čásenský.  

 

 Pan Čásenský: My jsme v rámci návrhového výboru dospěli k prakticky ke stejnému 
závěru, jako teď přednesla paní zastupitelka Komrsková. Je to procedurální návrh na rozšíření 
názvu aktuálního bodu ve znění, jak jej paní zastupitelka Komrsková uvedla.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování o tomto procedurálním 
návrhu.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Děkuji, návrh byl přijat.  

 Tím máme zhojen tento problém s názvem a můžeme tedy pokročit dál. Žádné další 
technické nebyly, a já bych načetl toto usnesení ještě jednou, resp. návrh, jak jsem ho 
předkládal. Jako první byl kolegou Narovcem podán návrh na zřízení výboru sociálního a 
zdravotního s předsedou členem zastupitelstva MČ Praha 10, který bude pro výkon funkce 
uvolněn, a stanovení jeho působnosti dle jeho názvu. Prosím o hlasování usnesení v tomto 
znění. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 39, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.  

 A nyní prosím pana předsedu návrhového výboru o načtení dalšího návrhu.  

 

 Pan Čásenský: V současné době máme zřízen výbor sociální a zdravotní, jehož 
předseda bude pro výkon své funkce uvolněn, a stanovili jsme počet jeho členů na 7, 
působnost podle jeho názvu. Tedy výbor je zřízen, je stanoven počet členů. A nyní tady máme 
od pana Narovce návrh na předsedkyni Veroniku Žolčákovou. Bylo by tedy potřeba zeptat se, 
jestli jsou nějaké protinávrhy na předsedu tohoto výboru.  

 

 Starosta Martin Valovič: Žádné protinávrhy nevidím, ani další příspěvky do diskuze, 
takže je paní Veronika Žolčáková jediná. Zeptal bych se paní Veroniky Žolčákové, zda souhlasí 
se svou nominací.  
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 Paní Žolčáková: Ano, děkuji. Souhlasím.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Hlásí se ještě pan Michal Kočí do diskuze. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Pan Kočí: Mám dotaz. V předchozím volebním období byla taková, řekl bych, dobrá 
praxe, že byla jakási politická křížová kontrola, že předseda výboru nebyl z té strany, které ta 
gesce patřila. Pokud jsem pochopil správně, že pan Kašpar má nově v gesci sociální oblast a 
paní Veronika Žolčáková by měla být předsedkyní výboru sociálního, tak tady postrádám tuto 
dobře zavedenou křížovou kontrolu. Jestli se nestalo nějaké nedopatření. Prosím o vysvětlení, 
proč už od této praxe bylo ustoupeno, pokud to nedopatření není.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další příspěvek nevidím. Nyní bych spustil hlasování o tom, že 
paní Veronika Žolčáková bude uvolněnou předsedkyní výboru sociálního a zdravotního.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 14. Návrh byl přijat.  

 Gratuluji paní Veronice Žolčákové, že je zvolena předsedkyní, a nyní prosím pana 
předsedu o další návrh.  

 

 Pan Čásenský: Další bod v rámci projednávání tohoto výboru je zvolení členů tohoto 
výboru, takže bych poprosil kolegy zastupitele o návrhy na členy výboru sociálního a 
zdravotního.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím o návrhy. Hlásí se do diskuze paní Radmila 
Kleslová. Prosím.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji, pane starosto. Klub hnutí ANO navrhuje paní Jarmilu Bendovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Paní zastupitelka Komrsková. 

 

 Paní Komrsková: Za zastupitelský klub Piráti Praha 10 navrhuji Mgr. Michala Kočího.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Pan Marek Dvořák.  
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 Pan Dvořák: Děkuji. Navrhuji Terezu Hauffenovou, Ondřeje Počarovského, pana 
Davida Krůtu a zástupkyni občanů paní Kateřinu Plchovou. Díky. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Předpokládám, paní Kateřina Plchová odevzdala 
souhlas na radu zastupitelstva, sám jsem ho doručoval. Další přihlášený je pan Stanislav Šimek. 
Pardon, technická paní Jana Komrsková.  

 

 Paní Komrsková: Žádám, aby bylo hlasováno po jménech.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze je přihlášen pan Stanislav Šimek, prosím.  

 

 Pan Šimek: Děkuji, pane starosto. Za klub SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti 
navrhujeme za člena sociálního a zdravotního pana Mgr. Tomáše Jána.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za návrh. Není přihlášen nikdo dál s nominacemi nebo 
s návrhy. Prosím doručit písemné návrhy panu předsedovi. Písemné návrhy dorazily, takže 
bych poprosil pana předsedu návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. Ještě se tam 
hlásí kolega Beneš, pardon, omlouvám se, s příspěvkem. Pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Avizuji, že můj příspěvek bude bohužel teď delší, ale 
nemůžu jinak. Matematika, co se týká členů výborů za opozici, je velice jednoduchá. Ať už na 
ni koukáte podle počtu mandátů, nebo podle volebních výsledků, ta čísla jsou skoro stejná, ať 
už 8, 7, 4, nebo 8, 8, 3, v pořadí Piráti, ANO, SPD. Návrh současné koalice, který nám přistál 
v e-mailech, ovšem hovoří o tom, že to rozložení by mělo být 7, 6, 6. Pokládám za nemorální, 
aby pro SPD byl stejný počet jako pro ANO a skoro stejný počet jako pro nás pro Piráty. 
Procentuální výsledky ve volbách byly 16,77, 17,68 a pouze 7,82 pro SPD. Počtem členů ve 
výborech deklarujete nějakou vůli, nějakou možnost ovlivnit zastoupení těch voličů v našich 
orgánech, a já jsem tedy přesvědčen a vychází mi to tak podle těch přepočtů, že zde by 
skutečně pro opozici mělo být pro Piráty 8 míst, pro ANO 8 míst a pro SPD 3 místa. Tím se vám 
jako koalici řeší problém, kdy ve větších výborech finanční, kontrolní, návrhový máte zařazeno 
SPD. Ty velké výbory by měly zůstat pro Piráty a ANO. Je to tak naprosto správně podle 
výsledku voleb.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek, jestli jste skončil, pane zastupiteli. Další 
do diskuze se hlásí paní zastupitelka Kleslová. Prosím, máte slovo.  
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 Paní Kleslová: Děkuji, pane starosto. Ztotožnila bych se s mým předřečníkem. Měla 
jsem podobný příspěvek. Srovnávali jsme ještě zastoupení koaličních zastupitelů ve výborech, 
což je, tuším, 26 oproti 7 za Piráty a dokonce jen 6 zahnutí ANO, a rovněž jako 6 za SPD. 
Považuji za flagrantní porušení demokracie, zastupitelské demokracie, a naprosto nemístné, 
aby tak velký klub neměl své zastoupení v takovém výboru, jako je sociální a zdravotní. My 
máme svého kandidáta navrženého a doufám, že jako my akceptujeme nominace jiných klubů, 
budou ostatní zastupitelé akceptovat to, aby tak velký klub, jako je ANO, měl svého zástupce 
v takto důležitém výboru, a nebyl upřednostněn před námi klub, který měl třetinový nebo 
poloviční výsledek, než my. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za váš příspěvek, a další se hlásí do diskuze pan 
Kopecký. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.   

 

 Pan Kopecký: Já bych chtěl poprosit, my jsme se rozhodli nominovat našeho 
nominanta na základě jeho odbornosti. My nejsme kupčíci, nekupčíme s hlasy. Pouze 
odbornost. Nestřádáme zlaťáky do truhel, tak bych si vyprosil, aby se takováto diskuze, prosím 
vás, už nekonala. Protože tady jde buďto o odbornost a pro občany, což pan magistr určitě je 
za nás, a toto se mi opravdu nelíbí, co se tady děje.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za vaše vyjádření k tomuto, a další s technickou je 
přihlášen pan zastupitel Petr Beneš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: To bude asi na kolegy z SPD. Můžete mi, prosím, ukázat šest odborníků, 
když jste čtyři? (Smích.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Poprosil bych, pánové, vyměňujte si ty názory přes 
předsedajícího, ať tady nemáme takovouto živelnou diskuzi. Děkuji. Další do diskuze se hlásí 
paní Radmila Kleslová. Prosím, paní zastupitelko, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Rozumím tomu, že paní Ing. Jarmila Bendová, která byla členka tohoto 
výboru 8 let a byla i zastupitelkou hl. m. Prahy a byla členkou tohoto výboru, není pro vás 
relevantní návrh, relevantní kandidátka do toho výboru? Rozumím tomu? 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další do diskuze se nikdo nehlásí. Prosím návrhový 
výbor, aby se ujal slova.  
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 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane starosto. V následující fázi tedy budeme volit šest 
členů výboru sociálního a zdravotního s tím, že jsme odhlasovali, že volba bude veřejná. O 
navržených kandidátech se bude hlasovat v pořadí, jak byli v souladu s ustanovením čl. 1 
volebního řádu předloženi. Rád bych upozornil, že v prvém kole budou za členy výboru zvoleni 
kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. V okamžiku, kdy 
získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva počet kandidátů, odpovídající 
počtu obsazovaných míst, volba končí.  

 Jako první byla navržena paní zastupitelka Jarmila Bendová. Dejte, prosím, hlasovat, 
pane starosto.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, nechávám hlasovat.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 17, proti 0, zdrželo se 18, nehlasovalo 9, návrh nebyl přijat.  

 Prosím, načtěte dalšího nominanta.  

 

 Pan Čásenský: Jako další byl nominován pan zastupitel Michal Kočí.  

  

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Další navržená je paní zastupitelka Tereza Hauffenová.  

  

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 14, návrh byl přijat.  

 Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Další návrh je na pana zastupitele Ondřeje Počarovského.  
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  Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Další navrženou je zástupkyně občanů paní Kateřina Plchová. 
Omlouvám se, přeskočil jsem pana zastupitele Davida Krůtu. Nyní budeme hlasovat o panu 
Davidu Krůtovi.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

  

 Pan Čásenský: Nyní přichází na řadu zástupkyně občanů paní Kateřina Plchová.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. Říkal jsem, že souhlas byl 
odevzdán.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 29, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 14, návrh byl přijat.  

  

 Pan Čásenský: Posledním kandidátem je pan zastupitel Tomáš Ján.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 36, proti 4, zdrželo se 0, nehlasovali 4, návrh byl přijat.  

 Máme vyčerpáno. 

 

 Pan Čásenský: Dalším podbodem k tomuto výboru je zvolení tajemníka výboru, a já 
prosím paní doktorku Hatalovou o návrh.  
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 Paní Hatalová: Já za tajemníka výboru sociálního a zdravotního navrhuji pana Bc. Pavla 
Petříka, který již jako tajemník tohoto výboru působil v předchozím volebním období. Pan 
bakalář je zde přítomen a souhlasí s nominací na tuto funkci, konzultovala jsem toto s ním. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Tím máme za sebou první výbor. Nyní budeme pokračovat ve stejném gardu na výbor 
pro životní prostředí. Prosím, aby se ujal slova návrhový výbor a provedl nás hlasováním.  

 

 Pan Čásenský: ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro životní prostředí s předsedou - členem 
zastupitelstva městské části Praha 10, který bude pro výkon funkce uvolněn, a zároveň 
stanovuje počet členů výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 10 na 7.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím návrhový výbor. Už to tam máte? Poprosím ještě 
jednou, aby to bylo úplně přesné. Aby tam nebyly pochybnosti. Prosím ještě jednou návrhový 
výbor, aby nás provedl hlasováním.  

 

 Pan Čásenský: Omlouvám se za předchozí nepřesnost. Budeme tedy hlasovat o tomto 
usnesení: ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro životní prostředí s předsedou - členem zastupitelstva 
městské části Praha 10, který bude pro výkon funkce uvolněn, a zároveň stanovuje počet členů 
výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 10 na 7. Stanovuje jeho působnost dle jeho názvu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, pane předsedo. Máme tady ještě technické. Prosím 
paní zastupitelku Komrskovou.  

 

 Paní Komrsková: Doufám, že je otevřena diskuze. (Je otevřena diskuze, ano.) Protože 
už to načítal pan předseda jako návrh na hlasování. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dál se hlásí s technickou pan Kopecký. Už ne, už se nehlásí. A 
paní zastupitelka Kleslová s příspěvkem do diskuze.  

 

 Paní Kleslová: Za klub ANO navrhuji, aby tento výbor, předseda nebyl uvolněný.  
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 Starosta Martin Valovič: To je protinávrh. Prosíme o písemné doručení návrhovému 
výboru, aby se o tom mohlo hlasovat. A ještě pan zastupitel Petr Beneš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Za sebe se ztotožňuji, a myslím si, že za celý klub, že proto, aby se vyvrátily 
veškeré pochybnosti s tím, že přestup dvou členů ANO do ODS byl účelový, že se jednalo 
skutečně o přestup lidově řečeno za trafiku, jsem přesvědčený o tom, že tento výbor musí být 
neuvolněný. Pokud ho zvolíte jako uvolněný, budeme čtyři roky žít s nálepkou toho, že tato 
koalice, vaše koalice, vznikla za uvolněný výbor pro pana Štěpánka, že to je trafika, a já se budu 
asi stydět za tuto reprezentaci za desítku. Protože máme možnost toto podezření vyvrátit, je 
to na nás na zastupitelstvu, na každém z nás. Výrazně teď koukám do řad zastupitelů koalice 
Vlasta, jestli skutečně toto je v souladu s jejich morálním kreditem.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek a prosím návrhový výbor, aby nás provedl 
dál tímto bodem. Ještě se hlásí paní zastupitelka Komrsková, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Já jenom tady pár čísel, kdybychom uvolnili tento výbor pro 
nominanta, jehož jméno jsme dostali, tak uvolněný výbor v současné chvíli, před zvýšením o 
10 %, které asi bude následovat v příštím roce, 68 tisíc hrubého, ročně 823 tisíc, za ty čtyři roky 
3 miliony 300. Asistentka, když počítám 35 tisíc hrubého, ročně 420, za čtyři roky milion 700, 
to je téměř 5 milionů. Takže za 5 milionů se tady tento výbor může zřídit, když se nezřídí jako 
uvolněný, samozřejmě nikdo o žádné politické trafice nebude mluvit.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze pan Petr Beneš, prosím.  

 

 Pan Beneš: Děkuji. Já už jsem to navrhoval u finančního výboru, že bych skutečně radši 
viděl uvolněný finanční výbor, nejenom že by se víc vyrovnaly váhy v koalici a byla by tak 
zajištěna její stabilita, ale finanční výbor je samozřejmě mnohem důležitější, než výbor 
životního prostředí, a jsem přesvědčen, že pokud bychom tento zneuvolnili, že je v našich 
silách zastupitelstva uvolnit např. výbor pro energomanagement, nebo jak se ten nově vzniklý 
výbor jmenuje, a vzhledem k tomu, co se na nás žene, jaká krize energií, tak si myslím, že tam 
by bylo daleko účelnější, aby skutečně ten zastupitel, paní předsedkyně Chmelová se tomu 
mohla věnovat na plný úvazek a byla pro výkon funkce uvolněna. Ale samozřejmě nemůžeme 
rozšiřovat funkce, a myslím si, že právě výbor pro životní prostředí k tomu, tak jak jsme o tom 
mluvili, naprosto dává ten prostor k tomu, abychom ho zneuvolnili, vyvrátili tak všechna 
podezření a naopak uvolnili výbor pro energetický management, a tady sám za sebe říkám, že 
pro to klidně budu hlasovat, pokud výbor životního prostředí zneuvolníme.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další do diskuze se hlásí paní zastupitelka Radmila 
Kleslová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji. Hovořili jsme zde už jednou o morálce. Jestli pan Štěpánek je 
člověk morální, jak se nám tady snažíte říct, tak zřejmě teď sám vstane a řekne, že neřijme 
uvolněný výbor za pět milionů za čtyři roky. Jestliže není morální, tak tady bude sedět a čekat, 
až se to prohlasuje, vysedí a bude pobírat 5 milionů. Má možnost říct, že bude neuvolněným 
předsedou, jestli chce pracovat pro občany Prahy 10. A je to o vás, o těch, co sedíte za tím 
předsednickým stolem. Buď jde o politickou korupci za 5 milionů korun pro pana Štěpánka, 
anebo řeknete, ať je pan Štěpánek, když si ho vážíte tak jako odborníka na životní prostředí, 
neuvolněný. Je to na vás.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Další do diskuze se hlásí pan zastupitel 
Pavel Mareš. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.   

 

 Pan Mareš: Vážení, já se jenom chci zeptat paní doktorky Kleslové, když tady mluví 
takto o morálce, kdo přestoupil z ČSSD do ANO v před-předminulém období. Jenom ta míra 
toho, jak se tady mluví o té morálce, a jak to tehdy jako nikoho – to je za mě vše. (Debata 
v sále.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Já bych poprosil, prosím, nevyjadřujte se takto napřímo. Když 
mluví pan zastupitel Mareš, přihlaste se, odpovídejte mu prostřednictvím technické nebo 
faktické, a ne takto, ať držíme nějakou štábní kulturu. Dál s technickou paní Radmila Kleslová. 
Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Kleslová: Já vám to, pane Mareši Pavle, ráda vysvětlím. (Ze sálu: To není 
technická.) Tak faktická, musím mít možnost reagovat na tuto lež. Já jsem nebyla žádný 
přeběhlík. Čtyři měsíce před koncem volebního období jsem po dohodě předsedy ČSSD 
Sobotky a předsedy ANO pana Babiše poté, kdy jsem to oznámila na ústředním výboru ČSSD, 
kde jsem byla členkou, že přecházím do hnutí ANO, toto bylo akceptováno. Dál jsem byla 
v koalici, v které jsem byla, až do konce volebního období. Bylo to z toho důvodu, pane Mareši, 
že v době, kdy jsem kandidovala v roce 2010 za ČSSD, ještě ANO nebylo na politické scéně. 
Poté jsem naprosto čestně vše oznámila předsedovi ČSSD, který toto odsouhlasil, a ČSSD to 
respektovala. Nesrovnávejte politickou korupci s mým přechodem, vás prosím.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. S technickou se hlásí pan Martin 
Čásenský, prosím.  
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 Pan Čásenský: Chci poprosit pana předsedajícího, aby využil svého práva podle 
jednacího řádu, a pokud se diskutující nebo přihlášení k technické poznámce nevyjadřují 
k bodu programu, aby jim neprodleně odebral slovo. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře. Děkuji za upozornění, beru si to k srdci. S technickou 
pan zastupitel Beneš, prosím.  

 

 Pan Beneš: Pouze technické zpřesnění. On k tomu pan předsedající před tím vyzval, 
aby odpovídali prostřednictvím technických nebo přihlášení do diskuze, takže to byla asi 
jenom reakce.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dále se hlásí pan Martin Kopecký do diskuze. Prosím.  

 

 Pan Martin Kopecký: Já tedy předpokládám, že ta reakce pana Čásenského byla 
především na pana Mareše, který nedodržel předmět bodu. Ale pojďme tedy k předmětu 
bodu. Pokud se tady bavíme o uvolněném, neuvolněném výboru a o panu Štěpánkovi jakožto 
odborníkovi, nebo tak, jak jste ho tady představili jako odborníka, tak já za sebe říkám, že 
pokud pan Štěpánek čestně vstane a řekne, že se nechá navolit nanejvýše do neuvolněného 
výboru jako předseda, tak bude mít můj hlas, a věřím, že se – já ho podpořím, na návrh rady 
ho podpořím a věřím, že se i kolegové k tomu připojí.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Pan zastupitel Novák. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Novák: Děkuji za slovo. Chtěl bych říct to, abychom se tady vyhnuli jakýmkoli 
podezřením, nějakému označování kupčení s hlasy a nějakým trafikám pro přeběhlíky, ani 
toto, co říkám, není směrem vůči nim, ale chtěl bych apelovat na všechny zastupitele, abychom 
opravdu eliminovali tato rizika, aby byl předseda neuvolněný.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pan Beneš se svým třetím příspěvkem. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Já už jenom velice krátce. Tady opravdu podle mě končí všechna sranda. 
Vy se smějete, ale podívejte se na příklad pana Nečase, který dodneška s paní Nagyovou chodí 
po soudech a vysvětluje trafiky pro pana Tluchoře, myslím, a pana Šnajdra. To téma je strašně 
rizikové. Já vám to nezávidím. Já bych teď nechtěl sedět ve vaší kůži, protože to hlasování je 
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veřejné a nedej bože, že někdo z diváků, který to sleduje, nebo ze zastupitelů proti tomu někdy 
bude namítat nějakou oficiální cestou, a může se vám každému, i vám, co jste tady poprvé 
třeba za koalici Vlasta, může se vám skutečně stát, že se to může stát terčem šetření. Ten 
případ pana Nečase je naprosto zjevný. Já pevně věřím, že ho na konci osvobodí, ale už je to – 
ti tři byli vazebně, tady mi napovídají, už se to táhne skutečně strašně dlouho, a já věřím, že to 
nikdo z vás ani z nás nechce. Já sám nemůžu hlasovat pro, budu muset být proti, protože se 
fakt bojím. A doufám, že vy to máte podobně. Upozorňuji na to riziko, které tu skutečně je, a 
nepřeji to vám v koalici, protože chápu, že jste vázaní koaliční smlouvou. Ale koaliční smlouva 
není víc než zákon.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další je pan zastupitel Zběhlík. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Zběhlík: Dobré skoro ráno. Já bych na pana Štěpánka chtěl také apelovat, aby když 
chce tedy pracovat, tak moc pracovat pro občany Prahy 10, aby se stal neuvolněným a 
pracoval a ukázal nám všem, že nechce trafiku, že těch 5 milionů vlastně nepotřebuje a že chce 
tu práci, že proto to udělal. To je všechno. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Předávám slovo návrhovému výboru.  

 

 Pan Čásenský: Budeme tedy hlasovat o usneseních, tak jak byla podána, v opačném 
pořadí. Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní zastupitelky Kleslové, a to sice aby předseda 
výboru pro životní prostředí nebyl pro výkon své funkce uvolněn. Dejte, prosím, hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, dávám hlasovat. Ještě technická? Nic. Máte, tak 
prosím. Prosím tedy. 

 

 Paní Komrsková: Já se tady chci zeptat, jestli je možné hlasovat o nezřízeném výboru, 
o jeho uvolněnosti či neuvolněnosti. My jsme nejdřív měli hlasovat o zřízení, pak ta 
uvolněnost, neuvolněnost. To nemá logiku, prosím.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím návrhový výbor, aby se k tomu vyjádřil.  

 

 Pan Čásenský: Já jsem si trošku usnadnil práci, než abych četl celé to usnesení. Pokud 
si to paní zastupitelka Komrsková přeje, tak já to pro klid duše její udělám. Dovoluji si upravit 
návrh paní zastupitelky Kleslové, ona mě když tak určitě opraví.  
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 ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro životní prostředí s předsedou členem ZMČ Praha 10, 
který nebude pro výkon své funkce uvolněn. Dále stanovuje počet členů výboru pro životní 
prostředí ZMČ Praha 10 na 7 a stanovuje jeho působnost dle jeho názvu. Souhlasíte. Tak 
prosím dát hlasovat o tomto návrhu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, dejme hlasovat o tomto návrhu.   

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 17, proti 10, zdrželo se 10, nehlasovalo 7. Návrh nebyl přijat.  

 Prosím dál, pane předsedo.  

 

 Pan Čásenský: Nyní tedy budeme hlasovat o původním návrhu. ZMČ Praha 10 zřizuje 
výbor pro životní prostředí s předsedou členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své 
funkce uvolněn, a zároveň stanovuje počet členů výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 10 
na 7 a stanovuje jeho působnost dle jeho názvu. Prosím, můžeme hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 14, zdrželi se 4, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Prosím o další hlasování. 

 

 Pan Čásenský: Nyní bychom měli mít na programu podbod volbu předsedy výboru pro 
životní prostředí. Opět si dovolím kolegy požádat o nominace.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, otevíráme nominace na tuto funkci. Přihlášený je pan 
zastupitel Michal Narovec. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Narovec: Už jsem ve svém původním přednesu navrhl na předsedu a člena pana 
Jaroslava Štěpánka.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, návrhový výbor zaznamenává. Prosím, další 
přihlášený je pan zastupitel Kostka. Prosím, máte slovo.  
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 Pan Kostka: Děkuji za slovo. Chci se obrátit na zastupitele za hnutí Vlasta. Při odvolání 
vaší starostky jsme slyšeli slova, že se na Prahu 10 vracejí kmotři a staré pořádky. Teď jste 
v koalici, která je založena na přeběhlících. Dokonce chcete jednoho z těchto přeběhlíků 
odměnit a zvolit jako předsedu výboru pro životní prostředí. Kde jsou vaše předvolební sliby, 
že chcete být jiní, než minulé vedení, které bylo udržováno při moci přeběhlíky. Jak vysvětlíte 
svým voličům, že chcete do této funkce zvolit člověka, který inicioval odvolání vaší starostky? 
Člověka, který popřel vše, co zde osm let kázal, jen proto, aby získal finanční prospěch. 
Někoho, kdo naplival do obličeje všem voličům, kteří ho zvolili. Jak vysvětlíte svým voličům, že 
pro získání funkcí pro své členy jste ochotni zvolit do vedoucí funkce člověka s takovým 
morálním profilem? Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: S technickou se hlásí pan zastupitel Pavel Mareš. Prosím.  

 

 Pan Mareš: Já bych se držel jasného příkazu pana Čásenského, dvě faktická zpřesnění. 
Za prvé nejsme hnutí Vlasta, jsme koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL. Za druhé výsledky voleb 
byly takové, že 14 mandátů získalo Společně pro Prahu 10 a 10 mandátů naše koalice. 14 a 10 
je 24. V žádném případě se nemůže opírat, a takto to vysvětlujeme našim voličům, o 
přeběhlíky. To je vše. (Smích, připomínky v sále.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za technické zpřesnění, faktické zpřesnění. Dále je do 
diskuze přihlášen pan Martin Kopecký. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Martin Kopecký: Děkuji. Musím reagovat na přečtený návrh na zvolení pana 
Štěpánka za předsedu výboru pro životní prostředí jako uvolněného předsedu. Mě tento návrh 
poměrně překvapil, protože podle mě by předsedou výboru měl být vždy odborník na danou 
agendu. Přemýšlel jsem tedy a zkoumal jsem, jaké předpoklady a odborné kompetence pan 
Jaroslav Štěpánek pro výkon funkce předsedy výboru pro životní prostředí má. Připravoval 
jsem se k tomu poměrně dost dlouho a nic jsem nemohl najít. V článcích, které rozebírají 
opakovaná usínání pana Štěpánka například na ZHMP, jsem si přečetl seznam funkcí, které 
pan Štěpánek v roce 2017 vykonával. Jsou jimi: prezident Smíšené komory vzájemné 
spolupráce České republiky a zemí jihovýchodního Balkánu, z. s. Člen komise Rady hl. m. Prahy 
pro oblast integrace cizinců, předseda komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti 
národnostních menšin a integrace cizinců, předseda dozorčí rady Trade Centre Praha a. s., člen 
dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, předseda dozorčí rady PRE a. s., zastupitel hl. 
m. Prahy, předseda výboru pro Smart Cities, člen výboru pro bezpečnost ZHMP, člen výboru 
pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP, místopředseda výboru pro národnostní 
menšiny ZHMP, člen komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities, předseda 
oblastní organizace ANO Praha 10, člen komise bezpečnostní Praha 10, člen kontrolního 
výboru ZMČ Praha 10, člen výboru pro kulturu a památky ZMČ Praha 10, člen ZMČ Praha 10. 
Celkem 17 funkcí v jednom období.  
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 Teprve když jsem si tento seznam přečetl, tak mi to došlo. Pan Štěpánek nekandiduje 
na předsedu výboru pro životního prostředí jako odborník, pan Štěpánek tuto funkci potřebuje 
do své sbírky, neboť žádnou takovou obdobnou funkci ve své sbírce nemá a nic podobného 
nedělal. Vzhledem k tomu, že pan Štěpánek není dostatečným odborníkem v dané oblasti, 
není těžké si domyslet pozadí ukončení členství pana Štěpánka v hnutí ANO, zradu jeho voličů, 
vstup do ODS a kandidaturu do výboru jakožto uvolněný předseda. Kromě dalšího zářezu bude 
mít i dobrou apanáž. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. S technickou se hlásí pan zastupitel Adam 
Šilar. Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Šilar: Děkuji. Já jenom taková technická, faktická, která teď není jenom na pana 
Kopeckého, ale tak obecně. Máme tady tři pány Štěpánky a dva pány Kopecké, tak bych jenom 
byl pro to, nemusí to být asi pokaždé, když to jméno zazní, ale minimálně vždycky na úvod 
třeba říct to jméno, protože on tady kolega vedle mě vždycky tak s sebou cukne, tak abychom 
ho trošku uklidnili. Děkuji. (Smích.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Já jsem na to byl upozorněn už tady po pravici, abych 
jmenoval, ale jsme první zastupitelstvo, tak já věřím, že si na ta jména zvykneme a třeba si 
dáme nějaké přezdívky. Předal bych slovo dalšímu přihlášenému do technické, a to je pan 
Martin Kopecký. Prosím.  

 

 Pan Martin Kopecký: Omlouvám se, já to jméno samozřejmě přečtu rád celé, aby to 
bylo jasné. Hovořil jsem o panu Jaroslavu Štěpánkovi, a přezdívku bych radši nedával. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze se hlásí paní zastupitelka Bendová. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Paní Bendová: Děkuji za slovo, pane starosto, v takto krásně pokročilou hodinu. Chtěla 
bych podotknout jen malý příspěvek k tomuto bodu. Jak vysvětlí tento váš člen koalice, 
kterého navrhujete za předsedu výboru pro životní prostředí, dokonce uvolněného, že oklamal 
své voliče, když kandidoval za hnutí ANO, a vzápětí pár dní po volbách upřednostnil svůj osobní 
prospěch a vstoupil do ODS? Odpověď je jednoduchá. Nijak. Tomuto člověku totiž na voliči 
vůbec nezáleží a politika je pro něj jednoduchým nástrojem na uspokojení svých osobních 
zájmů, jeho konání není jen totálně amorální, ale je možné ho bez problémů označit za 
podvodné. Pan Jaroslav Štěpánek, před jehož volbou na místo uvolněného předsedy výboru 
pro životní prostředí právě stojíme, je tím, kdo bez mrknutí oka dokázal zradit své kolegy, celé 
hnutí ANO, a především ty občany Prahy 10, kteří mu dali svůj hlas. Opravdu se mezi vámi 
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najde jedinec, který je i v této chvíli přesvědčený, že osoba s takovýmto charakterem může 
tuto funkci vykonávat? To už ponechám na vašem svědomí. Věřte mi, že není horší zklamání, 
než zneužití důvěry člověkem, od kterého byste to ani v nejmenším neočekávali. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, paní zastupitelko, za příspěvek. Další je přihlášena 
paní zastupitelka Šímová. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Šímová: Děkuji, vážený pane starosto, za slovo. Chtěla bych prostřednictvím 
tohoto příspěvku apelovat především na vás jako na nově zvoleného starostu. Věřte mi, že si 
vás vážím, vážím si vašeho vzdělání, vaší inteligence a věřím, že přehodnotíte v důsledku 
těchto příspěvků, které jasně ukazují na stav, který se stal, na to, že pan Štěpánek skutečně 
nekorektně odešel z hnutí ANO, a přikloníte se ve výsledku k tomu, abyste přehodnotil celou 
situaci.  

 A chtěla bych tímto ještě znovu a opakovaně vyzvat pana Štěpánka. Pane Štěpánku, 
pane Jaroslave Štěpánku, máte poslední šanci zachovat se jako slušný a čestný člověk. 
Odmítněte nominaci a rezignujte na mandát. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Další do diskuze se hlásí paní zastupitelka 
Radmila Kleslová se svým třetím příspěvkem. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Mě k tomu příspěvku tady vlastně vyzval pan Pavel Mareš, aby byl jasný. 
Vysvětlil mi i, jak pan Štěpánek není zkorumpovaný, jak pět milionů, které bude stát, vlastně 
ničemu nepomohly, tak proč, protože mně vysvětlil, že 10 a 14 je 24. Takže mně vysvětlil, že 
by byla většina i bez dvou přeběhlíků. No není to tak úplně pravda, co on říká. Protože sice by 
byla většina, ale nebylo by to v radě tak tristní, že koalice Vlasta tam má dva své zástupce, 
jednoho radního a jednoho místostarostu, a Spolu, nebo pardon, vy jste Společně, omlouvám 
se, tam má sedm. Zcela nepochybně došlo ke korupci v tom, že Společně chtělo získat většinu, 
tak aby si koaličního partnera vybralo dost potupným způsobem, což tady vidíme. Přispěl 
k tomu pana Štěpánek a paní Hauffenová. Pan Štěpánek je velmi bohatý člověk. Nebo aspoň 
tak nám to vždycky říkal. My mu to všichni přejeme. Přejeme mu hodně zdraví, i Tereze, 
přejeme mu hodně štěstí. Přejeme mu, aby dobře reprezentoval hnutí, nebo pardon, stranu 
ODS, ale až po volbách takových, kde za tu stranu bude kandidovat. Až po příštích volbách, ne 
po těchto volbách.  

 Nezlobte se na mě, ale nikomu nevysvětlíte, že zde nejde o politickou korupci. Vy tam 
možná sedíte, pane architekte, a vy právě to, že máte to vzdělání, tak to musíte vidět jako 
první. Víte, my jsme jednomu našemu politikovi říkali, pan Štěpánek ví, kterému, že je 
teflonový. Že sedí, po něm to prostě stéká, je mu jedno, co mu kdo říká, že on to vysedí. Vy to 
tam možná teď taky vysedíte, budete dělat, že vám je to jedno, že si to prohlasujete. Ano, vy 
si to asi prohlasujete, ale půjde to s vámi po celou dobu vašeho politického angažmá. My se o 
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to opravdu budeme snažit. Já bych taky chtěla vyzvat pana Štěpánka, jestli si chce nechat 
trošku nějaké soudnosti, trošku nějakou tvář, neseďte tam, vstaňte a řekněte něco. Apeluji na 
to, aby se pan Štěpánek představil jako předseda výboru, aby řekl vizi, co bude jako předseda 
výboru pro životní prostředí dělat, jakou má ideu. On tam bude sedět a bude říkat, tak já to 
přežiju, a pak už budu mít ty peníze. Budu mít sekretářku, která mně bude dělat kafíčko, budu 
mít zřejmě asistentku, která mně bude vyřizovat třeba něco k důchodu, a to je ten servis, který 
on chce. On nechce pracovat pro občany, kteří zvolili hnutí ANO. On potřebuje servis pro sebe 
a svůj, řekněme si, pro něj ty peníze nejsou nějak kruciální, pro něj 70 nebo 80 tisíc měsíčně 
bude v podstatě kapesné. Ale pro nějakou matku živitelku nebo pro důchodce to jsou 
neuvěřitelné peníze, na které nedosáhnou a v době energetické krize, zdražování potravin 
budete jen těžko vysvětlovat, že někoho, kdo tam bude sedět, popíjet kávu, nechat si dělat 
servis od sekretářky, vy budete touto částkou platit. Děkuji. 

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze je přihlášen pan zastupitel Josef Zběhlík. 
Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Zběhlík: Děkuji, já budu mnohem kratší. Pane starosto, když někdo zradí takovým 
způsobem, jako pan Jaroslav Štěpánek a paní Hauffenová, svědčí to o tom, že kdo zradil 
jednou, může úplně v klidu, ne může, zradí podruhé, potřetí, to je všechno, co jsem chtěl říct.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji také za příspěvek. Předávám slovo návrhovému 
výboru, prosím.  

 

 Pan Čásenský: Budeme hlasovat o následujícím usnesení. ZMČ Praha 10 volí předsedu 
a člena výboru pro životní prostředí člena ZMČ Praha 10 pana Jaroslava Štěpánka. Prosím, 
dejte hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Poslední docházejí. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 17, zdrželo se 1, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Prosím návrhový výbor o další hlasování.  

 

 Pan Čásenský: Nyní nás čeká volba členů výboru pro životní prostředí. Prosím kolegy 
zastupitele o návrhy na členy.  
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 Starosta Martin Valovič: Hlásí se pan Michal Narovec. Prosím, pane zastupiteli, máte 
slovo.  

 

 Pan Narovec: Navrhuji na členy Výboru pro životní prostředí pány kolegy Marka 
Dvořáka, Viktora Lojíka, Tomáše Peka a Tomáše Janíka. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dále se do diskuze hlásí pan Ivan Mikoláš. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji. Navrhuji jako členku výboru paní Ing. Janu Komrskovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další návrhy přicházejí zřejmě od pana Martina Kopeckého. 
Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Martin Kopecký: Za klub ANO navrhuji pana Martina Kostku. Doufám, že tentokrát 
bude upřednostněn zastupitel oproti nezastupiteli, jako bylo minule. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dále je přihlášen pan Tomáš Ján, prosím.  

 

 Pan Ján: SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti navrhují za člena výboru pro životní 
prostředí občana Jana Čížka. (Smích.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za návrh. Prosím klid, ať se slyšíme. Dále se hlásí do 
diskuze pan Petr Beneš se svojí čtvrtou. Prosím, nechme hlasovat. Pardon, třetí technická, 
omlouvám se. (Připomínky v sále.) Technická paní zastupitelka Komrsková. Můžete ji ještě 
jednou říct, prosím?  

 

 Paní Komrsková: Dávám procedurální návrh o neomezeném množství počtu 
technických a příspěvků do diskuze v tomto bodě. Krátké zdůvodnění, protože se hlasuje o 
čtyřech výborech a každé hlasování má další podhlasování. Proto my dáváme návrhy, můžeme 
o tom diskutovat, je to naprosto přirozené. Pokud jste to takto nechtěli, tak jste měli každý 
jeden výbor dávat jako nový bod. Potom by počet příspěvků do diskuze byl spravedlivý.  

 

 Starosta Martin Valovič: Nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu.  
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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 19, pardon, teď to zmizelo. Technicky se to nezdařilo. Prosím, udělejme zmatečné 
hlasování a pojďme hlasovat ještě jednou o tomto procedurálním návrhu.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 18, proti 2, zdrželo se 5, nehlasovalo 19, návrh nebyl přijat.  

 Dovolil bych si teď dát deset minut pauzu. Sedíme už dlouho a potřebujeme se trošku 
protáhnout. Takže deset minut pauza, prosím.  

 (Jednání přerušeno na deset minut.)  

 

 Starosta Martin Valovič: Vypadá to, že jsme všichni na svých místech. Byla tam jedna 
technická. Vidím, že už tam není. Dále je ještě do diskuze přihlášen pan zastupitel Petr Beneš. 
Prosím, pane zastupiteli. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl udělat sumáře. Já jsem 
se vám v předchozím příspěvku u předchozího bodu snažil vysvětlit, jak to procentuálně podle 
výsledku voleb má být rozloženo, že SPD vycházejí tři mandáty. Vy už jste jako koalice 
odhlasovali čtyři členy SPD ve výborech, a teď se chystáte odhlasovat dalšího. Ten návrh, který 
přišel před tou přestávkou, myslím, že nešokoval jenom mě, ale i vás, proto jste dali tu 
přestávku. Nominace pana Čížka za SPD je podle mě vyvrcholení, nezastupitele ještě ke všemu, 
je podle mě vyvrcholení toho dnešního zastupitelstva, kdy SPD hlasuje s koalicí, dostává víc 
místa ve výborech, a teď přišla nominace pana Čížka. Doufám, že se už nikdo nekouká, ono už 
je půl druhé, ale že se podívá třeba někdo ze záznamu. Opravdu vás prosím, zvolte do tohoto 
výboru členů Pirátů, členy ANO, tak jak to vychází z výsledků voleb, a nevolte pana Čížka. 
Děkuji. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další je přihlášená paní zastupitelka Bendová. Prosím, 
paní zastupitelko.  

 

 Paní Bendová: Děkuji za slovo. I hnutí ANO apeluje na koalici, abyste schválili do výborů 
kandidáty nominované Pirátskou stranou Prahy 10 a hnutím ANO, našeho Martina Kostku, 
kterého znáte, který je už zastupitel druhé volební období. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Paní zastupitelka Jana Komrsková. 
Prosím, paní zastupitelko.  
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 Paní Komrsková: Já jenom, kdo neví, nebo kdo zapomněl, nebo kdo si schválně 
nevzpomíná, pan Čížek tady v roce 2016 vytvořil velké hejtovací noviny Na vlastní oči, které 
byly zaměřené proti opozici a zejména proti kandidátce do Senátu paní Renatě Chmelové. Byl 
to největší hnůj hnojů, který byl tady vydaný. Toto zvolit do výboru, do demokratického orgánu 
poradního zastupitelstva, by bylo opravdu, ale opravdu ostudné. Takže si to, prosím, všichni 
uvědomte. Přestaňte si tady lámat páteře v jednotlivém hlasování, a prosím, rozum do hrsti.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek, a nyní se hlásí do diskuze pan zastupitel 
Nerušil. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Nerušil: Já se zase nebudu tady plést do debaty. Jenom chci upozornit na to, že 
pan Čížek je muž. Paní Komrsková použila neutrálního zájmena „tohle“. Upozorňuji, že pan 
Čížek je muž, nikoli to. Nevšiml jsem si, že by byl nebinární. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další je pan zastupitel Michal Kočí. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Kočí: Klidně nechám ty noviny kolovat, aby si kolegové z Vlasty připomněli, co o 
nich pan Čížek psal. O tom, že je tady nějaký pán plynu, že tady Renata Chmelová: řekněte 
nabubřelé aktivistické Chmelové tajemství jejích kmotrů, Mareš pán plynu, zákulisní hráč 
radniční aktivistické party a člen místní obskurní koalice Vlasta. Pan Mraček, černá ovce, nebo 
bílý kůň. Zastupitel Vlasty Mraček tři roky ve vězení za podvod. Tohle o nich všechno psal, a 
oni by pro to teď chtěli zvednout ruku? Já nechci věřit, že ano. Jako můžeme mít mezi sebou 
nějaké rozpory, můžeme spolu nesouhlasit, ale jestli tohle, kolegové z Vlasty, odhlasujete, tak 
jste úplně, ale úplně zradili všechny své ideály, které jste tady dlouhé roky tvořili. A zradili jste 
svoje voliče. Toto já chci věřit, že toto vás ani nenapadlo a nenapadne. My jsme tady společně 
proti tomuto brojili, a vy byste tady takovému člověku, který se tady choval úplně nekorektně, 
urážel, šířil nenávist, lži a naprostou žumpu, který byl kvůli tomu někde souzen, vy byste 
tomuto snad chtěli otevřít bránu? Jako už to, že jste tady rezignovali na nějaké vaše sousedské 
vztahy, strategické plánování, komunitní život, všechno dokážu pochopit, že zkracujete 
diskuzi, všechno jsem tady nějak trávil těžce, ale tohle, tohle by byla pro mě absolutní 
degradace vaší důstojnosti. Já chci doufat, že toto vás nenapadlo. Omlouvám se za zvýšený 
hlas, ale pan Čížek že by měl sedět v nějakém orgánu zastupitelstva, mě opravdu upřímně 
vyděsilo. Děkuji za pozornost a omlouvám se za ty emoce, ale toto je tak absurdní, že se s tím 
nemůžu emočně vyrovnat. Toto je tak silná káva, už je pozdě. Děkuji za pozornost.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Nyní se hlásí paní zastupitelka Renata 
Chmelová. Prosím, paní zastupitelko.  
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 Paní Chmelová: Děkuji. Mám faktické zpřesnění směrem k České pirátské straně a 
k jejich zastupitelského klubu, protože tady mě několikrát zmiňovali, já je mohu ubezpečit, že 
za minulé volební období jsem zažila horší věci, než byla dehonestace od pana Čížka, kterou si 
samozřejmě velmi dobře pamatuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za faktické zpřesnění. Hlásí se do diskuze pan Ivan 
Mikoláš. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji za slovo. Já zase ubezpečím paní Chmelovou, že jsem nezažil tak 
strašlivé zastupitelstvo, jako je dnešek. Zastupitelstvo, které naprosto pohrdá výsledkem, 
který dosáhli voliči, kdy koalice Vlasta naprosto zkroutila svoji páteř kvůli placeným místům ve 
výboru, nerespektovala, jak skončili skutečně ve výsledku, nerespektovala zájem Prahy 10 a 
nerespektuje. Hlasuje pro přeběhlíka pana Jaroslava Štěpánka, nenechává nás diskutovat, 
neprodlužuje nám možnost příspěvků. To jsme nedělali, kdyby nás někdo chtěl kritizovat, tak 
daleko jsme nešli celé minulé období, abychom si dovolili nedat někomu čtvrtý příspěvek.  

 Dnešní večer je opravdu nechutný a já věřím, že řadu členů Vlasty toto poznamená, 
protože to je opravdu daleko, daleko přes čáru, co se tu dneska děje. A jestli bude dokonce 
Vlasta schopná zvednout ruku pro pana Čížka, paní Chmelová tvrdí, že zažila špatné věci, 
protože špatné věci dělala, a samozřejmě ty věci byly kritizovány. To je logické. Když je někdo 
špatný člověk, tak se mu to vrací. A paní Chmelová se opravdu ve špatného člověka změnila 
postupně. Ale dostala za to účet, ten účet zaplatila, a já věřím, že má znovu šanci fungovat 
správně. Ale přece nemůžete zvolit někoho, kdo tu hrál nekorektně. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pane zastupiteli, já vás prosím, držte se korektních výrazů.  

 

 Pan Mikoláš: Dobře. Říkal jsem, že doufám, že to zaplatila.  

 

 Starosta Martin Valovič: Nechci, aby se to tady zvrtlo v takové osobní, úplně osobní 
invektivy.  

 

 Pan Mikoláš: Dobře. Byli tu jmenováni Piráti.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře. Nějak jsme to tu přežili, vydržme to, prosím vás, do 
konce, máme před sebou možná poslední dvě – tři hodiny. (Smích.) 
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 Pan Mikoláš: Dobře. Pouze apeluji na to, aby zůstala morální síla a zachovali jsme se 
správně.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, děkuji. S technickou nebo faktickou pan zastupitel 
Radek Lojda. Bere zpět. Takže další do diskuze se hlásí s příspěvkem paní Zuzana Freitas. 
Prosím, paní zastupitelko. 

 

 Paní Freitas Lopesová: Budu stručná. Žádám toto zastupitelstvo, aby byly dodržovány 
základní demokratické principy. Žádám toto zastupitelstvo, jeho členy, aby byly respektovány 
výsledky voleb. A žádám toto zastupitelstvo, abychom nepodporovali jakékoli extremistické 
směry. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Pan zastupitel Nerušil se svým druhým příspěvkem. 
Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Nerušil: Samozřejmě dnešní večer je určitým způsobem napínavý, téměř až hustý. 
Já jsem v těchto lavicích nově. Nebudu nijak posuzovat to, co se tady dělo před čtyřmi lety, to 
co se tady dělo v roce 2016, protože pokud by většina z vás měla takto pohlížet na dnešní, tak 
se nedomluvíme vůbec na ničem.  

 My jako hnutí SPD jsme…  (dále kousek bez zvuku) Já tedy nevím, kde to pan řídící 
schůze utnul, nebo jestli to byla technika, která to utnula. Chtěl jsem vám říci, že tento večer 
nějakým způsobem vypadá, jsou tady nějaké averze. My jako hnutí SPD jsme nově na tomto 
zastupitelstvu, nově v těchto lavicích, a nejsme těmito spory nějakým způsobem zatíženi, a byl 
bych docela nerad, kdyby nás někdo chtěl do toho, co se tady odehrávalo mezi jednotlivými 
partajemi, kdyby nás do toho někdo chtěl vtahovat, protože pokud bychom takto měli 
postupovat, tak se nedomluvíme vůbec na ničem.  

 Politika je o tom, že když jsou volby, rozdají se karty nově, a dávají se nové dohody 
dohromady. My tady pana Čížka nenavrhujeme do zastupitelstva, ani jsme ho nenominovali 
na naši společnou kandidátku. My pana Čížka navrhujeme do komise, do kontrolního orgánu, 
do kontrolní komise, a není tam za – nebo do výboru. Není tam od toho, že by tam měl někoho 
podporovat. Je tam prostě v opoziční funkci, a taková funkce mu bude náležet. Myslím si, že 
když tady dneska nastavujeme nějaké vztahy, tak i tím relevantním partnerem, který dostal 
demokratický mandát od voličů, jako demokratická strana, zástupce demokratické strany, je 
hnutí SPD, a hnutí SPD nominuje do výboru pana Čížka, a za touto nominací si stojí. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Děkuji za vaše vyjádření. Dále se do diskuze hlásí – teď 
tam skočila technická. Prosím pana Radka Lojdu.  
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 Pan Lojda: Děkuji za slovo. Nejsem si vědom, že my hlasujeme o kontrolním výboru, 
pane kolego? Vy jste teď řekl, že nominujete pana Čížka do kontrolního výboru? (Odpověď ze 
sálu.) V tom případě už to všechno chápu a omlouvám se.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze se hlásí paní zastupitelka Kleslová. Prosím, 
paní zastupitelko.  

 

 Paní Kleslová: Já po těch třech volebních obdobích vidím, že jsem asi úplně nic 
nepochopila, protože já jsem si vždycky myslela, že ty výbory hlavně pracují. Že tam dáváme 
odborníky, kteří jdou pracovat, kteří jdou pracovat v zájmu občanů Prahy 10, kteří se budou 
starat o životní prostředí, aby bylo posekáno apod. A teď chápu, že tam jdou někteří dělat 
opozici, do toho vnášet. Tak to není úplně to, co jsem si myslela, že by měla být náplň výboru.  

 A pak souhlasím s předřečníkem, že získali určitý počet procent, tuším, 7 asi, a že mají 
právo nominovat. Toto právo já respektuji, ale měli by všichni respektovat, že my jsme získali 
18 %, že máme právo nominovat a že bychom měli být v tuto chvíli upřednostněni, jako jsme 
nebyli upřednostněni ve výboru zdravotním a sociálním. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za příspěvek a do diskuze se dále hlásí pan 
zastupitel Petr Beneš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Já bych se rád zeptal, jestli jste tuto nominaci obdrželi v těch tabulkách, 
které jste chtěli po těch jednotlivých klubech, protože jste říkali, že od ANO a SPD jste dostali 
tyto nominace dopředu. Tak já bych opravdu rád slyšel, jestli jste tam měli nominaci Jana Čížka 
a nic jste neudělali, a chtěl bych tady slyšet a poprosit vás opravdu přátelsky, jestli by mohli 
předsedové koaličních stran si vzít to slovo a potvrdit mi, že nebudou jejich kluby hlasovat pro 
tohoto kandidáta. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Myslím si, že to je nemístná žádost, aby se tady někdo 
zpovídal. Volba je veřejná konec konců, tam uvidíte, kdo jak bude hlasovat. Myslím si, že nikdo 
nebude deklarovat dopředu, jak bude hlasovat, aby si to nechal někde odschválit, nebo 
posvětit. Jsme přece jenom svrchované zastupitelstvo a každý si může hlasovat, jak uzná za 
vhodné podle svého svědomí a vědomí, a jak složil slib. 

 Dále se hlásí pan Vladimír Novák. Prosím, máte slovo.  
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 Pan Novák: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na pana Nerušila, kdy tady zazněla 
spousta řečí ohledně demokratických principů, což samo o sobě je jistě správné, správná 
úvaha, a co se týče těch nominací, tak vzhledem k tomu, do kolika pozic jsou navrhováni členi 
SPD, tak byste si měl uvědomit, že demokracie, resp. výsledky voleb, zatímco vy jste měli ve 
volbách 7,82 %, tak tady zbylé strany, konkrétně my ANO, nebo třeba Piráti měli výrazně víc, 
a to o víc než 100 %, než vy. Oháníte se demokratickými principy, a to, že jste tady podpořili 
vlastně současného starostu ve volbě, tak trošku zavdává pocit, že úplně nerespektujete tyto 
demokratické principy. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dále se hlásí s technickou paní zastupitelka Komrsková. 
Prosím.  

 

 Paní Komrsková: Mám jednu technickou nebo faktickou nebo věcnou poznámku. 
V přestávce jsem tady hovořila s dlouholetým tajemníkem tohoto výboru, panem vedoucím 
Pecánkem, který mi potvrdil, že v případě, že bude navolený do tohoto výboru Jan Čížek, tak 
že nebude dělat tajemníka tohoto výboru.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Další se nám hlásí pan Michal Kočí. 
Prosím, pane zastupiteli. 

 

 Pan Kočí: Já bych tady chtěl ještě připomenout pro ilustraci, že pan Čížek má i spoustu 
soudních sporů. Třeba tady jeden z největších je s brněnským magistrátem kvůli radničnímu 
listu, kdy fakturoval víc výtisků, než bylo nakonec distribuováno. A pokud tedy paní Chmelová 
tvrdí, že zažila větší trauma, než tohle, co bylo distribuováno do každé schránky, kde se o ní 
psalo, že ona zradila ideály, zrada ideálů, že kontroverzní aktivistka Renata Chmelová (Vlasta) 
je proslulá nejen tím, že se otáčí jako na obrtlíku, ale především kritikou existence údajných 
kmotrů. Ti údajně stojí za úspěchy jejích soupeřů. Sama Chmelová přitom… 

 

 Starosta Martin Valovič: Pane zastupiteli, prosím. Držte se… 

 

 Pan Kočí: Já tady reaguji na předchozí příspěvek. To s tím souvisí. Jestli tohle paní 
kolegyni Renatu Chmelovou nechává chladnou… 

 

 Starosta Martin Valovič: Spojujete příspěvky?  
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 Pan Kočí: Mám minutu. Teď jste mi sebral myšlenku. (Smích.) Řekněte jasně ne 
pokrytectví nabubřelé aktivistky Chmelové, tajemství jejích kmotrů, jestli toto si paní Renata 
Chmelová neváží své důstojnosti po tom, co tohle šlo do každých schránek, tak potom jí tedy 
opravdu nerozumím. A ten titulek je asi pravdivý.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pane zastupiteli, držme se, prosím, tématu. Neřešíme tady 
paní zastupitelku Chmelovou. Nechme pana Čížka spát, on už teď spí, je půl druhé. Pojďme 
postoupit. Dejme slovo návrhovému výboru, ať se hneme z místa. My tady nějakým způsobem 
vnímáme vše možné, nechte to na volbě zastupitelů. Pojďme dál. Nechme pana Čížka panem 
Čížkem. Už se mu věnujeme hodinu. Přimlouvám se za to, nechte demokraticky hlasovat, ať 
můžeme hlasovat a projevit svoji vůli. Dále se hlásí paní Renata Chmelová s technickou nebo 
faktickou, prosím.  

 

 Paní Chmelová: Pane starosto, já bych vás chtěla požádat, abyste využil svého práva, 
jednacího řádu, a snažil se tady udržet nějakou kulturu jednání bez nějakých osobních invektiv. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Beru si to za slovo a od této chvíle budu muset 
opravdu začít konat tvrději. Beru to jako první zastupitelstvo, všichni si na sebe nějakým 
způsobem zvykáme, ale jak říkám, kolegové, všechno má své meze, pojďme se bavit věcně a 
nechme si ty osobní výpady. Dál do diskuze se hlásí s třetí pan zastupitel Nerušil.  

 

 Pan Nerušil: Děkuji za slovo. Mám poznámku k tomu, co tady řekla paní Komrsková. Já 
mám pořád za to, že o tom, kdo bude členem jakého či onakého orgánu, rozhodují zastupitelé, 
kteří od toho mají od občanů svůj mandát, nikoli zaměstnanci či tajemníci. Při vší úctě k panu 
tajemníkovi, který určitě bude osoba respektovaná, zralá a fundovaná.  

 A druhá poznámka, jenom bych reagoval na pana Kočího. Protože samozřejmě to, že 
vede pan Čížek nějaké soudy, nevím, jestli pan Kočí někdy podnikal, ale jakmile podnikáte, tak 
se dříve mezi soudní soukolí dostanete tak či onak. A já jenom bych chtěl tady upozornit, že 
jsou různé formy soudu, a pan Čížek není z ničeho obviněný. Pan Čížek pouze vedl řízení, které, 
pokud je mi známo, tak už je jakýmsi způsobem uzavřeno. To že na něj někdo podal trestní 
oznámení, já můžu zítra ráno jít a podat zrovna tak na vás trestní oznámení a začít 
argumentovat tím, že jste vyšetřovaný, prověřovaný, prošetřovaný policií, a tím pádem že 
byste tady neměl být. Tzn., je to taková trošku… 

 

 Starosta Martin Valovič: Pánové, prosím, dámy, prosím o klid. Když mluví zastupitel, 
chovejte se k tomu důstojně, ať je slyšet a ať nemá pocit, že je někde v blázinci. Prosím, pane 
zastupiteli, pokračujte.  
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 Pan Nerušil: Já jsem skončil, jenom toto jsem chtěl poznamenat. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: S technickou se hlásí pan Ivan Mikoláš. Prosím, máte slovo.   

 

 Pan Mikoláš: Jenom jsem chtěl upozornit, že tam celou dobu, jak se prohodily ty 
mikrofony, byl na tabuli pan Kostka z ANO, který samozřejmě nemluvil. Tak jestli – to je takové 
divné. A přišel tím pádem o příspěvek.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře. Děkuji za upozornění. Na monitoru to nevidím, 
nicméně asi tam tedy byl. Pan zastupitel Beneš s třetím příspěvkem. Prosím, pane zastupiteli. 

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Chápu, že vás to trápí, že to trvá dlouho. Nás to trápí o to 
víc. My tady sedíme neuvolnění členové, pracujeme dlouho do noci, zítra jdeme do práce asi 
většina z lidí. Ale vy jste si to zasloužili sami, protože jste dali neúměrný počet míst pro SPD ve 
výborech. Já jsem vás na to upozorňoval už asi třikrát, přepočty jsem vám tady říkal, a vy jste 
stejně v tom minulém výboru prohlasovali kandidáta SPD na úkor kandidáta ANO, který tam 
procentuálně seděl.  

 Kdybyste vystoupili, nemusíte říkat, jak budete hlasovat, kdybyste vystoupili, řekli, 
chceme to jinak, uvědomili jsme si to, přesvědčili jste nás, dáme ty hlasy tak, jak to rozhodli 
voliči ve volbách, budeme v tomto výboru hlasovat pro kandidáta ANO a kandidáta Pirátů, tak 
tady žádná diskuze o panu Čížkovi nebyla, protože bychom vám věřili, že dodržíte svoje slovo, 
že se náhodou nestane, že znovu prohlasujete kandidáta SPD na úkor ať už Pirátů nebo 
kandidáta ANO, a mohli jsme být doma o hodinu a půl dřív. Nebudu vás tedy žádat o to, abyste 
mi řekli, jak budete hlasovat, ale možná kdybyste řekli, že skutečně místa ve výborech jako 
koalice dáte dvěma nejsilnějším stranám Pirátům a ANO, tak se tato diskuze ještě výrazně 
zkrátí.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze se hlásí pan Martin Kopecký. 

 

 Pan Martin Kopecký: Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl konstatovat, že jsem v podstatě 
rád aspoň v tom, že se ty problematické nominace, tedy nominace pana Čížka a pana 
Štěpánka, pana Jaroslava Štěpánka koncentrovaly do jednoho výboru, a že tedy nebudeme 
ničit dobrou pověst více výborů a odskáče si to pouze chudák výbor pro životní prostředí. 
Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze se hlásí pan Vladimír Novák. Prosím, pane 
zastupiteli.  

 

 Pan Novák: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na ty s označením osobní invektivy 
vůči paní Chmelové. Nevím jak vy, úplně to na mě nepůsobilo jako nějaká osobní invektiva, 
vidím to jako citaci z novin. Já jsem ty noviny neviděl, a to, co jediné jsem slyšel od pana Kočího, 
že četl články, které napsal ten, o kterém máme hlasovat. A jestli já o něm mám hlasovat, tak 
já jsem naopak vděčný, že to tady zaznělo.  

 A druhá poznámka k panu Nerušilovi, to mě velmi pobavilo. Nevím, jaké jsou praktiky 
v SPD, ale už jako rovnou počítat s tím, že když chcete podnikat, tak už se musíte připravit na 
soudy, o něčem taky vypovídá. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další do diskuze se hlásí paní Radmila Kleslová. Prosím, paní 
doktorko.  

 

 Paní Kleslová: Také jsem na to chtěla zareagovat jako advokátka. Znám firmy a 
podnikatele, kteří se nesoudí a není na ně podáno trestní oznámení, to je první. Za druhé jsem 
chtěla říct, že souhlasím tady s Martinem Kopeckým, chtěla jsem říct taky něco podobného, 
že je snaha udělat z výboru pro životní prostředí stoku, on to řekl trošku jinak, úplnou žumpu. 
Dobře. Ale ještě jsem chtěla, jestli tedy vlastně na tom zastupitelstvu když se takovéto věci 
budou diskutovat, a jestli vy jako koalice jste v podstatě rozhodnuti, že na to reagovat 
nebudete, ať tady bude sebehrůznější věc, tak možná bude lepší, když nám to příště řeknete, 
za hodinu si to odhlasujete, my si nafotíme ta hlasování a půjdeme domů. Já jsem se 
domnívala, že to bude diskuze, z té diskuze i my třeba uznáme, že v něčem se mýlíme, nebo 
vy, ale tady to tak není.  

 Navrhovala bych, abyste nám příště poslali tabulku, jak chcete vy hlasovat. My vám to 
pak tady budeme hlasovat proti. Vy si to v podstatě prohlasujete, můžeme jít za hodinu domů, 
nemusíme tady zdržovat úředníky, my co pracujeme, můžeme jít v pohodě ráno do práce. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za příspěvek. Paní Zuzana Freitas další příspěvek, 
prosím.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Děkuji za slovo. Já jsem si tady tak v mezičase, ta diskuze je 
taková dlouhá, občas už člověk ztrácí koncentraci, tak jsem si tady projela Facebook. Projela 
jsem si příspěvky nově zvolených členů rady apod. a pročetla jsem si tam to odvolávání na 
demokratickou diskuzi, kterou nebudeme utínat, které se budeme věnovat. Na ty korekční 
vztahy v koalici a na všechny tyto věci. Já tedy nevím, co v těch příspěvcích čtu, ale to, co tady 
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probíhá, tomu moc nenasvědčuje, a to mě tedy fakt mrzí. Tak buďto opravdu deklarujete 
změnu, anebo deklarujete to, že jste diskuzi otevření, a potom bych čekala minimálně 
odpovědi na otázky a čekala bych, že budeme podporovat demokratické kandidáty, anebo tam 
tedy píšete nějaký tyjátr pro lidi, ale tady se děje něco úplně jiného. A já pevně doufám, že to 
vaši voliči na záznamu uvidí.  

 

 Starosta Martin Valovič: S technickou se hlásí paní zastupitelka Bendová.  

 

 Paní Bendová: Paní Freitas se mýlí. Diskuze tu právě je. Opoziční zastupitelé si diskutují 
mezi sebou.  

 

 Starosta Martin Valovič: To byla technická. Dále se do diskuze hlásí paní zastupitelka 
Radmila Kleslová. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Kleslová: Už jenom krátce. Chtěla bych vás poprosit, jestliže máte s SPD 
uzavřenou nějakou koaliční smlouvu, nebo koaličně-opoziční, nebo jakoukoli smlouvu, a jste 
vázáni touto smlouvou, že je musíte dát do těch výborů a musíte pro ně hlasovat, tak nám to 
taky řekněte, my to pochopíme, nebudeme diskutovat, budeme hlasovat proti, ale budeme 
tomu rozumět a nebudeme se tady mnoho hodin zdržovat. Pochopili jsme to z první volby, 
volby starosty, že tady nějaká dohoda je, že je vlastně koalice. Mělo by se to pak tedy zúročit 
i v kontrolním výboru, ale říkám, bylo by férové, abyste nám řekli, že jste podporováni SPD, a 
tyto výbory že jsou za to, že vás podporují. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji, a já bych se přimlouval, pojďme dát slovo 
návrhovému výboru a pojďme se posunout k hlasování. Děkuji za pochopení a předávám slovo 
návrhovému výboru. Prosím, pane předsedo.  

 

 Pan Čásenský: Milí kolegové, nyní tedy budeme volit šest členů výboru pro životní 
prostředí. Opakuji, že volba bude veřejná a o navržených kandidátech se bude hlasovat 
v pořadí, jak byli předloženi. Dovolím si zopakovat, že v prvém kole budou za členy výboru 
zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 
V okamžiku, kdy získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva počet kandidátů, 
odpovídající počtu obsazovaných míst, volba končí.  

 Jako první byl navržen pan zastupitel Marek Dvořák. Dejte, prosím, hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dávám hlasovat. Prosím, spusťme hlasování. 
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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Prosím další hlasování.  

 

 Pan Čásenský: Jako další byl navržen pan zastupitel Viktor Lojík.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.  

 Prosím další hlasování. 

 

 Pan Čásenský: Další navržený je pan místostarosta Tomáše Pek.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Prosím další. 

 

 Pan Čásenský: Dalším nominovaným je pan Tomáš Janík.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.  

 Prosím další. 

 

 Pan Čásenský: Jako další byla nominována paní zastupitelka Jana Komrsková.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
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 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. 

 Prosím další. 

 

 Pan Čásenský: Další navržený je pan zastupitel Martin Kostka. 

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.  

 Tím pádem volba je ukončena.  

 

 Pan Čásenský: Tímto chci konstatovat, že máme navoleno všech zbývajících šest členů 
výboru pro životní prostředí a volba tímto končí. Bude následovat volba tajemníka tohoto 
výboru. Opět poprosím paní doktorku Hatalovou o návrh. 

 

 Paní Hatalová: Za tajemníka výboru pro životní prostředí navrhuji pana Bc. Martina 
Pecánka. Jedná se o vedoucího odboru životního prostředí a odborníka v dané oblasti. 
S panem bakalářem jsem nominaci konzultovala.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. Omlouvám se, technická tam 
byla. Pan zastupitel Beneš. Tam byl příspěvek. Pardon, čtvrtý příspěvek, já jsem to přehlédl. 
Pojďme procedurální hlasování o čtvrtém příspěvku. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? (Výsledky nebyly přečteny.) 

 Prosím, pane zastupiteli, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já jsem vám všem zastupitelům, kteří tady se mnou sedíte, 
chtěl poděkovat, že jste tuto volbu, i když byla jinak, než jste ji asi měli rozmyšlenou, že jste to 
odhlasovali. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkujeme za příspěvek. Tímto předávám slovo opět 
návrhovému výboru, abychom pokročili k dalšímu bodu. Pardon, omlouvám se. Nyní bychom 
přistoupili k volbě tajemníka pana Martina Pecánka. Prosím, spusťme hlasování o volbě 
tajemníka výboru pro životní prostředí.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 



P10-484690/2022 

157 
 

 Pro 42, proti 2, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat. (Potlesk.) 

 Prosím, aby nás návrhový výbor seznámil s další volbou. Prosím, pane předsedo.  

 

 Pan Čásenský: Nyní se tedy budeme věnovat výboru pro sport a volnočasové aktivity. 
Pan kolega Narovec navrhl usnesení v tomto znění: ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro sport a 
volnočasové aktivity s předsedou - členem Zastupitelstva městské části Praha 10, který bude 
pro výkon funkce uvolněn. Zároveň stanovuje počet členů výboru pro sport a volnočasové 
aktivity ZMČ Praha 10 na 7 a stanoví jeho působnost dle jeho názvu.  

  Prosím případné protinávrhy.  

 

 Starosta Martin Valovič: Hlásí se paní zastupitelka Komrsková, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Navrhuji pana předsedu, který by měl být zvolený jako neuvolněný. 
Krátké odůvodnění. Tento výbor opravdu není potřeba. Měla jsem sport v minulém volebním 
období na starosti, a i když jsme k tomuto výboru přidali gesci kultury, přesto ta náplň nebyla 
každý měsíc nějakým způsobem naplněna, aby mohl výbor zasedat. Tak proto ten neuvolněný.  

 

 Starosta Martin Valovič: Bereme to jako protinávrh. Předáváte návrh usnesení? 
Prosím návrhový výbor. Máme. Dál se ještě hlásí do diskuze pan Petr Beneš, prosím.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. My jsme většina z nás společně tento výbor v minulém 
volebním období rušili, předělávali, rozšiřovali, protože jsme zjistili, že nemá žádnou náplň. 
Tam je rozpočet 2,5 mil. korun na sport, a ten výbor nás vyjde zhruba na 1,5 milionu ročně. 
Vždyť to radši dejte ten milion do toho sportu, dáte o 50 % víc peněz do sportu, než zřídit ten 
výbor, který nemá o čem rozhodovat. Nebo prosím, dejte tam ještě nějakou kompetenci, dejte 
tam kulturu, dejte tam něco. Ten sport, už to tu jednou bylo, už se to jednou měnilo, ani se to 
nescházelo. Vždyť to víte, vždyť si to pamatujete. Prosím. Nebo radši tento výbor zneuvolněte, 
je to pravda. (Námitky v sále.) Ne, nebylo to svolávané každý měsíc, a neskákejte mi, prosím 
do řeči.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, zachovejte klid. Bavme se, nechte mluvit jednoho 
člověka, prosím.  

 

 Pan Beneš: A prosím, tento výbor zneuvolněte a radši uvolněte výbor pro energetický 
management, kde jenom doteď energie byly za 70 milionů, a s tím co se na nás žene nám hrozí, 
že budou až za 200 milionů korun ročně. Tam je potřeba se tomu věnovat. Tady vynaložíte 
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mnohem víc peněz na úplně minimální rozpočet. Znovu opakuji, rozpočet sportu je 2,5 
milionu, a jenom zřízení pozice předsedy výboru a sekretářky a všeho, co k tomu náleží, tak 
vás to vyjde na milion – milion a půl ročně. Vždyť to je naprosto neúměrné. Prosím, ještě to 
zvažte.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další ke slovu se hlásí paní zastupitelka Radmila 
Kleslová. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Kleslová: Já jsem teď viděla v sále tam na straně Vlasty, že tam je chaos, že ten 
výbor měl hodně práce. Ale ani jeden z těch, co to tam říkali, v tom výboru nebyl. Já jsem v tom 
výboru byla, pan Vlček byl hodný člověk, měla jsem ho ráda, ale několikrát zrušil výbor, protože 
neměl agendu. Napsal, že odvolává, že výbor se nesejde, protože nemá žádnou agendu. Jediná 
agenda tam byla, že jsme, tuším, vybírali nějakého sportovce roku mezi dětmi apod., a takřka 
žádná, a rozdělili jsme jednou peníze na dětské tábory, něco takového. Pak granty dělala 
grantová komise. Opravdu k tomu bych se přiklonila, je to naprosté plýtvání s penězi. A jestli 
jsme spočítali, že výbor pro pana Štěpánka zatíží daňové poplatníky 5 mil. korun, a nejsem si 
jista, jestli v těch 5 milionech korun jsou i odvody, které jsou zhruba 30 %, asi 30 %, tak přece 
nemůžeme těm lidem, těm dětem, které chtějí sportovat, říct, my tam zase někomu dáme pět 
milionů. Přesně, dejme to radši těm dětem do sportu. Nemůžeme se takhle chovat. 
Nemůžeme dávat trafiky všem. Jak to budete zdůvodňovat?  

 Opravdu v tom výboru ta agenda nebyla. Byla tam ještě asistentka a řešili jsme, 
dokonce ten výbor, jestli si vzpomínáte, vy co jste byli v kontrolním výboru, třeba pan Lojda, 
řešili jsme tento výbor i na kontrolním výboru, kde jsme dokonce řešili, že tam byla smlouva 
na asistentku, která měla v náplni, že zastupuje předsedu výboru pana Vlčka na jednáních, což 
jsme rozporovali, že pan Vlček je nezastupitelný, že je předseda výboru, že ho nemůže 
asistentka zastupovat. Bylo to až takto rozmařilé, že dokonce ještě pan Vlček, který neměl 
skoro žádnou agendu, neměl jen sekretářku, ale asistentku, která ho zastupovala, když on 
náhodou nemohl. Takže já bych se přikláněla ke zdravému rozumu. Děkuji. 

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za slovo a paní zastupitelko, já bych se zase přikláněl k 
tomu, abychom se neobraceli pořád do minulosti, co bylo, nebo nebylo špatně, já si myslím, 
že právě jestliže něco nefungovalo, je potřeba to udělat jinak a lépe, aby to fungovalo. 
Kdybychom se drželi toho, co nefungovalo, jsme někde před rokem 1989.  

 Prosil bych dále pana Martina Kopeckého.  

 

 Pan Martin Kopecký: Já bych si spíš myslel, že bychom se z minulosti měli poučit, z těch 
chyb, které se dělaly, abychom je v budoucnu neopakovali, a to je to, co se vám tady 
předřečníci snaží říct. Nevím, jestli jste to úplně správně pochopil. Děkuji. 
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 Starosta Martin Valovič: Myslím si, že jsem to pochopil naprosto správně, a právě 
proto se poučujeme a chceme to dělat lépe. Dále se nám už nikdo nehlásí, tímto pádem 
předávám slovo návrhovému výboru.  

 

 Pan Čásenský: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak byly podány, v opačném 
pořadí. Jako první budeme hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky Komrskové, která tedy 
navrhuje zřízení výboru pro sport a volnočasové aktivity s předsedou, který nebude pro výkon 
své funkce uvolněn.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za načtení usnesení. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Chtěl bych do zápisu uvést, že já jsem se snažil hlasovat tak, že se zdržuji. Prosím do 
zápisu, nemusíme dělat nové hlasování. Tím pádem si dovoluji načíst výsledek hlasování.  

 Pro 14, proti 6, zdrželo se 12, nehlasovalo 11. Návrh nebyl schválen.  

 Prosím další hlasování.  

 

 Pan Čásenský: Budeme tedy hlasovat o původním návrhu pana zastupitele Narovce: 
ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro sport a volnočasové aktivity s předsedou – členem ZMČ Praha 
10, který bude pro výkon své funkce uvolněn, a zároveň stanovuje počet členů výboru pro 
sport a volnočasové aktivity ZMČ Praha 10 na 7, a stanoví jeho působnost dle jeho názvu. 
Prosím hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 13, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.  

 Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Návrhový výbor eviduje jeden návrh na předsedu tohoto výboru, a to 
na pana Viktora Lojíka, od zastupitele pana Narovce.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
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 Pardon, omlouvám se, jestli to můžeme stopnout. Ještě bych prosil pana Viktora Lojíka, 
aby se vyjádřil se souhlasem.  

 

 Pan Lojík: Děkuji za nominaci a nominaci přijímám.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Tímto prosím o spuštění hlasování.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. 

 Prosím dále návrhový výbor.  

 

 Pan Čásenský: Nyní budeme volit členy výboru pro sport a volnočasové aktivity a 
prosím kolegy zastupitele o podání návrhů.  

 

 Starosta Martin Valovič: Jako první se hlásí paní zastupitelka Jana Komrsková. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Paní Komrsková: Za zastupitelský klub Piráti Praha 10 navrhuji paní Mgr. Freitas 
Lopesovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Dále se hlásí paní Radmila Kleslová. Omlouvám se, pan 
Marek Dvořák. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji za slovo. Navrhuji Radka Lojdu, Tomáše Janíka a zástupce občanů, 
pana Filipa Jettmara a Ondřeje Ertla.  Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Připomínám, že oba odevzdali svůj souhlas, má ho k dispozici 
oddělení rady a zastupitelstva. Další přihlášená je paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji. Hnutí ANO navrhuje pana Vladimíra Nováka, a abych předešla 
nějakým spekulacím, nemá nic společného s bývalým starostou panem Vladimírem Novákem. 
Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Poslední přihlášený vidím pan Tomáš Ján, prosím.  

 

 Pan Ján: Za náš klub navrhujeme do tohoto výboru Josefa Nerušila.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Poprosil bych návrhový výbor, jestli už dostal písemně 
všechny návrhy.  

 

 Pan Čásenský: Prosím písemně návrh na pana Josefa Nerušila. Děkuji. Máme 
kompletní, pane předsedo.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Tímto vám předávám slovo a proveďte nás 
hlasováním.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji za slovo, pane starosto. Nyní budeme volit šest členů výboru pro 
sport a volnočasové aktivity. Zopakuji, že stejně jako v předchozích volbách bude volba 
veřejná. O navržených kandidátech se bude hlasovat v pořadí, jak byli předloženi. V prvém 
kole budou za členy výboru zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu všech členů 
zastupitelstva. V okamžiku, kdy získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva 
počet kandidátů, odpovídající počtu obsazovaných míst, volba končí. 

 Jako první byla navržena paní zastupitelka Zuzana Freitas Lopesová. Dejte, prosím, 
hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 14, proti 0, zdrželo se 24, nehlasovalo 6. Návrh nebyl přijat. Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Mám ještě technickou. Zapomněli jsme se zeptat jednotlivých 
kandidátů, zda s volbou souhlasí. Proto navrhuji toto učinit, tuto volbu prohlásit za zmatečnou 
a hlasovat znovu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře. Prohlašujeme tuto volbu za zmatečnou, omlouvám se. 
Budeme se napřed dotazovat jednotlivých kandidátů na to, zda souhlasí.  

 Ptám se paní Zuzany Freitas. (Souhlasím.) Děkuji. 
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 Ptám se pana zastupitele Radka Lojdy. (Bude mi ctí. Souhlasím.) Děkuji. 

 Ptám se pana zastupitele Janíka. (Děkuji. Souhlasím.) Děkuji. 

 Pan zastupitel Jettmar a pan zastupitel Ertl předali své souhlasy. Pardon, občané 
předali své souhlasy.  

 Pan zastupitel Novák Vladimír. (Děkuji. Souhlasím.)  

 A pan zastupitel Nerušil. (Souhlasím.)  

 Tímto máme tuto proceduru hotovou, a nyní tedy prosím návrhový výbor, aby se dal 
do další práce a hlasování.  

 

 Pan Čásenský: Nyní tedy prosím opakované hlasování o paní zastupitelce Zuzaně 
Freitas Lopesové.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 14, proti 0, zdrželo se 26, nehlasovali 4, návrh nebyl přijat. Prosím o další hlasování.  

 

 Pan Čásenský: Jako další byl navržen pan místostarosta Radek Lojda.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat. Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Další v pořadí je pan zastupitel Tomáš Janík.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat. Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Další v pořadí byl navržen zástupce občanů pan Filip Jettmar.   
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 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 14, návrh byl přijat. Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Dalším navrženým je opět zástupce občanů pan Ondřej Ertl.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 14. Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Dalším navrženým je pan zastupitel Vladimír Novák.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat. Prosím další.  

 

 Pan Čásenský: Posledním navrženým byl pan zastupitel Josef Nerušil.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 37, proti 7, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

  

 Pan Čásenský: Tímto máme navoleny všechny členy tohoto výboru, a já bych opět 
poprosil paní doktorku Hatalovou o návrh na tajemníka tohoto výboru.  

 

 Paní Hatalová: Do funkce tajemníka výboru pro sport a volnočasové aktivity navrhuji 
pana Mgr. Tomáše Procházku. Pan magistr je přítomen a nominace s ním byla konzultována.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
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 Pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

 Konstatuji, že tímto máme výbor pro sport a volnočasové aktivity ustanoven a navolen 
kompletně a můžeme přejít k dalšímu, a to bych opět předal slovo návrhovému výboru, aby 
nás provedl hlasováním o tomto bodu. Pane předsedo, máte slovo.  

 

 Pan Čásenský: Návrhový výbor eviduje následující návrh ustanovení od pana 
zastupitele Narovce: ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro strategické investice a veřejné zakázky 
s předsedou členem ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn, a zároveň 
stanovuje počet členů výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10 na 7, 
a stanoví jeho působnost dle jeho názvu.  

 Prosím, pokud nejsou protinávrhy, můžeme hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 10.  

 Prosím o další.  

 

 Pan Čásenský: Návrhový výbor eviduje jednu nominaci na funkci předsedy tohoto 
výboru, a to od pana zastupitele Narovce na pana kolegu zastupitele Adama Štěpánka.  

 

 Starosta Martin Valovič: Viděl jsem tam nějaké probliklé příspěvky. Ne, to byl omyl. 
Není další návrh. Prosím, nechme hlasovat. Ještě jednou, omlouvám se. Prosím o vyslovení 
souhlasu, zda nominaci přijímáte.  

 

 Pan Adam Štěpánek: Já za nominaci děkuji a nominaci přijímám.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, a teď můžeme tedy spustit hlasování. Prosím, spusťme 
hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1.  

 Byli jsme moc zabraní do hlasování. Takže co, technická byla? Pardon.  
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 Pan Pobuda: Děkuji, nebudu zdržovat. Nepoužil jsem dostatek síly. Chtěl jsem hlasovat 
pro. Stačí do záznamu. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Teď jsme někde skončili, teď nevím kde. Dávám opět slovo 
zpátky. Pan Adam Štěpánek byl zvolen předsedou výboru. Prosím, pane předsedo, ujměte se 
dále slova. 

 

 Pan Čásenský: Nyní nás tedy bude čekat volba členů výboru pro strategické investice a 
veřejné zakázky. Prosím tedy kolegy zastupitele o návrhy a nominace.  

 

 Starosta Martin Valovič: Hlásí se pan Martin Kopecký. Prosím, pane zastupiteli, máte 
slovo.  

  

 Pan Martin Kopecký: Děkuji. Za klub ANO navrhuji jako členku výboru pro strategické 
investice a veřejné zakázky paní doktorku Radmilu Kleslovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další se hlásí paní zastupitelka Jana Komrsková.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji za slovo. Za klub Piráti Praha 10 navrhujeme jako členku paní 
Mgr. Zuzanu Lajksnerovou. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Další do diskuze se hlásí pan zastupitel Marek 
Dvořák. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji za slovo. Navrhuji Mikuláše Pobudu, Tomáše Peka, Michala 
Narovce a paní Gabrielu Kolářovou. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Tím vidím, že jsou všechny nominace hotovy. 
Jestli návrhový výbor obdržel všechny návrhy písemně? Obdržel, takže můžeme přistoupit – 
pardon, ještě souhlasy.  

 Prosím o souhlas paní Radmilu Kleslovou, prosím. (Ano, souhlasím.) Děkuji.  

 Paní zastupitelka Lajksnerová. (Souhlasím.) Děkuji.  

 Pan Mikuláš Pobuda. (Souhlasím.)  
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 Pan zastupitel Tomáš Pek. (Souhlasím.) 

 Pan zastupitel Michal Narovec. (Souhlasím.) Děkuji.  

 Paní zastupitelka Gabriela Kolářová, prosím. (Souhlasím.) Děkuji.  

 Omlouvám se ještě jednou, už jsme tady 13 hodin, už je toho moc. Máme tady počet 
kandidátů odpovídající počtu míst ve výboru. Pojďme hlasovat. Dávám procedurální návrh o 
hlasování en bloc, neboli najednou o všech jménech. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.  

 Budeme hlasovat o všech jménech najednou. Prosím návrhový výbor, aby nás ještě 
jednou seznámil se jmény, abychom věděli přesně, o čem hlasujeme.  

 

 Pan Čásenský: Na členy výboru pro strategické investice a veřejné zakázky byli 
nominováni tito zastupitelé v pořadí, tak jak byli návrhovému výboru doručeni: Paní 
zastupitelka Radmila Kleslová, paní zastupitelka Zuzana Lajksnerová, pan radní Mikuláš 
Pobuda, pan první místostarosta Tomáš Pek, pan zastupitel Michal Narovec, paní zastupitelka 
Gabriela Kolářová. Dejte, prosím, hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Teď máme ještě tajemníka, předpokládám. Prosím paní doktorku Hatalovou, aby nás 
seznámila s návrhem na tajemníka výboru.  

 

 Paní Hatalová: Na tajemníka tohoto výboru navrhuji pana Ing. Jana Jiráska, který 
v předchozím volebním období už tuto funkci vykonával. Pan Ing. Jirásek je zde přítomen a 
s nominací souhlasí.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování o tomto návrhu. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.  

 (Námitka mimo mikrofon.) Takže vám to stačí do zápisu, ano? Dobře. Tímto můžeme 
dát do zápisu.  
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 Tímto konstatuji, že máme všechny potřebné výbory zvoleny. Pardon, ještě ne, 
omlouvám se, ještě máme jeden. Prosím pana předsedu návrhového výboru, aby se ujal slova.  

 

 Pan Čásenský: Návrhový výbor eviduje tento návrh usnesení od pana zastupitele 
Narovce: ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro energetický management s předsedou – členem ZMČ 
Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn, a zároveň stanovuje počet členů výboru 
pro energetický management ZMČ Praha 10 na 7 a stanoví jeho působnost dle jeho názvu.  

 Nejsou-li protinávrhy, prosím nechat hlasovat.   

 

 Starosta Martin Valovič: Pan zastupitel Beneš se hlásí, prosím pane zastupiteli.  

 

 Pan Beneš: Děkuji. Vítám vznik tohoto výboru. Trošku mě mrzí, že se to nepodařilo 
dostat do gescí jednotlivých radních, takže vlastně nevím, komu ten výbor bude pomáhat. 
Chápu, že zastupitelstvu, ale těch tisků na zastupitelstvo, co se energetického managementu 
týká, vlastně nebylo moc, a kdo to tedy bude předkládat na zastupitelstvo, pokud sem nějaké 
tisky půjdou. Spíš bych tedy poprosil, tím že to je vznik nového výboru, který tu nikdy v historii 
nebyl, jestli před tím jeho vznikem by mohl být nějak popsán, aspoň základní idea toho, jak 
ten výbor bude pracovat, jaký je smysl. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Nevidím dalšího přihlášeného, tím 
pádem předávám slovo návrhovému výboru.  

 

 Pan Čásenský: Návrhový výbor dále eviduje jednu nominaci na předsedu tohoto 
výboru, a to od pana Michala Narovce na paní zastupitelku Renatu Chmelovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Napřed bychom měli udělat zřízení, počet.  

 

 Pan Čásenský: My jsme ještě o zřízení nehlasovali? Ne. Do toho skočil ten příspěvek, 
takže od začátku.  

 

 Pan Čásenský: Dobrá. ZMČ Praha 10 zřizuje výbor pro energetický management 
s předsedou – členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn, a zároveň 
stanovuje počet členů výboru pro energetický management ZMČ Praha 10 na 7 a stanoví jeho 
působnost dle jeho názvu.  
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 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Už se na nás podepisuje únava. Je to znát.  

 Pro 40, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.  

 A teď se přesuneme k volbě předsedy. Prosím, pane. 

 

 Pan Čásenský: A nyní už je tedy aktuální můj předchozí příspěvek, a to sice že návrhový 
výbor eviduje jednu nominaci na předsedu tohoto výboru, a to od pana Michala Narovce na 
paní zastupitelku Renatu Chmelovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další návrhy nevidím. Ptám se paní zastupitelky 
Renaty Chmelové, zda souhlasí se svojí nominací. (Souhlasím.) Děkuji. Můžeme zahájit 
hlasování. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 41, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 0. Prosím o další.  

 

 Pan Čásenský: Nyní nás čeká volba členů výboru pro energetický management. Prosím 
kolegy zastupitele o podání návrhů.  

 

 Starosta Martin Valovič: První se hlásí pan zastupitel Marek Dvořák. Prosím o váš 
návrh.  

 

 Pan Dvořák: Děkuji. Navrhuji Pavla Šutku, Olgu Koumarovou, Michala Narovce a 
Veroniku Žolčákovou. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Další se hlásí pan zastupitel Martin Kopecký. 

 

 Pan Martin Kopecký: Za klub ANO navrhuji za členku výboru pro energetický 
management paní doktorku Radmilu Kleslovou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. A poslední se hlásí paní zastupitelka Komrsková, 
prosím.  
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 Paní Komrsková: Děkuji za slovo. Za náš klub navrhuji pana Ing. Ivana Mikoláše. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: To jsou všechny návrhy. Teď vás poprosím, po jednom budu 
vyvolávat na vyslovení souhlasu se svojí nominací.  

 Prosím pana zastupitele Pavla Šutku. (Souhlasím a děkuji.)  

 Paní zastupitelka Olga Koumarová. (Souhlasím, děkuji.) 

 Pan zastupitel Michal Narovec. (Souhlasím.) 

 Paní zastupitelka Veronika Žolčáková. (Souhlasím.) 

 Paní zastupitelka Radmila Kleslová. (Souhlasím.) 

 A pan zastupitel Ivan Mikoláš. (Za nominaci děkuji a souhlasím.) 

 Tím pádem máme navrženy členy a vycházím nám to opět tak, že nám souhlasí počet 
členů s počtem volných míst, a já bych si dovolil dát procedurální návrh na hlasování en bloc 
najednou o všech členech výboru. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2.  

 Děkuji. Tímto máme všechny potřebné výbory zřízeny. Pardon. To byl chvilkový spánek 
nejspíš. Ještě jednou prosím návrhový výbor, aby nás pro jistotu seznámil se jmény pro jistotu, 
a pak spustíme hlasování.  

 

 Pan Čásenský: Na členy výboru pro energetický management byli navrženi tito 
zastupitelé v tomto pořadí: pan místostarosta Pavel Šutka, paní místostarostka Olga 
Koumarová, pan zastupitel Michal Narovec, paní zastupitelka Veronika Žolčáková, paní 
zastupitelka Radmila Kleslová a pan zastupitel Ivan Mikoláš. Prosím, můžeme hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Nyní nám zbývá ještě volba tajemníka, takže bych opět poprosil paní tajemnici paní 
doktorku Hatalovou, aby nás seznámila s návrhem na tajemníka tohoto výboru.  
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 Paní Hatalová: Jako tajemnici tohoto výboru navrhuji paní Bc. Karolínu Götzovou. Paní 
bakalářka je zde přítomna a nominace s ní byla předem konzultována.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za návrh. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Teď bych si dovolil konstatovat, že děkuji tímto a máme všechny potřebné výbory 
zřízeny, a žádám předsedy, aby se svými výbory co nejdříve zabývaly schválením náplně 
činnosti a předložili zastupitelstvu informaci o schválených činnostech. Děkuji.  

 Mám tady ještě jeden procesní návrh. Předal bych slovo panu prvnímu místostarostovi 
Tomáši Pekovi.  

 

 Pan Pek: V tuto noční dobu si dovolím navrhnout ještě jeden bod našeho včerejšího a 
dnešního programu, a to aby se zařadil jako bod poslední. Název bodu bude K návrhu jednání 
kontrolního výboru ZMČ Praha 10.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím o spuštění hlasování o tomto návrhu.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2, návrh byl přijat.  

 Bude to jako poslední bod. Návrhový výbor to potřebuje zpracovat. Návrhový výbor si 
to zpracuje, pak nás seznám s bodem. Je to poslední bod, je tam času dost. Prosím o pozornost, 
máme před sebou další body. Nyní otevírám bod  

 

21 

Zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 

 a prosím pana zastupitele Narovce, který navrhl zařazení tohoto bodu, o přednesení 
návrhu usnesení. 

 

 Pan Narovec: Děkuji za slovo. Navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo usnesení v tomto 
znění:  

 ZMČ Praha 10  

 I. zřizuje funkci zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů městské 
části Praha 10,  



P10-484690/2022 

171 
 

 II. určuje v souladu s § 52 odst. 3) písm. a) a §89 odst. 1 b) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze uvolněný výkon funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních 
nástrojů MČ Praha 10, 

 III. volí Adama Šilara do funkce uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání 
komunikačních nástrojů MČ Praha 10,  

 IV. ukládá Adamu Šilarovi, uvolněnému členovi ZMČ pro výkon funkce zastupitele pro 
digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 

 a) konzultovat, posuzovat a podílet se na přípravách podkladových materiálů pro 
jednání orgánů m. č. Praha 10 (ZMČ a jeho výborů, RMČ a jejích komisí a ÚMČ) v oblasti 
digitalizace a využívání komunikačních nástrojů m. č. Praha 10, 

 b) předkládat ZMČ Praha 10 informační zprávy o činnosti vždy do 31. 3. každého roku. 

 A navrhuji hlasovat o tomto návrhu usnesení po částech takto: První by bylo hlasování 
o zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 a 
určení uvolněného výkonu funkce, a to v souladu s § 52 odst. 3) písm. a) a §89 odst. 1 b) zákona 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. 

 Druhé by bylo hlasování k volbě Adama Šilara do funkce uvolněného zastupitele pro 
digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 s tím, že k tomuto navrhuji 
veřejnou volbu, tedy pokud bude prvním hlasováním funkce zřízena. 

 A třetí hlasování by bylo k uložení úkolů, které jsem načetl. To je vše.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji panu kolegovi a otevírám diskuzi k tomuto bodu.  
Vidím, že už tam máme přihlášené. S technickou pan zastupitel Petr Beneš. Prosím.  

 

 Pan Beneš: Vzhledem k tomu, jak strašně dlouhé je to usnesení, poprosím o tištěnou 
verzi pro všechny naše zastupitele. Dejme si na to přestávku. Tam každé slovíčko může hrát 
roli a já to opravdu chci v tištěné podobě. Toto nešlo si zaznamenat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pro předsedu, nebo pro všechny? Vyhlašuji deset minut 
přestávku.  

 (Jednání přerušeno na deset minut.) 

 

 Starosta Martin Valovič: Přátelé, pojďme zaujmout místa v sále. Budeme pokračovat. 
Oddělení rady a zastupitelstva vám rozdalo na stoly návrh usnesení k tomuto bodu. Věřím, že 
jste vyzbrojeni vším, co potřebujete, a můžeme pokračovat v diskuzi. Přihlášena je paní Zuzana 
Freitas. Prosím, paní zastupitelko, máte slovo.  
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 Paní Freitas Lopesová: Děkuji. Já jsem se chtěla doptat, asi jsem trošku zmatená. Tady 
máme, vy jste četl návrh širokého rozpětí, co všechno tento digi zmocněnec bude dělat, ale 
nerozumím tomu, že tady pro digi oblast, IT a Smart Cities máme už radního a máme tu komisi, 
a budeme mít ještě digi zmocněnce. To budeme tak strašně zdigitalizovaní, celý úřad, že se 
z toho, že tedy, já čekám na ty výsledky, jako že to bude fakt tedy všechno úplně úžasné, ale 
možná že přece jenom, jestli to trošku nepřeháníme. Jestli jako tři funkce a placené funkce na 
relativně fakt totožnou věc, jinak mi vysvětlete, v čem je ten rozdíl. Já protože nemám popisy 
ostatních funkcí úplně, tak možná že tam je něco úžasného, co v tom nevidím. Ale opět asi 
dojíždím na svou chybějící inteligenci, tak nevím.  

 

 Starosta Martin Valovič:  Děkuji. Další do diskuze se hlásí pan Jiří Komrska. Prosím, 
pane zastupiteli.  

 

 Pan Komrska: Děkuji za slovo. Navazuji na to, co tady teď zaznělo od Zuzany Freitas, 
jak se předpokládaná činnost tohoto zodpovědného zastupitele liší od již stávající gesce 
radního, od činnosti komise, jak se to odlišuje od činnosti tiskového odboru kanceláře starosty. 
Nevím, co si přesně představujete pod pojmem digitalizace, a trošku mi to připomíná 
monitoring sociálních sítí, který zde prováděl Vítek Novák. Vyvraťte mi, že to tak není.  

 Strašně bych poprosil o případnou změnu, pokud dojde k této schválené funkci, a to 
sice aby zprávy o činnosti předkládal daný zastupitel vždy k poslednímu daného měsíce všem 
zastupitelům. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. A nyní se hlásí paní zastupitelka Jana 
Komrsková. Prosím.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji, pane starosto. Já se nestačím divit. Tady je možné všechno, 
Já chápu, že jsou tři hodiny ráno. Ale asi bych si lehce dokázala představit, co znamená slovo 
digitalizovat. Ale pro uvolněného zastupitele, který na to nebude mít, když to řeknu, aparát, 
tak fakt tomu nerozumím, co má dělat. Možná by bylo fajn, kdyby nám to pan Adam Šilar 
objasnil, protože takhle uvolněného zastupitele vlastně bez výboru či komise nebo nějakého 
aparátu jsme tady nikdy neměli, to je úplná novinka. A využívat komunikační nástroje, jako že 
to co znamená? Jako PR? Nebo že umí pan Šilar s Facebookem, s Instagramem?  

 S panem Šilarem už tady sedím, myslím, třetí volební období. On je velmi tichý, tak 
jsme se ještě úplně nebyli schopni blíže poznat. A tady píše ve svém životopise, který jsem si 
našla, že během studií pořádal koncerty, hudební festivaly, kulturně společenské akce a 
pracuje na Ministerstvu kultury a věnuje se dotačním programům na obnovu kulturních 
památek. No to je odborník do kultury, do kulturních památek, já to nezpochybňuji, ale vůbec 
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v tomto nerozumím, co bude tedy jeho náplní. Potom se tady dočtu: konzultovat, posuzovat 
a podílet se na přípravách podkladových materiálů. To jako sdílet? Co to znamená? Může mi 
to, prosím, pan budoucí uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních 
nástrojů vysvětlit? A teď to myslím bez – nikdy to tu nebylo. Jenom skrze předsedajícího 
poprosím pana Adama Šilara, který je na toto jmenovaný, jestli by to dokázal vysvětlit a 
odůvodnit tuto velmi dobře placenou funkci. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Dále se do diskuze hlásí paní zastupitelka 
Radmila Kleslová. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji, pane starosto. Já bych tedy počkala a pak bych se zeptala, až se 
pan Šilar představí, jakou má kvalifikaci k tomuto a jak si to představuje. Pokračovala bych 
v příspěvku, až nám to nějak sdělí. Tady tedy nevím, jestli bude sdělovat, nebo nebude 
sdělovat. Bere si mikrofon, tak asi jo. Tak já počkám a budu pokračovat v příspěvku po něm.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pan Petr Beneš má nyní příspěvek. Prosím, pane zastupiteli  

 

 Pan Beneš: Já jenom krátce. Zatím jsem v první polovině toho usnesení. Dočetl jsem 
se, že se tam odkazujete, že určujete v bodě II. v souladu s § 52 odst. 3 písm. a), ale § 52 je 
odměňování člena ZHMP. Ty další bych řekl, že jsou v pořádku, ale my podle mě nemůžeme 
v souladu s § 52, protože ten se nás netýká, to je hl. m. Praha.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Nyní je přihlášen pan zastupitel Adam Šilar. Prosím, 
máte slovo.  

 

 Pan Šilar: Dobré ráno, já jsem si chtěl vzít slovo až v druhé části, kde půjde o personálii 
a ne o zřízení samotného institutu. Rovnou se tady asi krátce představím, ať to vezmu 
najednou. Jak bylo řečeno, jsem tady už ne tedy třetí, teprve druhé období. Myslím, že jsme 
se s paní zastupitelkou párkrát bavili, ale to je jedno. Jinak budu mít medailonek trošku i 
k sobě, ať tedy ví, i když ostatní si ho četli i jinde.  

 Je mi 29 let, děti nemám a jsem svobodný, když už to tady je zmiňováno, a tak jako 
mnozí mohu prohlásit, že jsem se na desítce narodil a žiju tady celý život až na pár měsíců 
studia v zahraničí. Vnímám to tak, že právě i ze své zkušenosti z práce na úřadě, ač tedy na 
jiném než MČ, tak vím, že digitalizace a elektronizace je něco, co zlepší přívětivost úřadu nejen 
pro občany, ale je to vlastně něco, co zlepší vnitřní fungování úřadu samotného. Zároveň vím 
ze zkušenosti, že občas se na ty změny, řekněme, hůř zvyká, ale já doufám, že právě ve 
spolupráci s úřadem MČ, ale i s dalšími orgány naší MČ budu nápomocen dojít k řešení, které 
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bude vyhovovat všem. Ostatně spolupráci, koordinaci a konzultaci při přípravě materiálů je i 
v tom usnesení takto v tom úkolu daná. S tím jde ruku v ruce i komunikace, kde bych chtěl 
odrážet i třeba to, co máme ve strategickém plánu, kde je uvedeno, že zavedení kvalitního 
systému elektronické komunikace a zlepšení vlastní komunikace mezi odbory, úřadem MČ 
Praha 10 je jedním ze strategických cílů.  

 Výzev je samozřejmě spousta, a já myslím, že konkrétnější se budou odrážet i od 
programového prohlášení, na které už tady bylo mnohokrát naráženo při tom, když se řešil 
obsah gesce třeba jednotlivých radních. Věřím, že podněty budou jak z řad koalice, tak z řad 
opozice, občanů i úřadu, a věřím, že to povede k dobrému cíli. V usnesení je také uloženo, že 
vás budu o své činnosti informovat. Myslím si, že budete vědět, co dělám. Věřím, že práce 
v této oblasti je stále dost, a slibuji, že to nebude zahrnovat to, že bych panu Komrskovi 
lustroval jeho sociální sítě. To se nemusí bát.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji vám, pane zastupiteli. Nyní je přihlášena do diskuze 
paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Kleslová: Děkuji. Já jsem doufala, že nám pan zastupitel třeba řekne, jaké má 
vzdělání a jakou má v tomto praxi, ale to jsem se nedozvěděla, takže předpokládám, že 
vzdělání a praxi v tomto oboru asi nemá. Nebo jestli, tak ať mě opraví, než o něm budu 
hlasovat, abych si ten názor mohla udělat. 

 Jenom jestli ostatní zastupitelé vědí, já jsem se teď dívala. Uvolněný zastupitel má 
stejnou odměnu jako uvolněný předseda výboru. My se tady bavíme o nějakých 65 – 70 tisících 
pro uvolněného zastupitele, který nemusí ani svolávat výbor, a jednou za rok nám dá nějakou 
zprávu. Takhle se to jmenuje. Jmenuje se to tak, že dáme trafiku dalšímu nominantovi z Koalice 
Vlasta asi zřejmě od pana Mareše, a zaplatí do daňoví poplatníci. Já možná jako, mně ani 
nevadí, že se mají ti lidi platit, ale plaťte si je sami. Tady stále budeme platit nějaké nominanty 
někoho, ale tohle už je opravdu, myslím si, za hranou. My tu máme úředníky, my tu máme 
odborníky na úřadě, my to máme přesně, my tu máme komisi, my tu máme radního. Přece 
není možné platit někoho vyloženě ještě v gesci, která už tady byla několikrát zmiňovaná. A 
ještě jsem doteď neslyšela, že by byl odborník. Kdyby byl nějaký opravdu odborník a dělal to 
někde, tak ještě řeknu OK. Ale to se tady neřeklo. Já nevím, jaké má vzdělání, jakou má praxi. 
A jednou za rok? Jednou za rok tady nám dá nějakou zprávu, kterou zřejmě bude psát celou 
noc před tím?  

 Takže zase. 67 tisíc s náklady, to je přes 110 tisíc krát 48 měsíců, zase 5 milionů. Takže 
už si myslím, že byste pak měli těm babičkám a všem říct, jak to tady chodí. Protože jestli už je 
úplně něco na dně tady, tak je to toto. Uvolnit zastupitele jenom proto, že třeba, nevím, si 
nevydělá ty peníze jinak. Nebo já tomu nerozumím, nebo že mu něco dlužíte. Prosím vás, 
zvažte to. Anebo jestli pan Šilar vystoupí s tím, jakou má odbornost, vzdělání a kvalifikaci, tak 
třeba ten názor změním. Ale toto už je absolutní dno, nezlobte se na mě.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. S technickou se hlásí pan Martin 
Čásenský. Prosím.  

 

 Pan Čásenský: Jenom bych rád zareagoval na příspěvek pana kolegy Beneše, který 
rozporoval § 52 odst. 3 v právě probíraném návrhu usnesení. My jsme to v rámci návrhového 
výboru prodiskutovali a dospěli jsme k názoru, že tento paragraf lze převést i na zastupitelstva 
městských částí, a to s odkazem na § 87 odst. 3 zákona o hl. m. Praze. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za vysvětlení návrhovému výboru, a nyní je přihlášen 
pan Jiří Komrska. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Komrska: Děkuji ještě jednou za slovo. Chtěl bych se zeptat ještě pana Šilara, čímž 
současně také děkuji, že je schopen aspoň parciálně odpovědět. Vycházím přímo z materiálu, 
který jsme dostali na stůl, z bodu a) činnosti, které mu jsou uloženy. Teď, prosím, dobře 
poslouchejte: Pan Šilar má za úkol konzultovat, posuzovat a podílet se na přípravách 
podkladových materiálů pro jednání orgánů MČ Praha 10 v oblasti digitalizace a využívání 
komunikačních nástrojů MČ Praha 10. Takže jestli tomu správně rozumím, tak se to týká 
výhradně materiálů, které tyto komise a výbory připravují, a týkají se oblasti digitalizace. 
Ničeho jiného. Může mi pan Šilar dát jeden konkrétní příklad takového materiálu, a jeho 
představu toho, co konkrétně, naprosto konkrétně s tím materiálem udělá? Nemám asi dost 
fantazie, nemůžu na to přijít. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Ano, děkuji. Další do diskuze je přihlášena paní zastupitelka 
Zuzana Lajksnerová. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Lajksnerová: Děkuji za slovo. Mám dvě věci. První je, jestli jsem se tedy dobře 
dopočítala, tak to už se jedná o čtrnáctý návrh na uvolněnou funkci, resp. patnáctý, pokud se 
počítá i ten kontrolní výbor, který jsme dnes nenavolili, což znamená, že vládnoucí koalice 
v tuto chvíli má 14 uvolněných pozic na 26 členů, a to se na mě nezlobte, ale to mně tedy 
přijde, že už je opravdu trošku za hranou. Tak to je první věc. 

 A druhá věc je, že já jsem tady prolustrovala stránky Spolu pro Prahu a zjistila jsem, že 
s panem Šilarem jsme vlastně spolužáci ze stejné Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově. 
Já jsem tedy studovala na Institutu ekonomických studií, o panu Šilarovi jsem se dočetla, že 
studoval na Institutu politologických studií. Nejsem si vědoma, že bychom u nás na Fakultě 
sociálních věd měli nějaký předmět, který by souvisel s digitalizací. Děkuji. 
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji za příspěvek. Dále je do diskuze přihlášen pan Vladimír 
Novák. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Novák: Děkuji za slovo. Pane Šilare, děkuji, že jste se nám tady snažil objasnit náplň 
své chystané práce. Přiznám se, že mi to trošku uniká, co konkrétně to je. Zazněla tady nějaká 
obecná zaříkávadla jako digitalizace, což si můžeme představit mnohé. Říkal jste, že byste chtěl 
vyhovět všem. Nevím, co si pod tím představit. Zmiňoval jste tu elektronickou komunikaci, to 
mi přijde taky zajímavé, protože nástroje byly vymyšleny, co je elektronická komunikace, tak 
jestli chcete ty peníze investovat do vlastního vývoje, nebo co si pod tím mám představit. A co 
mě ale nejvíc zaráží, tak že budete referovat o výsledcích své práce jednou ročně. Myslím si, 
že by bylo asi na místě být trošku soudný a sám chtít nebo navrhnout, aby výsledky vaší práce 
byly minimálně na měsíční bázi. Já jakožto zaměstnaný ty výsledky musím reportovat mnohem 
častěji, a myslím si, že už i to měsíční je trošku zvláštní, ale myslím si, aspoň to měsíční kdybyste 
nám tady a hlavně občanům, protože z peněz daňových poplatníků, z veřejných peněz bude 
tato vaše práce hrazena, tak minimálně abyste ji tedy reportoval častěji.  

 Když jsem u zprávy, kterou jsem si tady pracovně nazval zpráva za milion, to by mě 
docela zajímalo, co taková zpráva za milion bude obsahovat. Taky by mě zajímalo, na jakou 
referenci byste nás mohl odkázat. Abych si pod tím opravdu mohl něco představit, resp. to, co 
už jste v tomto udělal, máte za sebou. Rád bych věděl třeba nějaký váš dřívější výstup, abych 
si to mohl zařadit a něco si pod tím konkrétního představit, a opravdu bych byl rád, kdybyste 
se vyjádřil k té periodě informování tady nás, veřejnosti, občanů, a co bude jejím obsahem. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji vám za příspěvek. Nyní se hlásí do diskuze pan Ivan 
Mikoláš. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli.  

 

 Pan Mikoláš: Děkuji za slovo. Hezké ráno všem. Já vlastně bych se skutečně chtěl 
dozvědět víc o této zřizované funkci, a docela rád bych tedy dal za prvé návrh, abychom, jestli 
tuto funkci myslíme vážně, ji hlasovali na příštím zastupitelstvu, nikoli dnes, protože je to 
funkce drahá, je to funkce nová, je to funkce s poměrně nejasnou náplní. Možná bude 
užitečná, ale z tohoto jednostránkového materiálu necítím, řekl bych, dostatek podkladů, 
abych mohl hlasovat s klidným svědomím pro utracení téměř – no přes milion korun ročně. 
Ale říkám, může to být dobré, ale proto si dejme čas. Vraťme se k tomu třeba na příštím 
zastupitelstvu, dnes to odložte. To je můj návrh, dám ho potom písemně, abychom to dneska 
odložili a projednali.  

 A zároveň mi tady chybí ještě další věc. Uznávám, že digitalizace je potřebná, je to 
takové slovo často dneska skloňované, a na úřadě i probíhá. Proběhla nedávno digitalizace 
dokumentů rady, resp. elektronický oběh dokumentů rady, což určitě s digitalizací souvisí. 
Chystá se elektronický oběh dokumentů na úřadě jako takovém, elektronizace dokumentů pro 
zastupitele. Čili tyto všechny procesy probíhají pod kanceláří tajemnice, je s nimi spojena 
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ohromná spousta úsilí, a věřím, že by se tam nějaký odborník mohl hodit, ale prostě to tady 
není. Tady je napsáno opravdu to, co už tady, nebudu to číst znovu, už to četli moji předřečníci. 
Tady jsou prostě poměrně vágní formulace za milion ročně, a to je jenom prostě čistý plat, 
k tomu není kancelář a další věci. Kancelář tu asi nebude v souvislosti s tou funkcí, když se 
bude psát jednou ročně zpráva. Čili opravdu, nezavrhuji tu funkci, ale velmi bych si přál, ten 
návrh zformuluji, aby se tento bod přerušil dneska, nebo odložil do příště, a lépe zdůvodnil 
případně, anebo už vůbec nepředkládal. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji, pane zastupiteli. S technickou nebo faktickou je 
přihlášena paní zastupitelka Komrsková, prosím.  

 

 Paní Komrsková: Děkuji za slovo. V době, kdy nemáme předsedu kontrolního výboru, 
nebude tady žádná kontrola chodu této koalice, tak zřizovat něco, co tady nikdy nebylo, mi 
přijde trochu bizarní. Proto bych dala procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příštího 
jednání zastupitelstva. Prosím, dejte hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, je to procedurální návrh. Víme, o čem hlasujeme, 
takže prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 17, proti 17, zdrželo se 8, nehlasoval 1, návrh nebyl přijat. 

 Prosím další do diskuze je přihlášena paní zastupitelka Radmila Kleslová se svým třetím 
příspěvkem. Prosím.  

 

 Paní Kleslová: Pane starosto, vy jste nám na poradě předsedů klubů, kterou svolala 
paní Komrsková, rozdal takové tabulky, kde jste nám sdělil, co všechno se bude nominovat na 
tomto zastupitelstvu a kam můžeme nominovat své členy. Byly to komise, byly to výbory. Já 
jsem si to znovu prošla, ale nenašla jsem tam tuto pozici. Nenašla jsem tam tuto pozici, že 
byste nám sdělil a řekl, že městská část nutně potřebuje uvolněného zastupitele na tuto práci, 
a ať někoho nominujeme. Toto prostě nemáme. My teď nemůžeme nominovat, protože jsme 
se o tom neporadili. Třeba bychom nominovali, ale nemůžeme. Tak já bych se taky přikláněla, 
jestli to skutečně není trafika, trafika, ale neuvěřitelná trafika pro někoho, kdo má úplně jiné 
vzdělání, jak jsme se dozvěděli, pro politologa. To už je úplně mimo mísu. Tak to přerušme, 
aby ostatní kluby mohly také nominovat.  

 A jen tak mimochodem, kdyby… (nesrozumitelné slovo)nebo někdo z té první čtyřky 
dělal nějakou analýzu, tak za milion by to tak bylo, muselo by to něco splňovat. A možná i 
daňoví poradci nebo auditoři by se dívali, jestli to skutečně odpovídá tomu milionu. Já budu 
chtít vědět, co vy tady předvedete za milion, jakou analýzu nám tady dáte. Budeme to bedlivě 
sledovat, protože to je nehorázné. A znovu vás chci – přerušte to, sdělte nám přesně, proč to 
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je a jaká bude náplň, a nechte možnost, aby ostatní kluby, jestli je opravdu ta funkce natolik 
potřebná, o čemž pochybuji, abychom mohli nominovat. Jinak skutečně je to trafika. Nevím, 
jestli je vyhozený pan Šilar z práce, nebo jestli má nějaké jiné problémy, nebo něco, protože 
přece toto není funkce pro politologa. Pane Mareši, proč rozčilujete? (Reakce ze sálu.) Já se 
ptám proč, protože politologa nabízíte… 

 

 Starosta Martin Valovič: Pardon. Paní zastupitelko, prosím, držte se tématu, 
nefabulujte o někom, že je vyhozen.  

 

 Paní Kleslová: Já to říkám, nefabuluji, nám nebylo vysvětleno proč, jaké má vzdělání. 
Ptali jsme se jakou má praxi, jaké má reference. Nic nám nebylo sděleno. Tady jsme slyšeli, že 
snad má vystudovanou politologii, což je super, ale ne pro tuto funkci.  

 

 Starosta Martin Valovič: Tak se držme tématu, neodbočujme, prosím, a nefabulujme 
o někom, že je vyhozen z práce, nebo že je bez práce, nebo jak jste to tady říkala. Držme se, 
prosím, faktů. Další s technickou je pan Martin Kopecký, prosím.  

 

 Pan Martin Kopecký: Nic takového paní kolegyně Kleslová neříkala, že by byl pan Šilar 
vyhozen z práce. To byl dotaz.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře. Nebudeme se tady přít. Je ráno. Prosím, to je celé? 
Dále je přihlášena do diskuze paní Zuzana Freitas, prosím.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Dobré ráno. Jsem mírně znepokojena. My tady máme radního 
pro digitalizaci, my tady máme komisi, a teď se dočítám, že ačkoli jsme jim dali důvěru, tak že 
oni potřebují ještě s někým dalším konzultovat a posuzovat to, co budou dělat. A že tedy asi 
nejsou úplně kompetentní připravovat ty materiály, které budou připravovat. A já tedy pokud 
nejsou kompetentní, tak se jednak ptám, proč jste je navrhovali, a za druhé pokud potřebují 
odbornou podporu, což si dovedu představit, ano, samozřejmě odborná podpora je velmi 
chtěná věc, tak ale bych si představovala, že se obrátíme na odborníky v oboru a že bude 
nějaké výběrové řízení, v rámci kterého vybereme toho nejlepšího zkušeného, který bude 
odpovídat tomu, co od něj potřebujeme.  

 Já tady z toho, za prvé mi asi není jasné, co vlastně potřebujeme, a za druhé mi tedy 
není jasné, co bude konzultovat absolvent politologie s radním a předsedou komise pro IT. 
Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Další je do diskuze přihlášen pan zastupitel Vladimír Novák. 
Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Novák: Chtěl jsem se zeptat pana Šilara, jestli náhodou nemá rozbitý tento 
mikrofon, protože tady na něj zaznělo dost otázek ohledně peněz občanů, tak bych rád 
opravdu slyšel odpovědi. Přijde mi to poměrně zásadní, co si pod tím máme představit a jak 
to interpretovat veřejnosti. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Další je přihlášena paní zastupitelka Šímová. Prosím, paní 
zastupitelko.  

 

 Paní Šímová: Děkuji za slovo, pane starosto. Já bych chtěla převést tu debatu trošku 
někam jinam. My tady sice grilujeme v uvozovkách pana Šilara, ale myslím si, že když jste vy 
jako koalice připravovali tento post, tak jste si přece museli říci, proč ho připravujete, dát tomu 
nějaký smyls, říci přesně, chápala bych to, kdybyste dali konkrétní úkol, konkrétní zadání, 
mluvili byste o projektu, který by měl dělat to a to, výsledkem by mělo být to a to, chápala 
bych to. Ale pane starosto, kdybyste vy dal jednoznačnou odpověď na ty otázky za vás, proč 
jste to zřídili, co jste tím mysleli, co bude jasným prokazatelným analytickým měřitelným 
výsledkem, tak by tato debata vůbec nebyla. Proč nám neodpovídáte a nedáváte nám 
konkrétní otázky. Přece když vy zřizujete, navrhujete tento post, tak přece musíte vědět, proč 
a co od toho očekáváte. To je přece základní otázka, kterou byste nám měl umět zodpovědět. 
Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Další přihlášený je pan zastupitel Nerušil. Prosím, 
pane zastupiteli.  

 

 Pan Nerušil: Děkuji za slovo. Na základě toho, co jsem tady slyšel od svých kolegů, tak 
se musím připojit s tím, že mám také určité otazníky ohledně toho, proč tato funkce je 
zřizovaná, k čemu, z jakého popudu, jaká vlastně bude náplň tady této funkce, jaký tam bude 
úřední aparát. Co tady zaznělo, tak ani není jasné, jakým způsobem bude tato funkce 
zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů technicky vůbec zajištěna, a já 
se přiznám, že mi trošku zní jakoby podivně, nebo až trošku jakoby v nějakém ptydepe, 
samotný název té funkce, že z toho vyplývá trošku, že je to taková trošku snaha obejmout 
jakýsi internet, ale samozřejmě víme, že na internetu je práce poměrně těžko 
kvantifikovatelná nebo jakoby měřitelná, hodnotitelná. 

 Druhá věc je potom samozřejmě otázka té samotné zprávy, protože pakliže my se 
jednou za rok dozvíme, co ta funkce obnáší, tak celkově budeme mít možnost se vyjádřit 
k milionové funkci čtyřikrát do roka, a vlastně není ani jakoby řečeno, jak by ta zpráva měla 
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vypadat, protože ta zpráva nakonec může být sepsaná na jeden odstavec, kde se bude 
konstatovat, že uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ 
Praha 10 pracoval odpovídajícím způsobem, tak jak odpovídá jeho mandátu. Tečka. Myslím si, 
že vzhledem k tomu, že už je taky pokročilá hodina a že se jedná o poměrně zásadní věc, jedná 
se o poměrně drahou záležitost, tak že by bylo od věci, nakonec zaznělo tady, že další 
zastupitelstvo může už někdy v prosinci, tak si myslím, že určitě jakoby digitální agenda 
městské části Praha 10 nikterak neutrpí, pokud se budeme zabývat tímto tématem třeba o 
měsíc později, a pokud třeba o měsíc později dokonce i tuto funkci jako zastupitelstvo zřídíme.  

 A myslím si, že co by bylo nejméně šťastné, abychom se tady o té funkci, jestli vůbec 
k něčemu je, nebo není, bavili další hodinu, nebo další dvě hodiny, a fungovali tady jak 
v Poslanecké sněmovně, kde se kolikrát jedná 48 hodin v kuse. Druhým příkladem by nám 
potom mohlo být pražské zastupitelstvo, které se nakonec rozhodlo, že některé důležité kroky 
je lepší v zájmu hledání nějakého konsenzu prostě odložit. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za váš příspěvek, a dál se hlásí do diskuze pan 
zastupitel Petr Beneš. Prosím, máte slovo.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Jeden z největších třeba projektů, který v tuto chvíli na 
digitalizaci na úřadu běží, je elektronický oběh účetních dokladů. Adame, jestli o tom něco víš. 
Rok to tam úředníci dělají. Mám z toho, Lucko, strach. Ty víš, co to je za práci. Co všechno to 
znamená, jak je to obrovská agenda, o které Adam s odpuštěním rozhodně nemůže nic vědět. 
A my ho tam nemůžeme v tuto chvíli jako zastupitelstvo pustit, aby po roce tvrdé práce 
úředníkům posuzoval, jestli to takhle je správně, nebo jestli to začneme od začátku, jestli to 
budeme dělat jinak. Já mám z toho strach. Kdybyste mi dali nějakého profíka, který s tím dělá, 
který tomu rozumí, tak to dává smysl. I tak by to bylo nebezpečné. Ale s odpuštěním pustit 
tam amatéra, nadšeného amatéra asi pravděpodobně, věřím tomu, tak je nebezpečné. Je to 
nebezpečné. To byl můj první úvod toho příspěvku.  

 A jako druhý, ať jsem aspoň trošku konstruktivní tak budu dávat pozměňující návrh 
k tomu usnesení, a to, že v bodě IV. ukládá b) to upravím následně. Předkládat ZMČ Praha 10 
čtvrtletní informační zprávy o činnosti vždy do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.  

 

 Starosta Martin Valovič: Pane zastupiteli, předáte to návrhovému výboru? 
S technickou se hlásí paní zastupitelka Veronika Žolčáková. Prosím, máte slovo.  

 

 Paní Žolčáková: Děkuji. Chtěla bych jenom poprosit prostřednictvím pana 
předsedajícího, aby tady pan kolega Beneš nehodnotil, co může, nebo nemůže pan kolega Šilar 
znát a čemu může,  nebo nemůže rozumět. Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Dobře. Ještě jedna technická pan zastupitel Beneš. 

 

 Pan Beneš: Budu strašně rád, když mi to kolega vyvrátí, že o tomto tématu něco ví a že 
v tom někdy něco dělal.  

 

 Starosta Martin Valovič: Do diskuze je dále přihlášen pan zastupitel Jiří Komrska.  

 

 Pan Komrska: Ještě jednou děkuji za slovo. Několikrát zde zazněl návrh na přerušení 
tohoto bodu. Bohužel byl zamítnut. To přerušení by dalo navrhovateli potažmo celé koalici 
dost času na úpravu a rozpracování tohoto poněkud zbrklého předkladu. Bohužel musím 
dostat pana Adama Šilara do, řekl bych, nepříjemné situace, že opravdu dá se říci, trvám na 
zodpovězení dotazů, které zde zazněly. Já vím, že už asi 25 minut marně přemýšlí nad tím, co 
řekne. Budu velmi rád, pokud rozptýlí mé pochyby o svých kompetencích a předloží zde jasnou 
kvalifikovanou, třeba velmi krátkou, ale jasnou představu o tom, co vlastně bude dělat. Děkuji. 

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji. Dále je do diskuze přihlášen pan Vladimír Novák. 
Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Novák:  Děkuji za slovo. Pane Šilare, pořád čekám, že se přihlásíte a něco nám 
k tomu řeknete. Protože pokud tady mluvíte o cíli zlepšit komunikaci, tak byste s tím mohl 
začít dnes, a to ať už u sebe, nebo když tady mluvíte o té koordinaci na úrovně obecní správy, 
tak byste třeba mohl vykomunikovat s předsedou výboru životního prostředí, který ke svým 
cílům vlastně taky neřekl vůbec nic. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkujeme. Dále je přihlášena paní Zuzana Freitas se svým 
třetím příspěvkem. Prosím, paní zastupitelko.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Dávám procedurální návrh na přerušení do příštího 
zastupitelstva tohoto bodu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Návrh se už jednou hlasoval.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Padly tady další argumenty, tak já žádám o další hlasování.  
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 Starosta Martin Valovič: Můžu? Ještě zapněte, jestli můžete, paní zastupitelku.  

 

 Paní Freitas Lopesová: Žádám o zvážení argumentů, které tady padly. Myslím si, že 
nechceme nic závratného, že bychom opravdu rádi, aby taková funkce byla jasně popsaná a 
aby ji vykonával někdo kvalifikovaný. Děkuji. 

 Starosta Martin Valovič:  Teď můžeme spustit procedurální hlasování. Prosím, 
spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 17, proti 18, zdrželo se 8, nehlasovalo 8, návrh nebyl přijat.  

 Prosím, pokračujme dále. Máme tam přihlášeného dalšího zastupitele. Technická paní 
zastupitelka Kleslová.  

 

 Paní Kleslová: Pane starosto, protože klub ANO se domnívá, že vás vůbec nezajímají 
názory zastupitelů, nechceme být účastni toho, jak dáváte trafiku dalšímu vašemu zastupiteli, 
a musíme jít všichni do práce, tak klub ANO se tímto z dnešního zastupitelstva omlouvá. 
Opravdu je pro nás ztráta času se bavit o tomto, když vy nejste ochotni ani přerušit tento bod, 
a sami musíte vědět, že je vůbec na hraně něco takového navrhovat. Proto my se omlouváme, 
protože my u tohoto asistovat nechceme. Děkujeme.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, bereme na vědomí. Dále je přihlášen do diskuze pan 
Michal Kočí. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Kočí: Jenom připomenu pro ty, co jsou tu noví, že se asi není co divit, že jsme ve 
střehu po tom, co tady předváděl před pěti – šesti lety pan bývalý tiskový mluvčí Vít Novák při 
monitoringu sociálních sítí, kdy na své spřízněné firmy fakturoval nehezké částky. Vybavuji si, 
že zrovna po Facebooku jsem o tom diskutoval i s panem Tomášem Pekem, který tuto službu 
pro občany, kterou tedy asi nepochopil nikdo kromě pana Peka a pana Víta Nováka, která 
spočívala v tom, že se na jednom místě na sociální síti zeptám, a pan Vít Novák mi na některém 
jiném místě blíže nespecifikovaném na můj dotaz odpověděl. A byly to fakt jako nepěkné části, 
co si pan Vít Novák na svoje kamarády s vkladem 1 tisíce korun na firmy fakturoval.  

 K věci k Adamovi. Oceňuji, že má zápal, že má chuť něco vytvářet, aniž by to byl nějaký 
invektiv, jenom prosím odpověď. Třeba je to relevantní nějaká argumentace. Svěřil bych i 
Adamovi důvěru, mám ho rád jako člověka, ale proč mám zvolit Adama, a ne třeba externí 
odbornou firmu? To není nějak špatně myšlený dotaz. Jenom proč zrovna Adam, a ne nějaký 
externí subjekt.  

 Rád bych se Adama zeptal a věřím, že on je studijní typ nebo analyticky smýšlející, jestli 
si udělal nějakou studii proveditelnosti současného stavu, nějakou rešerši, jestli by byl ochoten 
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nám připravit nějakou prezentaci do příštího zastupitelstva, aby obhájil svoji jistě dobře 
míněnou iniciativu. Já bych to nerad dehonestoval, ale mám z toho pocit, že to je něco jako 
start up v podmínkách úřadu. Aby třeba Adam při tom, jestli si udělal rámcovou studii, nějakou 
rešerši, třeba nevymýšlel vymyšlené. Jestli tady už něco, jak tady zmiňoval Petr Beneš, 
nefunguje.  

 Znám z podmínek Ministerstva vnitra, že už mnoho se v digitalizaci i na úrovni státu 
udělalo, dělá, například projekt eLegislativa, eSbírka, a je toho mnohem víc. Tak jestli by už 
nějaké moduly třeba nešly přenést z této úrovně k nám na tu komunální. A třeba bychom našli 
nějaké alternativní způsoby, teď tedy, pravda, střílím od boku, ale třeba bychom se domluvili 
na nějaké DPČ s paní tajemnicí, abychom nějak začali pilotní projekt, a pokud fakt bude dobrý, 
nemám problém s tím, Adamovi to pole rozšířit.  

 A potom mě napadlo, rád bych se zeptal pana radního pro IT, jestli toto s Adamem má 
předjednané a jak budou spolupracovat, protože Adam určitě bude potřebovat nějaký 
rozpočet pro to, minimálně pro nějaké studie nebo pro nějaké, nevím, součástky, nebo nevím. 
Nějaké technikum myslím. Tak jestli by se mi pan radní pro IT k tomuto také vyjádřil.  

 A potom mě zaráží, a já bych se přimlouval, pojďme Adama dát do té komise informační 
a Smart Cities, aby měl k tomu nějaké zázemí oficiální, protože jako osamělý pěšák v poli toho 
asi úplně moc neprosadí. Ať mu někdo taky jde na ruku, pomáhá.  

 A potom jaké jsou konkrétní cíle, metoda Smart, co kdo do kdy jak, na co se můžeme 
do kdy, chtěl jsem říct těšit, ale to zní divně. Co můžeme očekávat do jakého termínu. Děkuji 
za pozornost a děkuji za odpovědi.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji za dotaz. Dále je přihlášen pan zastupitel Petr 
Beneš se svým třetím příspěvkem. Prosím, pane zastupiteli.  

 

 Pan Beneš: Děkuji za slovo. Já jen ať tedy máme kompletní obraz, tak já bych se ještě 
rád zeptal, pevně věřím, že mi někdo odpoví, jestli to bude znamenat, jak to bude fungovat 
v hierarchii úřadu, jestli tam bude nějaká asistentka, jestli právě se tomu nějak uzpůsobí 
rozpočet, jestli bude gesční vedoucí odboru, s kterým to bude konzultovat, jestli bude nějaká 
směrnice, jak to bude fungovat. To jako když někdo bude dělat něco o digitalizaci, třeba 
ekonomický odbor, tak zavolá panu Šilarovi, pojďte to s námi zkonzultovat? Vlastně opravdu 
jenom přemýšlím na té úřední linii, jakým způsobem tam tento uvolněný zastupitel bude 
fungovat, když nemá tajemníka, není to výbor, není to radní, není žádná směrnice, která by 
ukládala zaměstnancům, aby s ním na tom spolupracovali, ale on to s nimi má konzultovat, jak 
se to dozví. Je tam strašně moc neznámých. Možná by bylo nejlepší nejdřív udělat nějakou 
interní směrnici, nějaký dokument, který by upravoval formu práce takto uvolněných 
zastupitelů, když je to novum u nás v zastupitelstvu, a pak by to bylo přehledné.  

 Ale opravdu tady jak ten člověk, znáte to, už ti předsedové výborů mají na úřadu 
strašně slabou pozici. Zkrátka ti radní jsou někde v hierarchii jinde, zavolají si, vedoucí přijdou. 
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Předsedové výborů mají pozici výrazně slabší, a ten uvolněný zastupitel ji má vlastně úplně 
nejslabší. Já se proto ptám, jestli je tam k tomu nějaký větší aparát, nebo jestli zvažujete 
nějakou směrnici a jestli jste tedy připraveni změnit to na ten můj návrh, že tedy zastupitelstvo 
aspoň zpočátku by dostávalo ty zprávy čtvrtletně. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také tímto děkuji a uzavírám diskuzi k tomuto bodu a 
předávám slovo návrhovému výboru.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji panu starostovi za slovo. K předloženému usnesení budeme 
hlasovat v jisté logické posloupnosti, tak jak ji navrhl pan předkladatel Narovec. Nejprve 
bychom tedy příslušnou funkci zřídili, následně bychom zvolili pana kolegu Šilara do této 
funkce, a bude-li zvolen, tak bychom mu závěrem uložili načtené úkoly. 

 Nyní tedy budeme hlasovat o tomto usnesení:  

 I. zřizuje funkci zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ 
Praha 10,  

 II. určuje v souladu s § 52 odst. 3) písm. a) a §89 odst. 1 b) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze uvolněný výkon funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních 
nástrojů MČ Praha 10. 

 Prosím, dejte hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 9, zdrželo se 0, nehlasovali 2, návrh byl přijat. 

 Prosím další návrh.  

 

 Pan Čásenský: Nemůžete mi to nechat zapnuté na tento bod? Nemůžete. Tak nevadí.  

 Nyní by nás tedy měla čekat volba. Upozorňuji, že standardem je volba tajná. Dovoluji 
si dát prvně procedurální návrh na to, abychom do této funkce volili volbou veřejnou.  

 

 Starosta Martin Valovič: Dobře, pojďme hlasovat o tomto procedurálním návrhu. 
Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.  
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 Prosím o další.  

 

 Pan Čásenský: Nyní budeme hlasovat o následujícím usnesení:  

 ZMČ Praha 10 III. volí Adama Šilara do funkce uvolněného zastupitele pro digitalizaci a 
využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10. 

 Na tomto místě si dovolím se rovnou zeptat pana kolegy Šilara, zdali tuto nominaci 
přijímá.  

 

 Pan Šilar: Ano, přijímám.  

 

 Pan Čásenský: Děkuji. Můžete dát hlasovat, pane předsedající.  

 

 Starosta Martin Valovič: Je to v pořádku, děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 26, proti 8, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.  

 Prosím o další návrh.  

 

 Pan Čásenský: V rámci této třetí volby, třetího hlasování budeme hlasovat o 
usneseních, tak jak byla podána návrhovému výboru v opačném pořadí. Nejprve tedy budeme 
hlasovat o protinávrhu pana kolegy zastupitele Beneše.  

 ZMČ Praha 10 ukládá Adamu Šilarovi, uvolněnému členovi ZMČ Praha 10 pro výkon 
funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 a) 
konzultovat, posuzovat a podíle se na přípravách podkladových materiálů pro jednání orgánů 
m. č. Praha 10 (ZMČ a jeho výborů, RMČ a jejích komisí a ÚMČ) v oblasti digitalizace a využívání 
komunikačních nástrojů m. č. Praha 10,  

 b) předkládat ZMČ Praha 10 čtvrtletní informační zprávy o činnosti vždy do 31. 3., 30. 
6., 30. 9. a 31. 12.  

 Prosím hlasovat o tomto protinávrhu.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím o spuštění hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 12, proti 0, zdrželo se 16, nehlasovalo 9, návrh nebyl schválen.  
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 Pan Čásenský: Budeme tedy hlasovat o původním návrhu usnesení pana zastupitele 
Narovce: 

 ZMČ Praha 10  

 IV. ukládá Adamu Šilarovi, uvolněnému členovi ZMČ pro výkon funkce zastupitele pro 
digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 

 a) konzultovat, posuzovat a podílet se na přípravách podkladových materiálů pro 
jednání orgánů m. č. Praha 10 (ZMČ a jeho výborů, RMČ a jejích komisí a ÚMČ) v oblasti 
digitalizace a využívání komunikačních nástrojů m. č. Praha 10,  

 b) předkládat ZMČ Praha 10 informační zprávy o činnosti vždy do 31. 3. každého roku. 

 Prosím hlasovat.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím o spuštění hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 25, proti 11, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl schválen.  

 Dalším bodem v pořadí je  

11 

Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva městské části Praha 10 

 a já prosím paní doktorku Hatalovou o předklad. 

 

 Paní Hatalová: Děkuji za slovo, pane starosto. Název materiálu již zde zazněl. Jedná se 
o standardní materiál, který je vždy předkládán na ustavujícím zastupitelstvu. Materiál již byl 
schválen v radě, a pokud bude schválen i na tomto zastupitelstvu, tak úřad může začít vyplácet 
odměny neuvolněným zastupitelům. Trošku se omlouvám za hlasovou indispozici. Už je tu 
nepříjemný vzduch.  

 Tyto odměny navrhujeme v maximální hodnotě, tak jak to bylo i v případě minulých 
zastupitelstev, a rovněž v usnesení, rovněž tak jak to bylo v předchozím volebním období, je 
navrhováno, aby v případě souběhu několika funkcí, tyto funkce taxativně uvádí § 55 odst. 3 
zákona o hl. m. Praze, byly do celkové odměny každého neuvolněného zastupitele zahrnuty 
maximálně tři odměny za funkce, které dotyčný zastupitel vykonává.  

 Pouze technické upozornění. Vím, že tedy jsou mnozí noví zastupitelé. Pokud je člen 
výboru nebo komise a současně i předsedou tohoto orgánu, počítáme vždy pouze jednu tuto 
funkci, počítáme tu vyšší. Nedá se počítat členství a předsednictví.  
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 Starosta Martin Valovič: Děkuji paní tajemnici a otevírám diskuzi k tomuto materiálu. 
Vidím, že se nikdo nehlásí. V tomto okamžiku diskuzi uzavírám a prosím pana předsedu 
návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním.  

 

 Pan Čásenský: Návrh usnesení dostali zastupitelé písemně. Návrhovému výboru nebyl 
doručen žádný protinávrh, budeme o něm tedy hlasovat tak, jak je v textu materiálu. Prosím.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, návrh byl přijat.  

 Nyní bych přešel k dalšímu bodu. Nyní se budeme věnovat  

 

12 

Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo 

osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost 

 a já prosím paní doktorku Hatalovou o předklad. 

 

 Paní Hatalová: Tento materiál, podobně jako předchozí, je schválený radou a opět je 
pravidelně předkládán na ustavujících zastupitelstvech. Stejně jako v předchozím volebním 
období opět navrhujeme paušální částku ve výši 450 korun za hodinu a identicky jako 
v minulém volebním období je navrhována i nejvyšší částka, kterou lze jako tuto náhradu 
poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc. Zde tedy navrhujeme částku 20 tisíc.  

 Přílohy číslo 1 a 2 tohoto materiálu, tzn. zásady pro proplácení paušálních částek a 
přehled činností a úkonů pro výpočet náhrady, jsme s menšími úpravami převzali z Magistrátu 
a prakticky uplatňujeme, tuším, 1,5 volebního období. Tady jenom určité upozornění nebo 
doplnění, ta předmětná náhrada není formou odměny pro podnikající neuvolněné zastupitele. 
Máme jim zajišťovat určitou náhradu ušlého zisku, když dojde k omezení jejich podnikatelské 
činnosti ve prospěch jejich zastupitelského mandátu. 

 Pouze ještě po dohodě s kolegyněmi z rady a zastupitelstva požádám o doplnění 
navrhovaného usnesení, konkrétně v bodě 1c) přílohu číslo 1 a 2 a vložíme, prosím, 
předloženého materiálu. Děkuji.  
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 Starosta Martin Valovič: Také děkuji paní tajemnici a otevírám diskuzi k tomuto 
materiálu. Nikdo se nehlásí, jak vidím. Uzavírám diskuzi a prosím předsedu návrhového 
výboru, aby nás provedl hlasováním.  

 

 Pan Čásenský: Opět se jedná o materiál, který mají zastupitelé k dispozici v písemné 
podobě. Návrhový výbor k němu neregistruje žádný protinávrh a budeme o něm tedy hlasovat 
ve znění, v němž jej máme k dispozici v písemné podobě s tou jednou úpravou, kterou nám 
teď řekla paní doktorka Hatalová. Prosím, můžete spustit hlasování.  

 

 Starosta Martin Valovič: Prosím, spusťme hlasování. Děkuji.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 29, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Tímto máme tento bod vyřešen.  

 Přecházíme k dalšímu bodu  
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Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské 
části Praha 10 

 a já prosím paní doktorku Hatalovou o předklad. 

 

 Paní Hatalová: Ač to nemám ráda, budu trošku konzervativní, protože opět 
předkládám materiál, který se předkládal už na minulém ustavujícím zastupitelstvu. Opět se 
jedná o materiál, který byl schválený radou. Zákon o hl. m. Praze nám umožňuje, abychom 
uvolněnému členu ZMČ buďto z peněžního fondu, anebo z rozpočtu MČ poskytovali mimo 
mnohých jiných příspěvků i příspěvek na stravování. Tento je možné poskytnout za podmínek 
a v obdobné výši jako zaměstnancům MČ, kteří jsou zařazeni do úřadu městské části. I zde je 
navrhováno uvolněným členům zastupitelstva poskytnutí příspěvku na stravování, tak 
abychom naplnili dikci zákona za stejných podmínek a ve stejné výši, jako je poskytován 
zaměstnancům MČ Praha 10 zařazeným do úřadu MČ Praha 10. Konkrétní podmínky potom 
stanoví jeden z našich interních předpisů. Děkuji.  

 

 Starosta Martin Valovič: Také děkuji paní tajemnici a otevírám diskuzi k tomuto 
materiálu. Nikdo se nehlásí, diskuzi uzavírám a prosím o spuštění hlasování. Pardon, ještě 
předám slovo návrhovému výboru, aby nás provedl hlasováním.  
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 Pan Čásenský: Jako v předchozích dvou bodech je to materiál, který máte všichni 
k dispozici písemně. Žádný protinávrh podán nebyl. Budeme o něm hlasovat ve znění, v němž 
jej máte k dispozici v písemné podobě. Prosím spustit hlasování.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji. Prosím o spuštění hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl schválen.  

 Tím máme vypořádán tento další bod. Máme tady další bod, a to je  
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Dalším bodem v pořadí je Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro 
Prahu 10 

 a já prosím paní doktorku Hatalovou o předklad. 

 

 Paní Hatalová: Tento materiál sice po obsahové stránce se sice nehodí na ustavující 
zastupitelstvo, ale musíme učinit zadost zákonu o soudech a o soudcích. Žádám tímto, aby 
zastupitelstvo vzdalo na vědomí vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 paní 
Mgr. Anny Diblíkové. Každý přísedící má samozřejmě právo se funkce vzdát, a jeho funkce 
zanikne dnem následujícím po dni, v němž toto oznámení přísedícího o vzdání se funkce bylo 
doručeno zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo, o což tedy teď prosím.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji paní doktorce za předklad. Otevírám diskuzi k tomuto 
bodu. Nikdo se nehlásí, tím pádem uzavírám diskuzi a prosím o spuštění hlasování. Resp. ještě 
prosím návrhový výbor, aby nás ještě jednou seznámil se způsobem volby.  

 

 Pan Čásenský: Budeme samozřejmě ne volit, ale hlasovat veřejně. Vezmeme na 
vědomí vzdání se funkce přísedící.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za upřesnění a prosím o spuštění hlasování. 

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.  

 Posledním bodem dnešního zasedání, předposledním bodem, protože tam máme ještě 
jeden bod zařazen, je 
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Podání ZMČ 

 Podání nebyla doručena žádná, takže je to bez hlasování. A já bych ještě předal slovo 
k tomuto jednomu poslednímu bodu, který budeme projednávat. Prosím návrhový výbor, aby 
nás seznámil s předkladem tohoto bodu.   

 

 Pan Čásenský: Návrh usnesení k poslednímu bodu, tedy  

 

k návrhu jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10 

 Návrhový výbor eviduje následující usnesení od předkladatele pana prvního 
místostarosty Tomáše Peka. Budeme tedy hlasovat o následujícím usnesení. 

 ZMČ Praha 10 ukládá členu kontrolního výboru Adamu Šilarovi svolat do 15. 12. 2022 
jednání kontrolního výboru a pověřuje člena kontrolního výboru Adama Šilara řízením jednání 
tohoto výboru, v tomto případě tedy do navolení řádného předsedy výboru. Tato vůle ZMČ 
Praha 10 v tomto odůvodněném případě jednorázově mění platný jednací řád ZMČ a jeho 
výborů v platném znění.  

 

 Starosta Martin Valovič: Děkuji za předklad. Je to, myslím, všem jasné, o čem budeme 
hlasovat. Prosil bych technickou podporu o spuštění hlasování.  

 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 Pro 29, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Tímto byl poslední bod dnešního 
zastupitelstva schválen. 

 Ještě než se rozejdeme, jenom bych chtěl, než se rozloučím, zeptat se ještě návrhového 
výboru, jak se vyrovnáme s tím, že nám odešel ověřovatel zápisu. Ještě jeden. Bude ověřovat 
pouze jeden. Je to možné? Dobře. Aby s tím nebyl potom – dobře.  

 

Závěr 

 Přátelé, děkuji vám za účast na prvním ustavujícím zastupitelstvu. Bylo to dlouhé, věřím 
tomu, že už budeme čím dál tím kratší a že už budeme opravdu pak dělat zastupitelstva, takové 
ty elegantní tříhodinovky, jako dělají jiné městské části. Děkuji všem ještě jednou za účast, za 
skvělou spolupráci celé koalici, všem zastupitelům.  

 Příští zastupitelstvo je pracovně, zatím říkám pracovně, navrženo na 12. prosince. 
Samozřejmě do toho může vstoupit magistrát se schválením rozpočtu. V tom případě bychom 
ladili pozdější termín. Máme vybrány další dva termíny vybrány ještě v prosinci, ale to ještě 
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není na pořadu dne. Samozřejmě budete včas informováni a zatím platí 12., pokud nebude 
rozpočet schválen.  

 Loučím se s vámi, přeji vám hezké dobré ráno a opět brzy na viděnou. (Potlesk.) 

(Jednání ukončeno v pátek 11. listopadu 03.55 hodin.) 


