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STENOGRAFICKÝ ZÁPIS 

 

 

 

1. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE 

 

 

konaného v pondělí 17. října 2022 v 17.00 hodin 

v hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha - Dolní Počernice 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

 1.   Zahájení 

 2.   Složení slibu členů ZMČ 

 3.   Schválení programu jednání 

 4.   Jmenování ověřovatelů zápisu 

 5.   Volba návrhového a volebního výboru 

 6.   Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ 

 7.   Stanovení počtu zástupců starosty 

 8.   Stanovení způsobu volby vedení MČ 

 9.   Volba starosty MČ 

 10. Volba zástupců starosty MČ 

 11. Volba členů rady MČ 

 12. Vystoupení nově zvoleného starosty 

 13. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ 
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(Jednání zahájeno v 17.02 hodin.) 

 

1.  

Zahájení 

 Starosta Zbyněk Richter: Vážené členky, vážení členové ZMČ Praha - Dolní 

Počernice, vážení hosté, dovoluji si vás přivítat na dnešním 1. ustavujícím zasedání ZMČ Praha 

- Dolní Počernice ve volebním období 2022 – 2026. Pro dnešní zasedání se omlouvá pan 

zastupitel Vermach, že je z důvodu covid-19 v izolaci. Má možnost složit slib na dalším 

zasedání zastupitelstva.  

 

2.  

Složení slibu zastupitele městské části  

 Abychom mohli dále jednat, první, co musíme udělat, složit slib zastupitele MČ Praha 

- Dolní Počernice. Slib bude probíhat tak, že já jako předsedající, předsedajícím jsem proto, že 

jsem nejstarším členem zastupitelstva, a zároveň i odstupujícím starostou, připadá mi, abych 

dnešní zastupitelstvo řídil.  

 Vrátím se ke slibu. Přečtu znění slibu, vy ke mně budete přistupovat jednotlivě a slovem 

slibuji a podáním ruky a následně podpisem na prezenční listině složíte slib zastupitele. Já 

musím složit slib do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva, a tím je pan zastupitel Paul, 

kterého následně poprosím, aby přistoupil ke mně, a já složím slib do jeho rukou.  

 Vzhledem k tomu, že na listině pro slib zastupitelstva jsou všechna jména uváděna bez 

titulů, tak vás budu číst bez titulů. Doufám, že to není žádný problém.  

 Nyní přednesu slib člena zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice.  

 

 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 

vykonávat svědomitě v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.  

 

 Nyní prosím, aby ke mně předstoupil pan zastupitel Boček.  

 

 Zastupitel MUDr. Pavel Boček: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Paní zastupitelka Exnerová.  

 

 Zastupitelka Danka Exnerová: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Hartoš.  

 

 Zastupitel Mgr. et Mgr. Petr Hartoš:  Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Paní zastupitelka Kráčmarová.  

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Kšáda. 
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 Zastupitel JUDr. Petr Kšáda: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Lněnička.  

 

 Bc. Martin Lněnička: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Paul.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji. 

 Paní zastupitelka Poláčková.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Rambousek. 

 

 

 Zastupitel Jakub Rambousek: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Schwarz. 

 

 Zastupitel Mgr. Jiří Schwarz: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Paní zastupitelka Stehlíková.  

 

 Zastupitelka Mgr. Markéta Stehlíková: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Stránský.  

 

 Zastupitel Petr Stránský: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Pan zastupitel Šroubek.  

 

 Zastupitel Mgr. Jan Šroubek: Slibuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 Nyní bych poprosil pana zastupitele Paula, aby přistoupil sem ke mně.  

 Slibuji.  

 

 Nyní jsme splnili druhý bod našeho programu. Není součástí – je součástí programu, 

abychom mohli vůbec o něčem hlasovat, museli jsme udělat nejprve tento úkon.  
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3. 

Schválení programu jednání 

 

 Nyní přistoupíme k projednání programu dnešního jednání. Všichni jste ho obdrželi, byl 

řádně zveřejněn, a nyní ho přečtu.  

 

 1.   Zahájení 

 2.   Složení slibu členů ZMČ 

 3.   Schválení programu jednání 

 4.   Jmenování ověřovatelů zápisu 

 5.   Volba návrhového a volebního výboru 

 6.   Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ 

 7.   Stanovení počtu zástupců starosty 

 8.   Stanovení způsobu volby vedení MČ 

 9.   Volba starosty MČ 

 10. Volba zástupců starosty MČ 

 11. Volba členů rady MČ 

 12. Vystoupení nově zvoleného starosty 

 13. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ 

  

 Zeptám se vás, jestli máte připomínky. Paní zastupitelka Kráčmarová.  

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Děkuji. Jenom krátce za nás. 

V letošních volbách jsme my Dolní získali nejvíce hlasů. Snažili jsme ses vyjednat 

transparentní většinu, opřenou o programovou… 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Paní zastupitelko, s dovolením vás přeruším. Je to 

připomínka k programu? Tak ji řekněte naprosto jednoznačně. Děkuji. 

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Řeknu to jasně, stručně, nebojte 

se. Nechte mě, prosím, domluvit.  

 Snažili jsme se vyjednat transparentní většinu opřenou o programovou shodu a 

vyjádřenou podpisem koaliční smlouvy. Ostatní politické subjekty se však rozhodly jinak a 

dohodly se spolu. Vzhledem k tomuto přístupu tedy nebudeme na jednotlivé posty navrhovat 

vlastní kandidáty a nepřijmeme nominaci, která by případně zazněla od jiného politického 

subjektu.  

 Proto také navrhuji následující programovou změnu. Po volbě starosty sloučit bod 10. a 

11. a dále hlasovat o celém složení rady en bloc. Myslím, že by se všechno hezky urychlilo. 

Děkuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Dobře, je to návrh, ke kterému dojdeme, až přijde na pořad 

jednání. Vy o tom chcete hlasovat nyní? 

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Myslím si, že to bude 

jednodušší. 

 

 Starosta Zbyněk Richter: S dovolením, vy nemůžete vypustit volbu starosty, volbu 

zástupce starosty, volbu rady.  
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 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Po bodu starosty jsem říkala 

sloučit bod 10., 11. Napřed starosta a pak rada.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Zeptám se, má to paní zapisovatelka v písemné podobě, ten 

váš návrh? Aby bylo jasné, co jste navrhovala. Potom to přečtu a nechám o tom hlasovat.  

 Mám tady návrh paní zastupitelky Kráčmarové. Děkuji. Zeptám se, jestli má někdo jiná 

návrh na doplnění nebo úpravu programu. Nevidím, takže nechávám hlasovat o návrhu paní 

zastupitelky Kráčmarové, a to ve znění: Po volbě starosty sloučit body 10. a 11. a dát hlasovat 

o celém složení rady en bloc. 

 Kdo je, prosím, pro? 6 Kdo je proti? 1 Kdo se zdržel hlasování? 7. Návrh nebyl přijat.  

 

 Nyní budeme hlasovat o návrhu programu jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se 

zdržel hlasování? Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Znovu, prosím. 

 Kdo je pro návrh programu, tak jak byl přednesen a vyvěšen na úřední desce? Kdo je 

pro? 10. Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 4. Návrh programu byl přijat a budeme podle 

něj postupovat při dnešním jednání.  

 

4. 

Jmenování ověřovatelů zápisu 

 

 Nyní bych pořádal pana zastupitele Kšádu a paní zastupitelku Poláčkovou, jestli by 

ověřili dnešní zápis. Děkuji, oba kývají. Ověřovateli dnešního zápisu jsou pan zastupitel Kšáda 

a paní zastupitelka Poláčková.  

 

5. 

Volba návrhového a volebního výboru 

 

 Přistupme k dalšímu bodu dnešního programu, a to je volba návrhového a volebního 

výboru. Navrhuji, aby členy návrhového a volebního výboru byli pan zastupitel Hartoš, 

Šroubek a Paul. Pokud máte někdo jiný názor, můžete své návrhy přednést. Nevidím. 

Doporučuji, abychom z toho důvodu, že nebyl vznesen další návrh, hlasovali o těchto třech 

zastupitelích, členech návrhového a volebního výboru, en bloc.  

 Kdo je, prosím, pro? 14 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 0. Návrh byl přijat.  

 Upozorňuji, že tento stůl je připraven pro návrhový a volební výbor, můžete si sem 

přesednout, protože za chvíli začne vaše práce. 

 

6.    

Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ 

 

 Přistupme k dalšímu bodu dnešního jednání, a to je stanovení počtu dlouhodobě 

uvolněných členů ZMČ. Podle dlouhodobého modelu a zkušenosti v naší městské části 

navrhuji, aby uvolněným členem byl starosta městské části. Má někdo jiný návrh? Nemá. 

 Nechávám hlasovat ještě bez návrhového výboru. Kdo je pro, aby uvolněným členem 

zastupitelstva byl starosta městské části? Kdo je pro? 14 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel 

Hlasování? Návrh byl přijat.  

 

7.   

Stanovení počtu zástupců starosty 
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 Další hlasování se bude týkat pod bodem 7. stanovení počtu zástupců starosty. Jenom 

připomínám, že v minulých obdobích naše městská část měla dva neuvolněné zástupce starosty, 

takže navrhuji, aby tento model pokračoval i v následujícím volebním období. Kdo má jiný 

návrh? Nevidím. Paní zastupitelka Poláčková.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Navrhla bych jenom jednoho.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji. Další návrh? Nevidím. Budeme hlasovat o tom, aby 

MČ Praha - Dolní Počernice měla jednoho zástupce starosty.  

 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?  Nevychází to. Vyhlašuji hlasování 

za zmatečné a nechávám hlasovat znovu.  

 Kdo je pro? 4 Kdo je proti? 1 Kdo se zdržel hlasování? 9.  

 

 Budeme hlasovat to tom, že městská část bude mít dva zástupce starosty.  

 Kdo je pro? 9 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 5. 

 

8.    

Stanovení způsobu volby vedení MČ 

 

 Jak už jsem před chvílí předeslal, musíme rozhodnout, zda při volbách starosty a jeho 

zástupců a členů rady budeme volit tajné hlasování, anebo hlasovat aklamací. Navrhuji, 

abychom volili aklamací. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Nechávám hlasovat, abychom volili 

vedení městské části aklamací.  

 Kdo je pro? 14 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 0.  

 

9.    

Volba starosty MČ 

 

 Nyní prosím návrhovou komisi, aby se už ujala své práce, a poprosím, aby jména, která 

budou zaznívat z řad zastupitelů, byla zaznamenána na arch, aby všichni dobře viděli, kdo je 

navrhován. Přicházíme k volbě starosty MČ. Prosím o vaše návrhy. Pan Stránský.  

 

 Zastupitel Petr Stránský: Občanská demokratická strana navrhuje za starostu městské 

části Zbyňka Richtera. Můžu poznamenat, že současné vedení je z mého pohledu ku prospěchu 

městské části Dolní Počernice, Zbyněk Richter má dlouhodobé vztahy na Magistrátu a věřím, 

že v této práci bude pokračovat dobře.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Další návrh, prosím. Pavel Boček.  

 

 Zastupitel MUDr. Pavel Boček: Za Počernickou Patnáctku se připojujeme k tomuto 

návrhu. Pohybuji se ve strukturách městské části a v zastupitelstvu nebo v radě od roku 1998. 

Jenom bych chtěl říct, že neznám pracovitějšího člověka ve vztahu k městské části, než je 

Zbyněk Richter.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Má ještě někdo další příspěvek do diskuze? Nemá. Paní 

zastupitelka Poláčková.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Chtěla bych navrhnout pana 

Vermacha, ale vlastně nevím, jestli to jde, protože není zastupitel, protože nesložil slib. Takže 
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jsme vlastně v komplikované situaci, že my vlastně nemůžeme navrhovat za starostu někoho, 

kdo není členem zastupitelstva, a teď nevím, jak to řešit.   

 

 Starosta Zbyněk Richter: Pan zastupitel Vermach ještě nemá ani osvědčení 

podepsané. Nechci to říkat s jistotou, ale neměl bych nic proti tomu, kdybychom o něm 

hlasovali. Možná jsem něco takového předvídal, ale bohužel jsem se nedovolal na právní 

oddělení Magistrátu, takže tuto informaci s jistotou nemám. 

 

 Zastupitel Petr Stránský: Technická. Konstatoval bych, že každý nominant by měl 

před hlasováním vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s nominací. A pokud tady bude i složen slib, 

tak každý nominant, ať už je to starosta, místostarosta, radní, by se měl vyjádřit, jestli je pro 

nominaci, nebo není.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Pan Ing. Vermach se 

omlouval dostatečně dopředu a hlásil, že tady nebude moci být z důvodu onemocnění covid-

19, a vlastně na to, aby bylo odsunuto zastupitelstvo, mu nebylo vyhověno, protože jste asi 

všichni ostatní mohli. Takže situace je pro nás trošičku komplikovaná a nevím, co s tím. Ale 

nemůžeme hlasovat o někom, kdo tu není, nesložil slib, a pro Dolní je to trošičku problematické, 

protože těžko můžeme navrhovat starostu. Je to takové menší technické faux pas.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Přijal jsem omluvu pana zastupitele Vermacha a odpověděl 

jsem. Odpověď vám můžu přečíst. 

 Vážený pane zastupiteli, vaší žádosti nemohu bohužel vyhovět, neboť příprava 

ustavujícího zasedání zastupitelstva Praha – Dolní Počernice má neměnné vazby na místo jeho 

konání, přítomnost zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a na zajištění stenografického záznamu 

jednání. Termín jednání byl známý s dostatečným předstihem a nově zvolení zastupitelé s tím 

napevno počítali. V případě vaší nepřítomnosti můžete složit slib zastupitele na dalším zasedání 

ZMČ Praha - Dolní Počernice. S přáním brzkého uzdravení Zbyněk Richter, starosta MČ Praha 

- Dolní Počernice.  

 Pokud není jiný návrh na starostu městské části, tak já oznamuji, že kandidaturu 

přijímám, a pokud budu zvolen, pak se vyjádřím dál. Prosím návrhovou komisi, aby se ujala 

své práce.  

 

 Zastupitel Mgr. Jan Šroubek: Můžeme hlasovat.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Tak já budu říkat, že budeme hlasovat.  

 Kdo je, prosím, pro? 9 Kdo je proti? 4 Kdo se zdržel hlasování? 1.  

 Děkuji za důvěru. Jak jsem řekl, pokud budu zvolen, vyjádřím se v bodě číslo 12., kde 

budu mít možnost hovořit ke své nové volbě. Děkuji za důvěru a přistoupíme k dalšímu bodu.  

 

10.  

Volba zástupců starosty MČ 

 

 Předkládejte, prosím, své návrhy.  

 

 Zastupitel Mgr. Jan Šroubek: Chtěl bych navrhnout na prvního zástupce starosty pana 

doktora Pavla Bočka.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Přijímáte? 
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 Zastupitel MUDr. Pavel Boček: Ano.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Prosím návrh na druhého zástupce starosty.  

 

 Zastupitel JUDr. Petr Kšáda: Dobrý den, chtěl bych navrhnout pana Jiřího Schwarze.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji za návrh. Souhlasí pan zastupitel?  

 

 Zastupitel Mgr. Jiří Schwarz: Přijímám, souhlasím.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Souhlasí. Paní zastupitelka Kráčmarová má návrh.  

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Nemám návrh, mám jenom 

připomínku. Můžu? Děkuji. Mám připomínku k nominaci pana Schwarze. Říkala jsem vám to 

už, když jsme spolu mluvili po volbách. Mám takový problém, protože pan ředitel je zároveň 

ředitelem základní školy, jejímž jsme my městská část zřizovatelem. A tím, že se stane 

místostarostou, nebo i členem rady, tak se vlastně stane takovou jakoby nedotknutelnou osobou. 

Bude sám o sobě rozhodovat, bude se sám sobě zodpovídat. Já s tím mám problém, považuji to 

za střet zájmů. Takže bych se chtěla zeptat pana Schwarze, jestli by se mohl buďto jedné z těch 

pozic zříci, a pokud by tedy, prostě to vnímám jako střet zájmů. Takže na to teď reaguji a jenom 

se chci zeptat, jak se k tomu pan Schwarz postaví.  

 Pokud mám mluvit za sebe, pokud by pan Schwarz se nezřekl jedné z těch pozic a chtěl 

býti místostarostou MČ Praha - Dolní Počernice, tak já podám protinávrh a budu nominovat 

pana Lněničku. Dodržím tu vaši linii ve vašem uskupení, nebudu vám nabourávat, brát vašemu 

uskupení hlas, ale s tímto střetem zájmů mám problém. Děkuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: S dovolením si vezmu slovo a odpovím. Tuto možnost nebo 

tento stav jsem ověřoval osobně na Magistrátu hl. m. Prahy s právním oddělením. Bylo mi 

řečeno, že ředitel příspěvkové organizace může být členem rady, může být zástupcem starosty 

a při hlasování, které by se týkalo možného střetu zájmů, musí tento střet ohlásit, ale nebrání 

mu to v hlasování. To je čistě pragmatický názor právního oddělení. Pokud chce pan zastupitel 

Schwarz k tomu něco říct? 

 

 Zastupitel Mgr. Jiří Schwarz: Vyjádřím se k tomu také. Myslím si, že nepotřebuji 

mikrofon. Děkuji. Co se týká střetu zájmů, samozřejmě nahlásím pokaždé, když se to bude 

týkat. Pečlivě jsem prostudoval zákon o střetu zájmů, kde i po novelizaci od 1. 7. 2022 z 

neslučitelnosti funkcí jsou výhradně vyjmuti ředitelé škol a školských zařízení, potažmo 

členové rad školských zařízení atd. Zákon o střetu zájmů, o neslučitelnosti funkcí je to výslovně 

napsáno.  

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Tomu rozumím. Ještě krátká 

reakce. Děkuji. Říká se, že právo je minimum morálky. Já k tomu tak přistupuji, a protože tady 

to téma školy rezonuje, o tom jsme se přesvědčili všichni, když jsme spolu mluvili na 

povolebních setkáních, tak proto si myslím, že není úplně šikovně, aby pan místostarosta jako 

člen rady, když bude jedno z hlavních témat, které ovlivní naší obec, by se musel často zdržovat.  

 Proto tedy navrhuji pana Lněničku. Chci se zeptat, jestli by nominaci přijal. Neví o tom, 

já jsem to tady vystřelila teď. Navrhuji pana Lněničku.  

  

 Zastupitel Bc. Martin Lněnička:  Děkuji, toto nepřijímám.  
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 Starosta Zbyněk Richter: Všichni jste slyšeli, druhý návrh na druhého zástupce 

starosty byl pan Lněnička, který vzápětí oznámil, že kandidaturu nepřijímá.  

 Jak již jsem řekl, v případě pana zastupitele Schwarze by neměl být vážný problém, aby 

se stal zástupcem starosty, neboť nebude hlasovat pro sebe, ale bude hlasovat v zájmu školy a 

v zájmu vylepšení podmínek naší školy, a není to jeho osobní záležitost a je to čistě záležitost 

školy. Nic nebrání tomu, abychom pana zastupitele Schwarze zvolili druhým zástupcem 

starosty.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Můžu mít poznámku? Myslím si o tom, že pan starosta to tady 

vyžehlil. Není to úplně jisté. Ne všechno ze zákona je morální a spravedlivé, čili je to vlastně 

v podstatě na panu Schwarzovi, jestli to přijme, nebo nepřijme. Já si osobně myslím, že by to 

přijímat neměl. Děkuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Má k tomu ještě někdo něco?  

 

 Zastupitel Mgr. Jiří Schwarz: Krátce bych reagoval. Rozhodně nechci nějak obohatit 

sám sebe, nebo něco dalšího. Skutečně nevidím za sebe žádné morálně závadné rozhodnutí. 

Nedělám to pro sebe, chci to skutečně dělat proto, že vím, že témat je tady celá řada. Domnívám 

se, kromě tématu školy je témat daleko víc, ale samozřejmě s tématem školy, abychom Dolní 

Počernice konečně tu školu měli, jsem do toho šel a rád bych toho co nejvíc udělal.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Tím nechci říct, že… 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Pane zastupiteli, nemáte slovo.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Mohu dostat slovo?  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Ano. 

 

 Zastupitel Jan Paul: Samozřejmě nedávám pochyby, že byste toho chtěl využívat. Ale 

pohled zvenčí, že lidé na to takhle můžou nahlížet.  

 

 Zastupitel Mgr. Jiří Schwarz: Mohu ještě reagovat? Jsem ochotný vrhnout veškerou 

svou energii jak do práce pro obec, tak pro školu jako takovou, pro další organizace, které v obci 

jsou apod. A samozřejmě pokud někde někdo spatří morální problém a další, já pokud by se 

mělo rozhodovat o nějakých bodech, kde by mělo jít skutečně o nějaké moje obohacení nebo 

něco, vždycky se zdržím hlasování, vždycky nahlásím.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Další diskuze k tomu už je nadbytečná. Pokud ještě někdo 

něco máte na srdci, tak to sdělte. Tady asi těžko můžeme předjímat, co si kdo myslí, my se 

musíme řídit zákonem. Ten zákon říká, že tato varianta je možná.  

 

 Necháme hlasovat o tom, aby zástupcem starosty byl pan zastupitel Schwarz.  

 Kdo je pro? 9 Kdo je proti? 4 Kdo se zdržel hlasování? 1.  

 

 Nyní Hlasujeme o prvně vzneseném návrhu, a to je, aby zástupcem starosty MČ Praha 

- Dolní Počernice byl pan zastupitel Boček. 

 Kdo je pro? 10 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 4.  
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 Oběma zvoleným zástupcům starosty gratuluji a můžeme přistoupit k dalšímu bodu 

dnešního jednání. 

 

11.  

Volba členů rady MČ 

 

 Prosím o vaše návrhy. Pan zastupitel Šroubek. 

 

 Zastupitel Mgr. Jan Šroubek: Chtěl bych do rady navrhnout paní Mgr. Markétu 

Stehlíkovou.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Vidím další zvednutou ruku. Pan zastupitel Kšáda.  

 

 Zastupitel JUDr. Petr Kšáda: Děkuji. Chtěl bych navrhnout Martina Lněničku.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Druhým navrženým je pan zastupitel Lněnička. Zeptám se, 

jestli má někdo další návrh na člena rady MČ Praha - Dolní Počernice. Nevidím, budeme tedy 

hlasovat o tom, zda členem rady – vzhledem k tomu, že jsem neviděl zvednutou ruku obou 

navržených, že by sdělili, že tento návrh nepřijímají, tak se přesto zeptám, jestli návrh přijímají.  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: Nominaci přijímám.  

 

 Zastupitel Bc. Martin Lněnička: Ano. 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji. Nechávám tedy hlasovat. Druhý v pořadí byl pan 

zastupitel Lněnička.  

 Kdo je pro, aby byl členem rady? 13 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 1. Návrh 

byl přijat.  

 

 Nechávám hlasovat o tom, aby paní zastupitelka Stehlíková byla členkou rady MČ 

Praha - Dolní Počernice.  

 Kdo je pro? 9 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 5.  

 

 Gratuluji oběma zvoleným členům rady k jejich zvolení.  

 

12.  

Vystoupení nově zvoleného starosty 

 

 Nyní když se podívám do programu, čtu tady vystoupení nově zvoleného starosty.  

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, jestli dobře počítám, byl jsem 

posedmé za sebou zvolen starostou městské části Praha – Dolní Počernice. Je to obrovský 

závazek, zvlášť v době, kdy se nese v kuloárech, že mezi bývalými i mezi současnými 

zastupiteli jsou vykopány hluboké příkopy, obrazně řečeno. Možná je to pravda, ale já tady chci 

říct, že jsem žádné příkopy nevykopával a nebudu je vykopávat ani nadále. Mám cíl spíš ty 

příkopy zahazovat, aby konečně ve vedení městské části, myslím celé zastupitelstvo, začaly být 

standardní lidské vztahy, a abychom tzv. táhli za jeden provaz. K tomu, aby se tak stalo, musíme 

udělat spoustu kompromisů, ať jedna strana, nebo druhá strana, a protože každý z nás ví, že má 

nějaký názor, který je dobrý nebo špatný, a musí mít tu snahu buď slevit, nebo něco přidat, ale 

musíme se dohodnout.  
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 Vy sami dobře víte, že v minulém volebním období tady na zastupitelstvu docházelo 

k nekonečným diskuzím, z mého pohledu prakticky zbytečným, a jde jen o to, abychom si věci 

jasně srovnali ve svých hlavách a zjistili, co je pro městskou část opravdu dobré, a co není 

dobré.  

 Z mého pohledu já mám před sebou stále ještě mnoho cílů, a ty cíle nejsou snadné. Ty 

cíle jsou opravdu závažné a všechny se týkají rozvoje MČ Praha - Dolní Počernice. Někdo tady 

mluvil o mém nasazení, myslím, že to byl Pavel Boček. Asi dobře víte, že já se v té věci 

neflákám. A nebudu se flákat ani další čtyři roky, pokud v ní zůstanu.  

 Samozřejmě každý starosta má svoji funkci od zastupitelstva k zastupitelstvu, na 

každém zastupitelstvu může být odvolán, zrovna tak jako zástupci nebo členové rady, a já se 

budu snažit, aby tomu tak nebylo a aby nově zvolená rada byla konzistentní, aby měla podobné 

názory na základě svých volebních programů.  

 A když se obracím k zastupitelům, kteří dlouhodobě mají, nechci říct zcela odlišné 

názory, ale názory jiné, než má třeba další část zastupitelů, tak se bavme o tom mezi sebou, a 

já vám říkám, že jsem vstřícný ke každému podnětu, ke každé schůzce, kdykoli někdo z vás 

požádá, má u mě dveře otevřené, a všechny problémy se budeme snažit společně řešit.  

 (Vykřikování z řad veřejnosti.) 

 Já jsem schválně nevolal policii na dnešní jednání. Pokud bude někdo rušit dnešní 

zasedání, tak jsem schopen ji ještě zavolat.  

 Vážení, znovu říkám, že budu ten zahazovač příkopů a doufám, že mi v tom pomůžete 

vy, kteří jste zvolení zastupiteli, a že budeme spolupracovat tak, jak se sluší a patří na slušné 

lidi. Děkuji za pozornost. (Potlesk.) 

 

 Zástupce starosty MUDr. Pavel Boček: Děkuji za slovo. Z pozice místostarosty bych 

chtěl říct, že dnes to dopadlo tak, že rada je tvořena ze subjektů, které zastupují dvě třetiny 

občanů. A nechci říct, že proti nám stojí jedna třetina občanů. Chci říct, dívám se před sebe a 

doufám, že v příštích čtyřech letech, tak jak řekl starosta, nebudeme příkopy hloubit ani nijak 

dál vytvářet, a budeme skutečně slyšet vaše hlasy. Vzpomeňte si, že řadu návrhů, které jste 

poskytli, ať už se týkalo přírodního prostředí, Metropolitního plánu, celé zastupitelstvo 

schválilo. Myslím si, že bychom takto měli pokračovat, a vždycky spíše se i před 

zastupitelstvem třeba domluvit, jak na který problém budeme nahlížet, a spíše spolupracovat. 

Já v to věřím. Děkuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Ano, pan místostarosta Schwarz.  

 

 Zástupce starosty Bc. Jiří Schwarz: Jenom velice krátce, že pevně věřím ve spolupráci 

napříč celým zastupitelstvem, a skutečně nikde není psáno, že musí zůstat dva tábory, nebo by 

měly být dva tábory. Myslím si, že každý ví, že jsme vstřícný k rozumným názorům, a nikdo 

nebude hloubit nebo prohlubovat nějaké vzájemné spory.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji.  

 

 Zastupitelka PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.: Krátce zareaguji. My jsme 

v předchozím volebním období prokázali, že když je potřeba, umíme přispět svými návrhy, 

svou prací, a hodláme v tom pokračovat. Děkuji.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Děkuji také za všechna pronesená vstřícná slova do 

nastávajícího volebního období, a jenom věřím, že opravdu budou naplněna.  

 

13. 
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Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ 

 

 A nyní přistoupíme k 13. bodu dnešního programu, a tím je stanovení výše odměn 

neuvolněným členům ZMČ. Pokud jde o otázku, jak je to s uvolněnými členy, tak jejich odměna 

je stanovena zákonem a zastupitelstvo na odměnu nemá žádný vliv. Stanovují se výše odměn 

pouze neuvolněným členům zastupitelstva. Podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb. ze dne 9. 12. 

2019 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, je zde i nařízení vlády 

číslo 20/2018 Sb., kde jsou v příloze stanoveny výše maximálních měsíčních odměn, 

poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva v korunách.  

 A vy jste dostali v předkladu tohoto bodu tabulku, kde výše odměn jsou navržené. Týká 

se to zástupců starosty, týká se to členů rady, předsedů výborů zastupitelstva nebo komise rady, 

členů výborů i členů zastupitelstva, a podle té tabulky, kterou tady máte předloženou, jsou to 

výše, jsou to odměny v maximální výši, která je možná podle zákona.  

 Tím svůj předklad končím a vlastně otevírám diskuzi. Můžete se k tomu vyjádřit. 

Nikoho nevidím. Přečtu usnesení, které je trošku delší. Dávejte dobrý pozor.  

 ZMČ Praha - Dolní Počernice  

 vzalo na vědomí nařízení vlády č. 338/2019 Sb. ze dne 9. 12. 2019, o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění nařízení vlády číslo 202/2018 Sb., kde 

jsou v příloze stanoveny výše maximálních měsíčních odměn, poskytovaných neuvolněným 

členům zastupitelstev v korunách českých,  

 schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha - Dolní Počernice ode dne 

přijetí usnesení ve výši: zástupce starosty 32 201 Kč, člen rady 7 223 Kč, předseda výboru 

zastupitelstva nebo komise rady 3 611 Kč, člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 3010 

Kč, člen zastupitelstva 1 805 Kč, stanovené nařízením vlády 338/2019 Sb., ze dne 9. 12. 2019, 

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění nařízení vlády číslo 

202/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha - Dolní 

Počernice, kteří nastoupili během volebního období jako náhradníci na uprázdněný mandát 

v zastupitelstvu MČ Praha - Dolní Počernice, od dne složení slibu člena zastupitelstva,  

 schvaluje měsíční odměny předsedy nebo členů výborů zastupitelstva MČ Praha - Dolní 

Počernice nebo komise rady MČ Praha - Dolní Počernice ode dne jmenování, zvolení do této 

funkce.  

  

 Diskuzi jsem ukončil, nechávám hlasovat.  

 Kdo je pro navržené usnesení? 10 Kdo je proti? 1 Kdo se zdržel hlasování? 3. Návrh byl 

přijat.  

 

 Tím jsme vyčerpali program dnešního zasedání, a já bych na jeho závěru rád promluvil 

ke zvoleným členům zastupitelstva s částečně organizačními záležitostmi.  

 Obdrželi jste v elektronické podobě zákon o hl. m. Praze. Pokud bude někdo z vás chtít 

ten zákon v písemné podobě, na požádání mu bude doručen nebo předán. Dále jste obdrželi 

v elektronické podobě jednací řád zastupitelstva, v písemně ho opět můžete dostat na požádání.  

 Pro ty, kdo jsou nově zvoleni členy zastupitelstva, sděluji, že zastupitelstva mají 

zákonnou lhůtu konání do tří měsíců, takže zastupitelstva se zpravidla konají jednou za tři 

měsíce, jenže v naší městské části, pokud jsem si spočítal průměr počtu jednání našeho 

zastupitelstva v minulém volebním období, bylo to zhruba každé dva měsíce. Jednacími dny 

byly zpravidla pondělky od 17.00 hodin. Myslím si, že vzhledem k účasti, která byla na 

zastupitelstvech, byl tento termín akceptovatelný. 

 Další informaci k výkonu vašich funkcí jste již obdrželi. Některé vám budou ještě 

dodatečně rozeslány. Chci se zeptat nebo upozornit, kdo ještě nedodal paní tajemnici, která sedí 
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zde u stolku, potřebné údaje, které jsou nutné k výkonu vaší funkce, tak tak můžete učinit po 

skončení dnešního zasedání nebo po nějaké dohodě v dalších dnech.  

 Dále vás upozorňuji, že zákonnou povinností je zřídit kontrolní a finanční výbor 

zastupitelstva. Proto vám všem doporučuji, abyste si do příštího zasedání zastupitelstva 

připravili své návrhy na složení tohoto výboru v souladu se zákonem o hl. m. Praze. Případně 

můžete předložit návrhy na zřízení a složení dalších výborů zastupitelstva.  

 Pokud bych se měl zmínit o termínu druhého jednání našeho zastupitelstva, tak 

předpokládám, že bude svoláno někdy na první polovinu měsíce prosince.  

 Závěrem dnešního jednání bych chtěl poděkovat odstupující radě za práci v minulém 

období, úřadu městské části za nasazení, které v mnoha případech přesahovalo jejich 

povinnosti, a za snahu vyhovět naší samosprávě i veřejnosti prakticky ve všech oblastech 

veřejného života. Práce samosprávy a veřejné správy není jednoduchá, to všichni víme. My 

tady dáváme na oltář naší městské části svůj volný čas, nakonec i část rodinného života. Mohl 

bych o tom dlouze povídat, ale jednou jsme se prostě k této, nechci říct řeholi, ale k této funkci 

uvolnili, takže prosím, vykonávejme ji tak, jak jsme si slíbili a co podpořila slova jednotlivých 

zastupitelů, když jsme tady hovořili o tom, že bychom se měli chovat jako rozumní lidé, 

spolupracovat, a to, jak jsme řekli i ve slibu, ku prospěchu naší městské části.  

 Tím vám všem děkuji za účast, loučím se s vámi. Jsem rád, že naše veřejnost přišla 

v takovém hojném počtu, a dovoluji si doufat, že volební období 2022 – 2026 bude pracovité, 

bude funkční, a já se na něj těším a těším se na spolupráci s vámi všemi, a jak jsem řekl, jsem 

otevřen i veřejnosti. Kdo tady sedí a požádal mě z vás o schůzku, radu, o pomoc, nemůže říct, 

že jsem někdy odmítl. Ještě jednou děkuji a končím dnešní zasedání.  

  

 

 

 (Jednání ukončeno v 18.00 hodin.) 

 

 

Zapsala: Vendula Šaldová 

 

 

 

 

 

Zastupitel JUDr. Petr Kšáda v. r.  

 

 

 

 

 

Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. v. r.   

 

 

 

 

 

 

Zbyněk Richter v. r. 

starosta MČ Praha - Dolní Počernice 


