
Zápis č. 10 
 

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1, 
konané dne 2. 12. 2019 

 
Přítomni:    
 
Ing. Karel Grabein Procházka - předseda 
Jan Hřebíček - místopředseda 

Mgr. Eva Holá 
JUDr. Zuzana Chlupáčová 
MUDr. Jan Votoček 
 

Omluveni: Mgr. Štefan Kabátek  
         JUDr. Jaroslava Janderová   
 
Zapsala: Michaela Kočí 
 
 
Program jednání:  
 

1. Prezence, kontrola zápisu, jmenování ověřovatele, schválení programu jednání 
 

2. Harmonogram jednání Kontrolního výboru na I. pololetí roku 2020 
 

3. Aktuální informace ve věci kácení stromů na Petříně – JUDr. Janderová 
 

4. Informace z jednání ZMČ P1-stav a nové informace týkající se převodu 
nemocnice Na Františku 

 
5. Různé 

- informace OTMS – způsob vypořádání pohledávek – NP Dlouhá 14 

 
1)Prezence, kontrola zápisu, jmenování ověřovatele, schválení programu 

jednání 

-    Zápis č. 9 schválen bez připomínek 

- Schválen program jednání č. 10 s tím, že bod č. 3, byl z důvodu nepřítomnosti 

JUDr. Janderové přesunut na další jednání KV tj. 6.1. 

- Ověřovatelem zápisu byla jmenována členka Mgr. Eva Holá   

hlasování 5-0-0 

2)Harmonogram jednání Kontrolního výboru na I. pololetí roku 2020 

Členy Kontrolního výboru byl schválen harmonogram jednání na I. pololetí roku 



2020, vždy od 16.00 v níže uvedených termínech: 

6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 8.6. 

 hlasování 5-0-0 

 

3)Aktuální informace ve věci kácení stromů na Petříně – JUDr. Janderová 

 

Z důvodu nepřítomnosti členky KV JUDr. Janderové, byl tento bod přesunut na další 

jednání tj. 6.1. 

 

4)Informace z jednání ZMČ P1-stav a nové informace týkající se převodu 

nemocnice Na Františku 

 

Předseda Ing. Grabein informoval členy o projednávání tohoto materiálu na jednání 

ZMČ P1 dne 28.11., ke kterému nebylo přijato žádné usnesení z důvodu 

mnohačetných námitek napříč politickým spektrem. Dále uvedl, že navrhovaná 

smlouva o převodu je nevyvážená vůči MČ P1.  

Člen pan Hřebíček, dále k tomuto konstatoval, že dále jako jeden z problémů vidí to, 

že v případě uskutečnění, podléhá převod movitého majetku platbě 21% DPH.  

Další podrobné informace budou známy, až po dalším jednání ZMČ P1 o kterém 

bude předseda KV dále informovat.  

 

5)Různé 

 

Informace OTMS – způsob vypořádání pohledávek – NP Dlouhá 14: 

K tomuto tématu bylo sděleno Mgr. Šibravovou (právní odd.), že doposud nebyl 

způsob vypořádání pohledávek vyřešen a bude osobně projednáváno s Ing. Mánkem 

(SVJ), dne 4.12. na ÚMČ P1. 

Ze strany Ing. Mánka byl vznesen požadavek účastnit se jednání Kontrolního výboru, 

kde by rád osobně projednal své stížnosti a celou problematiku vztahující se k NP 

v Dlouhé 14. Prostřednictvím tajemnice KV bude Ing. Mánek pozván na další jednání 

KV, které se uskuteční dne 6.1. a kdy bude k tomuto jednání dále přizvána Mgr. 

Šibravová, jako zástupce za MČ P1 (právní odd.). 

 
Vznesen dotaz předsedy KV směrem k člence Mgr. Holé, která má být dle nových 
informací v novém zaměstnaneckém poměru s MČ P1, jako úředník, kdy sama tuto 
informaci potvrdila. Člen MUDr. Votoček vznesl dotaz, zda toto není ve střetu zájmů, 
kdy se pozice Mgr. Holé z externího člena KV, stává úřednice úřadu. Tajemnice zjistí 
Informace o případném střetu a bude dále informovat Mgr. Holou, která sama 
navrhla, že jako člen rezignuje a další nové informace sdělí členům KV po projednání 
s panem starostou (a případnou novou náhradu za ní). 
 

 

Ověřovatel: Mgr. Eva Holá  Předseda:  Ing. Karel Grabein Procházka 

 

Příští jednání Kontrolního výboru se koná 6.1. 2020 od 16.00hod 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


