Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)
ZÁPIS č. 21/2021
z 21. jednání konané dne 1. 3. 2021 od 16:00 hod.
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. 212
Přítomno jednání:

6 členů; z nichž 5 členů s účastí prezenční a 1 člen s účastí distanční
(prezenční účast: Mgr. David Bodeček – předseda, Mgr. Petr Scholz –
místopředseda, JUDr. Zuzana Chlupáčová, Stanislav Lazar, Mgr. Karel Ulm;
distanční účast: Mgr. Petr Kučera)

Omluven:

-

Tajemnice:

Gabriela Němečková

Přítomní hosté:

dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu, informace o novém místopředsedovi KV, vč. jeho představení.
(Předkladatel Mgr. D. Bodeček – dále jen „D.B.“)
2. Jmenování ověřovatele zápisu z 21. jednání KV. (Předkladatel D.B.)
3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 20/2021 ze dne 25. 1. 2021. (Předkladatel D.B.)
4. Informace z 22. zasedání ZMČ P1 vztahující se ke KV. (Předkladatel D.B.)
5. Informace o plnění úkolů zadaných předsedovi KV, a to na základě usnesení přijatých KV
na 20. jednání KV dne 25. 1. 2021. (Předkladatel D.B.)
6. Statut KV ZMČ P1 – opětovné projednání. (Předkladatel D.B.)
7. Kontrolní řád KV ZMČ P1 – opětovné projednání. (Předkladatel D.B.)
8. Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2021 – opětovné projednání. (Předkladatel D.B.)
9. Zpráva o činnosti KV č. 2/2021 vypracovaná pro 24. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
10. Statuty komisí RMČ P1 a výborů ZMČ P1 – doplnění informace. (Předkladatel D.B.)
11. Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 4. čtvrtletí 2020
(Předkladatel D.B.)
12. Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020 – návrh konceptu. (Předkladatel D.B.)
13. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0208 - Prověření možného porušení Etického
kodexu člena ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
14. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 - Revize Etického kodexu člena ZMČ P1.
(Předkladatel D.B.)
15. Stanovisko MVČR k předkladu přípravných materiálů pro členy ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
16. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními
aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční. (Předkladatel D.B.)
17. Různé
18. Diskuze
19. Závěr
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_________________________________________________________________________________
K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu, informace o novém místopředsedovi KV, vč. jeho
představení
Jednání Kontrolního výboru ZMČ P1 (dále jen „KV“) zahájil v 16:05 hod. předseda KV Mgr. David
Bodeček (dále jen „Předseda“). Předseda přivítal přítomné členy, hosta – Mgr. Terezu Šibravovou,
TAJ_OPR, a konstatoval, že se jednání KV účastní prezenčně 5 členů a 1 člen distančně, což znamená,
že KV je usnášeníschopný. Předseda přítomné informoval, že jednání KV je neveřejné, a to s ohledem
na bezpečnost členů KV související s covid pandemií. Přítomní byli upozorněni, že se z jednání pořizuje
zvukový záznam, který slouží pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy následně je záznam smazán.
Předseda členy KV informoval o přijatém usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0223, kterým ZMČ P1 dne
9. 2. 2021 zvolilo Mgr. Petra Scholze místopředsedou KV. Předseda ho přivítal, vyzval ke krátkému
představení a k následnému předložení písemné osobní prezentace, která tvoří přílohu zápisu.
Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého
programu, který jim byl zaslán dne 18. 2. 2021.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení UKV/21/21/1 – KV schvaluje program jednání Kontrolního výboru č. 21/2021 ze dne
1. 3. 2021, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 18. 2. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 21. jednání KV
Předseda zmínil skutečnosti dané Jednacím řádem výborů ZMČ P1 a zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze. Dále seznámil přítomné s funkcí zapisovatele zápisu, ověřovatele a podpisové
povinnosti Předsedy.
Na základě jednacího řádu je nutností určit ověřovatele, kdy Předseda navrhl ověřovatelem zápisu
předmětného jednání Mgr. Karla Ulma, který návrh přijal.

Usnesení UKV/21/21/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 21/2021 Mgr. Karla Ulma
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 20/2021 ze dne 25. 1. 2021
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 20. jednání KV, který byl členům zaslán
18. 2. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.

Usnesení UKV/21/21/3 – KV schvaluje zápis č. 20/2021 z jednání dne 25. 1. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
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K bodu č. 4 Informace z 22. zasedání ZMČ P1 vztahující se ke KV
Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly dne 9. 2. 2021 schváleny
na 22. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení:


č. UZ21_0223 – „Volba místopředsedy Kontrolního výboru“
ZMČ P1 zvolilo místopředsedu KV Mgr. Petra Scholze



č. UZ21_0224 – „Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady
a Zastupitelstva městské části Praha 1 od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019“
ZMČ P1 vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících
z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019



č. UZ21_0225 – „Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady
a Zastupitelstva městské části Praha 1 od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020“
ZMČ P1 vzalo na vědomí:
- Zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady
a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020;
-



Ústní informaci Mgr. Davida Bodečka, předsedy Kontrolního výboru, o splnění úkolů
či posunutí původně stanovených termínů, uvedených ve „Zprávě KV“, a to
z usnesení č. UZ20_0159 – bod 3, UR20_0698 – bod 3, UR20_0760 – bod 3,
UR20_0666 – bod 3, UR20_0668 – bod 2, UR20_0700 – bod 3, UR20_0667 – bod
2, UR20_0852 – bod 5, UR20_0911 – bod 3, UR20_0897 – bod 3, UR20_0728 –
bod 3, UR20_0647 – bod 3, UR20_0862 – bod 2, UR20_0991 – bod 3, UR20_0941
– bod 9, UR20_0921 – bod 4, UR20_0921 – bod 3, UR20_0953 – bod 3,
UR20_0917 – bod 3, UR20_0512 – bod 3, UR20_0998 – bod 4, UR20_1086 – bod
3, UR20_1053 – bod 4, UR20_1020 – bod 4, UR20_1019 – bod 4, UR20_1017 –
bod 4, UR20_1021 – bod 5, UR20_1080 – bod 2, UR20_0575 – bod 3, UR20_0938
– bod 2, UR20_0486 – bod 7, UR20_0210 – bod 2, UR20_1026 – bod 2,
UR20_0717 – bod 3, UR20_1079 – bod 3

č. UZ21_0226 – „Informace Kontrolního výboru k podnětu k prověření postupu při schvalování
usnesení RMČ P1 č. UR20_0087 – zrušení výpovědí mandátních smluv o správě nemovitostí
v obci Janov nad Nisou,“ kterým ZMČ P1:
-

vzalo na vědomí:
o

usnesení KV ZMČ P1 č. UKV/20/19/19 ze dne 14. 12. 2020;

o

příkaz starosty č. 1/2021 k prověření plnění smluv o správě nemovitostí
v Janově nad Nisou v roce 2020 – mimořádný interní audit s úkolem
pro vedoucí oddělení interního auditu:


prověření Smlouvy o správě nemovitostí a Mandátní smlouvy
o správě v Janově nad Nisou (termín: 31. 3. 2021);



prověření plnění smluv, způsobu ubytovacího systému, informací
o nákladech a výnosech v roce 2020 v předmětných
nemovitostech (termín: 31. 3. 2021)
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č. UZ21_0228 – „Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc.
č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a
následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019,“ kterým
ZMČ P1:
-

vzalo na vědomí informace související se stavebními aktivitami na pozemku
MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha;

-

uložilo prověřit související okolnosti a předložit výsledek prošetření dle předchozího
bodu Zastupitelstvu MČ P1; zodpovídá: KV ZMČ P1, termín: 30. 9. 2021

Usnesení UKV/21/21/4 – KV bere na vědomí všechna usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 22. zasedání
ZMČ Praha 1 dne 9. 2. 2021, vč. úkolu z usnesení č. UZ21_0228 uložený KV, s termínem plnění
do 30. 9. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

___________________________________________________________________________
K bodu č. 5 Informace o plnění úkolů zadaných předsedovi KV, a to na základě usnesení přijatých
KV na 20. jednání KV dne 25. 1. 2021
Předseda informoval členy KV o úkolech, které mu byly zadány na 19. a 20.
14. 12. 2020, resp. 25. 1. 2021, a informoval o jejich splnění.

jednání KV dne

Usnesení UKV/20/19/9 (k bodu č. 9: Zpráva o činnosti KV vypracovaná pro 22. zasedání ZMČ P1) –
KV uložil Předsedovi, aby předložil 9. 2. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV vypracovanou
pro 22. zasedání ZMČ P1
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/20/19/11 (k bodu č. 11: Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními
RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 – materiál k předložení ZMČ P1) – KV uložil
Předsedovi, aby předložil Zprávu KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a
ZMČ P1 od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, a to na zasedání ZMČ P1, s termínem plnění 9. 2. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/20/19/12 (k bodu č. 12: Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními
RMČ P1 a ZMČ P1 za 3. čtvrtletí 2020 – materiál k předložení ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby
předložil Zprávu KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 od 1. 7. 2020
do 30. 9. 2020, a to na zasedání ZMČ P1, s termínem plnění 9. 2. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/20/19/15 (k bodu č. 15: Návrh Statutu KV ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil
Návrh ZMČ P1, s termínem plnění 9. 2. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1. ZMČ P1
hlasováním přerušilo projednání bodu na základě žádosti Mgr. Petra Scholze, místopředsedy, který
argumentoval, že neměl dostatečný čas se seznámit s předloženou problematikou.
Usnesení UKV/20/19/16 (k bodu č. 16: Návrh Kontrolního řádu KV ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi,
aby předložil Návrh ZMČ P1, s termínem plnění 9. 2. 2021
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Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1. ZMČ P1
hlasováním přerušilo projednání bodu na základě žádosti Mgr. Petra Scholze, místopředsedy, který
argumentoval, že neměl dostatečný čas se seznámit s předloženou problematikou.
Usnesení UKV/20/19/17 (k bodu č. 17: Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2021) – KV uložil Předsedovi,
aby předložil Návrh ZMČ P1, s termínem plnění 9. 2. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1. ZMČ P1
hlasováním přerušilo projednání bodu na základě žádosti Mgr. Petra Scholze, místopředsedy, který
argumentoval, že neměl dostatečný čas se seznámit s předloženou problematikou.
Usnesení UKV/20/19/19 (k bodu č. 19: Žádost Mgr. et Mgr. Vladana Brože o prověření postupu
při schvalování usnesení RMČ P1 – č. UR20_0087, ze dne 29. 1. 2020, …) – KV uložil Předsedovi, aby
předložil informaci ZMČ P1, s termínem plnění 9. 2. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/21/20/10 (k bodu č. 10: Zpráva o činnosti KV č. 1/2021 vypracovaná pro 22. zasedání
ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 9. 2. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV
č. 1/2021 vypracovanou pro 22. zasedání ZMČ P1
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 9. 2. 2021 při 22. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/21/20/12 (k bodu č. 12: Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění
od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020) – KV uložil Předsedovi, aby požádal příslušné zodpovědné osoby
o vyjádření, resp. zdůvodnění, proč úkoly nebyly vyřízeny v termínu a o nápravu tohoto stavu,
s termínem plnění 29. 1. 2021, a aby na následném jednání KV předložil aktualizované seznamy
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn. Dne 28. 1. 2021 odeslal e-mail dle úkolu uloženého
usnesením KV č. UKV/21/20/12 a k 21. jednání KV předložil aktualizovaný soupis nesplněných úkolů.
Usnesení UKV/21/20/13 (k bodu č. 13: Prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 –
úkol z usnesení ZMČ P1 č. UZ20_02208 ze dne 15. 12. 2020) – KV uložil JUDr. Zuzaně Chlupáčové,
člence KV, aby seznámila s podaným podnětem zainteresovanou osobu a aby obsah podnětu pracovní
skupina prověřila a KV předala závěrečnou zprávu, termín: 1. 3. 2021
JUDr. Zuzanou Chlupáčovou bylo sděleno, že úkol je průběžně plněn.
Usnesení UKV/21/20/16 (k bodu č. 16: Podnět uložený RMČ P1 – Nájemní smlouvy k nebytovému
prostoru č. 101 a č. 102 na adrese U Lužického semináře 42) – KV uložil Předsedovi, aby informoval
OTMS (Mgr. Petra Vaňka), TAJ_OPR (JUDr. Petra Dětského) a MUDr. Jana Votočka, člena RMČ P1,
ve smyslu daného usnesení, termín: 29. 1. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 26. 1. 2021.
Na 20. jednání KV byl usnesením přerušen bod:


č. 14: Revize Etického kodexu člena ZMČ P1

Předseda sdělil, že uvedený bod byl předložen do návrhu programu 21. jednání KV.
Usnesení UKV/21/21/5 – KV bere na vědomí informace předsedy KV o úkolech zadaných KV
předsedovi na 20. jednání KV dne 25. 1. 2021, a dále informace o jejich splnění
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
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___________________________________________________________________________
K bodu č. 6 Statut KV ZMČ P1 – opětovné projednání
KV na svém 19. jednání dne 14. 12. 2020 usnesením č. UKV/20/19/15:
1. s c h v á l i l
návrh Statutu KV ZMČ P1;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby Návrh předložil dne 9. 2. 2021 na jednání ZMČ P1.
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/0003, který dne 6. 1. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl
dne 9. 2. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena dne 25. 1. 2021, aby KV usnesením ještě
před projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně
obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.
KV usnesením č. UKV/21/20/6b vzal na vědomí materiál č. BJ2021/0003 určený pro 22. zasedání
ZMČ Praha 1 – Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1.
ZMČ P1 dne 9. 2. 2021 hlasováním přerušilo projednání bodu, a to na základě žádosti Mgr. Petra
Scholze, místopředsedy KV, s uvedením důvodu, že neměl dostatečný čas k nastudování problematiky
a možnosti se k ní vyjádřit.
Na základě výše uvedeného byl členům KV opětovně předložen bod k projednání.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Petr Scholz, místopředseda, se svými připomínkami k navrženému Statutu
KV, a to ke čl. 3 odst. 1 s úpravou: Kontrolní činnost výboru se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze a také dalšími zákony, kterými se řídí veřejná správa (např. petiční zákon, tiskový zákon,
zákon o poskytování informací, zákon o registru smluv apod.) Mgr. Petr Scholz uvedl, že považuje
za dostatečné uvedení, že se Kontrolní činnost výboru řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze. Uvádět další zákony je dle něj zbytečné. Další připomínka Mgr. Petra Scholze se týkala čl. 3
odst. 2, u nějž požádal o jeho celé vypuštění a nahrazení novým textem s uvedením, co je uvedeno
v zákoně o hlavním městě Praze. Předsedou bylo sděleno, že odkaz na zákon o hl. m. Praze je
v předcházejících odstavcích a dále v Jednacím řádu ZMČ P1.
Dle návrhu Mgr. Petra Scholze bylo hlasováno o vypuštění přeškrtnutého textu – viz níže, v materiálu
schváleném KV dne 14. 12. 2020 – čl. 3 odst. 1, a to:
Čl. 3: Rozsah a náplň činnosti výboru
Kontrolní činnost výboru se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a také dalšími zákony,
kterými se řídí veřejná správa (např. petiční zákon, tiskový zákon, zákon o poskytování informací, zákon
o registru smluv apod.)
Usnesení UKV/21/21/6a – KV
KV schvaluje změnu článku 3 odst. 1, a to k materiálu schváleného KV dne 14. 12. 2020, usnesením
č. UKV/20/19/15
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Předseda sdělil, že Statut KV byl předložen na základě jeho podnětu, a to proto, že se na něj obrací
občané s různými dotazy a je celkem složité těmto občanům vysvětlit, že se KV nemůže zabývat
podnětem, který mu nepřísluší.
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Mgr. Karel Uml zhodnotil, jaká odpověď, týkající se podaného podnětu, který nepřísluší KV, je
pro občana výhodnější. Zda ta, aby se seznámil se Statutem KV nebo zákonem o hl. m. Praze. Občan
přivítá konkrétní odpověď, kam se může se svým podnětem přímo obrátit. JUDr. Chlupáčová též
souhlasila s tím, aby v tomto článku bylo přesně vyspecifikováno, čím se KV může zabývat, uvést pouze
odkaz na zákon o hlavním městě Praze považuje za zjednodušení. MUDr. Jan Votoček vznesl dotaz,
zda podle tohoto Statutu se petice budou předávat KV, když v současné době jsou petice předávány
na OPR_TAJ. Předseda sdělil, že by mělo dojít ke kontrole, zda byly splněny pravidla pro podání
petice. Do diskuze se přihlásil Mgr. Petr Kučera, který sdělil, že s připomínkami Mgr. Petra Scholze
souhlasí jen částečně, a to pouze s první připomínkou týkají se čl. 3 odst.1, což vyjádřil svým
hlasováním.
Dle návrhu Mgr. Petra Scholze bylo hlasováno o vypuštění textu v materiálu schváleném KV dne
14. 12. 2020, a to u všech odrážek v čl. 3 odst. 2, a nahrazením textem se základní povinností
uložených KV dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU BEZ PŘIJETÍ USNESENÍ: KV schvaluje změnu článku 3 odst. 2, a to
k materiálu schváleného KV dne 14. 12. 2020, usnesením č. UKV/20/19/15
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 3 se zdržel, usnesení nebylo přijato.
Následně bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení
Usnesení UKV/21/21/6b – KV

1) s c h v a l u j e
návrh Statutu KV ZMČ P1
2) u k l á d á
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ZMČ Praha 1,
termín: 13. 4. 2021
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 7 Kontrolní řád KV ZMČ P1 – opětovné projednání
KV na svém 19. jednání dne 14. 12. 2020 usnesením č. UKV/20/19/16:
1. s c h v á l i l
návrh Kontrolního řádu KV ZMČ P1;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby Návrh předložil dne 9. 2. 2021 na jednání ZMČ P1.
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/0004, který dne 6. 1. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl
dne 9. 2. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena dne 25. 1. 2021, aby KV usnesením ještě
před projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně
obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.
KV usnesením č. UKV/21/20/7 vzal na vědomí materiál č. BJ2021/0004 určený pro 22. zasedání
ZMČ Praha 1 – Kontrolní řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 1.
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ZMČ P1 dne 9. 2. 2021 hlasováním přerušilo projednání bodu, a to na základě žádosti Mgr. Petra
Scholze, místopředsedy KV, s uvedením důvodu, že neměl dostatečný čas k nastudování problematiky
a možnosti se k ní vyjádřit.
Na základě výše uvedeného byl členům KV opětovně předložen bod k projednání.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Petr Scholz s připomínkou k čl. II odst. 1 a požádal doplnit: „vedoucího
kontrolní skupiny si členové kontrolní skupiny volí ze svého středu, z důvodu transparentnosti nemůže
vykonávat vedoucího kontrolní skupiny předseda KV.“ Mgr. Petr Kučera požádal o zdůvodnění, proč
předseda KV nemůže být vedoucí kontrolní skupiny. Dle sdělení Mgr. Petra Scholze je to právě
z důvodu transparentnosti. Předseda uvedl, že předložený návrh ho překvapil, nerozumí mu, ale nevidí
důvod, proč by se s ní neměl ztotožnit, pokud k ní bude převládat převažující názor.
Další připomínka Mgr. Petra Scholze se vztahovala k
čl. II odst. 4 odrážka 3, kdy dle
místopředsedy, v případě potřeby, si KV může vyžádat pouze fotokopie dokladů a ty mu budou
poskytnuty. KV by si neměl vyžadovat originály dokladů. MUDr. Jan Votoček vidí problém v tom, jestli
KV má právo ukládat úkoly Úřadu MČ P1, když není jeho členem. Předseda odpověděl, že Kontrolní
řád, v případě jeho schválení, by se týkal pouze úkolů uložených výboru od ZMČ P1. Pokud KV žádným
Kontrolním řádem nedisponuje, pak si může svévolně určovat mechanismy kontroly.
Mgr. Petr Kučera se zeptal, proč Mgr. Petr Scholz chce omezit působnost KV tím, že mu nebudou
poskytovány originály dokladů. Mgr. Karel Ulm upozornil, že své připomínky k návrhu Kontrolního řádu
již sdělil na předcházejících jednání KV. Připomínka, aby předseda KV nebyl vedoucím kontrolní skupiny
mu přijde zbytečná. JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že u soudu je taková praxe, že se kopie dokladu
porovná s originálem a originál se hned vrátí. Stanislav Lazar navrhl, aby kopie dokladů zajišťoval
vedoucí kontrolní skupiny.
Dle návrhu Mgr. Petra Scholze bylo hlasováno o úpravě čl. II. odst. 1, k materiálu KV přijatý dne
14. 12. 2020, a to usnesením č. UKV/20/19/16, s doplněním textu, že předsedou kontrolní skupiny
složené ze členů kontrolního výboru nesmí být předseda KV a vedoucího skupiny si členové zvolí
ze svého středu.

HLASOVÁNÍ O NÁVRHU BEZ PŘIJETÍ USNESENÍ: KV schvaluje změnu článku II. odst. 1, a to
k materiálu schváleného KV dne 14. 12. 2020, usnesením č. UKV/20/19/16
Hlasování: 2 pro, 3 proti, 1 se zdržel, usnesení nebylo přijato.

Dle návrhu Mgr. Petra Scholze bylo hlasováno o úpravě čl. II. odst. 4, odrážka třetí, k materiálu KV
přijatý dne 14. 12. 2020, a to usnesením č. UKV/20/19/16, členové kontrolní skupiny jsou povinni:
pořídit si z originálních dokladů fotokopie, žádné originální doklady nelze vynášet mimo budovu Úřadu
městské části Praha 1.
Usnesení UKV/21/21/7a – KV
KV schvaluje změnu článku II. odst. 4, odrážka třetí, a to k materiálu schváleného KV dne 14. 12. 2020,
usnesením č. UKV/20/19/16
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.

Následně bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení
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Usnesení UKV/21/21/7b – KV

1) s c h v a l u j e
návrh Kontrolního řádu KV ZMČ Praha 1
2)

ukládá
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ZMČ Praha 1,
termín: 13. 4. 2021

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 8 Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2021 – opětovné projednání
KV na svém 19. jednání dne 14. 12. 2020 usnesením č. UKV/20/19/17:
1. s c h v á l i l
návrh plánu činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2021;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby Návrh předložil dne 9. 2. 2021 na jednání ZMČ P1.
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/0006, který dne 6. 1. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl
dne 9. 2. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena dne 25. 1. 2021, aby KV usnesením ještě před
projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně
obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.
KV usnesením č. UKV/21/20/8 vzal na vědomí materiál č. BJ2021/0006 určený pro 22. zasedání
ZMČ Praha 1 – Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro rok 2021.
ZMČ P1 dne 9. 2. 2021 hlasováním přerušilo projednání bodu, a to na základě žádosti Mgr. Petra
Scholze, místopředsedy KV, s uvedením důvodu, že neměl dostatečný čas k nastudování problematiky
a možnosti se k ní vyjádřit.
Na základě výše uvedeného byl členům KV opětovně předložen bod k projednání.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Petr Scholz, místopředseda, s tím, že nepovažuje za nutné uvádět do plánu
činností KV pro rok 2021 článek B: Termíny jednání, a článek C: Čas a místo zasedání. V bodě A: Plán
činnosti kontrolního výboru pro rok 2021 požaduje vypustit odrážku 5 - KV se zabývá podněty
od jednotlivých členů Zastupitelstva městské části Praha 1 a odrážku 6 – KV se zabývá předkládáním
podnětů od občanů Zastupitelstvu městské části Praha 1.
Předseda upozornil, že v plánu činnosti KV pro rok 2021 bude provedena změna v článku C: Čas
a místo zasedání – nově: jednání KV budou probíhat od 16:00 hod. (tím se nahradí 16:30 hod.).
Dle návrhu Mgr. Petra Scholze bylo hlasováno o úpravě čl. A) Důvodové zprávy, k materiálu KV přijatý
dne 14. 12. 2020, a to usnesením č. UKV/20/19/17, s návrhem, aby se KV nezabýval podněty
od jednotlivých členů Zastupitelstva městské části Praha 1 a aby se dále nezabýval předkládáním
podnětů od občanů Zastupitelstvu městské části Praha 1.
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU BEZ PŘIJETÍ USNESENÍ: KV schvaluje změnu článku A), aby se KV
nezabýval podněty od jednotlivých členů Zastupitelstva městské části Praha 1 a aby se dále nezabýval
předkládáním podnětů od občanů Zastupitelstvu městské části Praha 1
Hlasování: 1 pro, 2 proti, 3 se zdržel, usnesení nebylo přijato.
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Následně bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení
Usnesení UKV/21/21/8 – KV

1) s c h v a l u j e
návrh plánu činnosti KV ZMČ Praha 1 pro rok 2021
2)

ukládá
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ZMČ Praha 1,
termín: 13. 4. 2021

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 9 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru č. 2/2021 vypracovaná pro 24. zasedání
ZMČ P1
Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV č. 2/2021 zpracovanou Předsedou pro 24. zasedání
ZMČ P1 konané dne 13. 4. 2021. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne
25. 1. 2021, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV.
Usnesení UKV/21/21/9 – KV

1) s o u h l a s í
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 2/2021 vypracovanou pro 24. zasedání
ZMČ Praha 1 konané dne 13. 4. 2021

2) u k l a d á

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Zprávu o činnosti KV č. 2/2021, vypracovanou
pro 24. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 13. 4. 2021

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 10 Statuty komisí RMČ P1 a výborů ZMČ P1 – doplnění informace
KV na svém 19. jednání dne 14. 12. 2020 přijal usnesení č. UKV/20/19/10, kterým vzal na vědomí
aktuální ústní informaci Předsedy ve věci statutů komisí RMČ Praha 1 a výborů ZMČ Praha 1, a dále
informaci JUDr. Zuzany Chlupáčové, členky KV a předsedkyně Komise obecního majetku, k dané
záležitosti. JUDr. Zuzana Chlupáčová zdůvodnila absenci Statutu v Komisi obecního majetku.
S obsahem zdůvodnění členové KV v rámci diskuze souhlasili. Předseda se zavázal, že na dalším
jednání KV bude členy informovat o případné nápravě. Předseda na dalším jednání informoval, že stále
nedošlo k nápravě, a to z důvodu covid-ové pandemie. Předsedou tak bylo navrženo, přerušit
projednávání bodu do následujícího jednání KV, s čímž KV souhlasil, a to usnesením č. UKV/21/20/11.
Usnesení UKV/21/21/10 – KV přerušuje do příštího jednání projednání bodu v záležitosti splnění
povinnosti Komise obecního majetku disponovat RMČ Praha 1 schváleným statutem
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
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K bodu č. 11 Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1
za 4. čtvrtletí 2020
Předseda předložil přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 10. 2020
do 31. 12. 2020. Tento seznam vygenerovalo Oddělení volených orgánů z evidence systému úkolů
v aplikaci E-spis, jehož pracovnice provádí kontrolu plnění termínů z hlediska formálně právní stránky.
K plnění úkolů z usnesení jsou příslušní nositelé úkolů povinni vyplnit, po uplynutí termínu úkolu,
stručnou informaci o jeho splnění. Zpráva o kontrole plnění úkolů za 4. čtvrtletí roku 2020 bude součástí
Zprávy o činnosti kontrolního výboru, která bude předložena na dubnové zasedání ZMČ P1, které je
plánováno na 13. 4. 2021.
Zastupitelstvem MČ Praha 1 bylo uloženo 30 úkolů s termínem splnění od 1. 10. 2020
do 31. 12. 2020, z čehož k datu 17. 2. 2021 byly 3 úkoly nevyřízeny (oproti poslednímu předkladu
v 1/2021 došlo k ponížení o 13 úkolů), a to:
1. UZ20_0192 (úkol: UK20_05100) ze dne 10. 11. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Petra Sluková)
Podpis darovacích smluv – radiovodoměry
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

2. UZ20_0167 (úkol: UK20_04746) ze dne 16. 09. 2020, bod 4
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Realizace Hasičské stanice pro JSDH MČ P1 – příjem opatření
(doporučení – určit držitele, který úkol odepíše)

3. UZ20_0157 (úkol: UK20_04215) ze dne 16. 06. 2020, bod 4
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Mikulandská 4 – změna prohlášení vlastníka
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

Radou MČ Praha 1 bylo uloženo 564 úkolů s totožným termínem, nevyřízených zůstává 58 úkolů
(oproti poslednímu předkladu v 1/2021 došlo k ponížení o 158 úkolů), a to:
1) UR20_1088 (úkol: UK20_04727) ze dne 15. 09. 2020, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na dopis – plovoucí lavička Václava Havla
(doporučení – určit držitele, který úkol odepíše poté, co bude odpovězeno)

2) UR20_0976 (úkol: UK20_04584) ze dne 25. 08. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Markéta Prosová)
Lodecká 1 – uzavření dohody o užívání obytné místnosti
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

3) UR20_1133 (úkol: UK20_04819) ze dne 30. 09. 2020, bod 12
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na dopis Sdružení Nového Města pražského
(doporučení – realizovat)

4)

UR20_1052 (úkol: UK20_04703) ze dne 08. 09. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Školská 28 – uzavření dodatku - výtah

5)

UR20_1233 (úkol: UK20_04952) ze dne 20. 10. 2020, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Miloslava Netymachová)
Karlova 23 – vyhodnocení záměru

6)

UR20_1129 (úkol: UK20_04785) ze dne 30. 09. 2020, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Vaněk)
COLOSEUM RESTAURANTS – dohoda o splátkách

7)

UR20_1129 (úkol: UK20_04787) ze dne 30. 09. 2020, bod 7
(zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk)
Informovat žadatele Revoluční 28 – rozhodnutí ZMČ P1

8)

UR20_1136 (úkol: UK20_04870) ze dne 06. 10. 2020, bod 2

(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

(doporučení – určit držitele, který úkol odepíše poté, co bude odpovězeno)
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9)

(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Podpis smlouvy o poskytnutí slevy na nájemném bytu
UR20_1198 (úkol: UK20_4915) ze dne 13. 10. 2020, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Malostranské náměstí 21 – uzavřít smlouvu
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

10) UR20_1153 (úkol: UK20_04876) ze dne 06. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Újezd 32 – uzavření smlouvy - výpůjčka
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

11) UR20_1247 (úkol: UK20_04990) ze dne 20. 10. 2020, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Cihelná 2a – oznámit výsledek usnesení
(doporučení – realizovat)

12) UR20_1162 (úkol: UK20_04879) ze dne 06. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Ul. Stárkova – uzavření smlouvy pronájem pozemku
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

13) UR20_1163 (úkol: UK20_04853) ze dne 06. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Petra Sluková)
Podpis darovacích smluv - radiovodoměry
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

14) UR20_1211 (úkol: UK20_04919) ze dne 13. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Vaněk)
Odpovědět na dopis občana – MŠ Revoluční
(doporučení – realizovat)

15) UR20_1154 (úkol: UK20_04891) ze dne 06. 10. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Dlouhá 40 – podepsat smlouvu výpůjčka pozemku
(doporučení – realizovat)

16) UR20_1326 (úkol: UK20_05068) ze dne 09. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Ostrovní 16 – informovat žadatele viz zveřejněný záměr
(doporučení – realizovat)

17) UR20_0962 (úkol: UK20_04609) ze dne 25. 08. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Palackého 5 – uzavřít nájemní smlouvu k NP
(doporučení – realizovat)

18) UR20_1268 (úkol: UK20_05053) ze dne 03. 11. 2020, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Palackého 5 – uzavřít smlouvu - ostraha
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu, je správně uvedena osoba držitele?)

19) UR20_1111 (úkol: UK20_04767) ze dne 30. 09. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
U Milosrdných 14 – zajistit úpravy BJ
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

20) UR20_1191 (úkol: UK20_04906) ze dne 13. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Karoliny Světlé 7 – uzavřít NS k NP
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

21) UR20_1385 (úkol: UK20_05148) ze dne 24. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Zajistit splnění úkolu ze ZMČ P1 – Hastal Apartments
(doporučení – realizovat)

22) UR20_1233 (úkol: UK20_04951) ze dne 20. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Karlova 23 – uzavřít NS k NP
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

23) UR20_1272 (úkol: UK20_05007) ze dne 03. 11. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Rybná 24 – uzavřít NS k BJ
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

24) UR20_0886 (úkol: UK20_04553) ze dne 11. 08. 2020, bod 2
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(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Změna nájemních smluv
(doporučení – úkol realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

25) UR20_1385 (úkol: UK20_05147) ze dne 24. 11. 2020, bod 2
(zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk)
Žitná 29 – realizovat prominutí pohledávky
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu, určit držitele úkolu)

26) UR20_1335 (úkol: UK20_05073) ze dne 09. 11. 2020, bod 1
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na dopis žadatele o souhlas se zrušením věcného břemene zákazu zcizení –
Široká 6
(doporučení – realizovat)

27) UR20_1412 (úkol: UK20_05205) ze dne 01. 12. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Vodičkova 32 – NP – informovat nájemce o skončení nájmu
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

28) UR20_1387 (úkol: UK20_05168) ze dne 24. 11. 2020, bod 7
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis MF Reklama Praha
(doporučení – realizovat a odepsat)

29) UR20_1387 (úkol: UK20_05167) ze dne 24. 11. 2020, bod 6
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis Nolik, s.r.o.
(doporučení – realizovat)

30) UR20_1387 (úkol: UK20_05164) ze dne 24. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis W.K.
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

31) UR20_1378 (úkol: UK20_05191) ze dne 24. 11. 2020, bod 6
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Žádost o souhlas s odepisováním – Pařížská 13 – uzavřít dodatek
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

32) UR20_1378 (úkol: UK20_05190) ze dne 24. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Žádost o souhlas s odepisováním – Pařížská 13 – uzavřít smlouvu
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

33) UR20_1387 (úkol: UK20_05170) ze dne 24. 11. 2020, bod 9
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis J. Š. – pronájem NP
(doporučení – realizovat)

34) UR20_1387 (úkol: UK20_05169) ze dne 24. 11. 2020, bod 8
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na dopis B. G.
(doporučení – realizovat)

35) UR20_1387 (úkol: UK20_05171) ze dne 24. 11. 2020, bod 10
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis J. H. – STAVEXPO
(doporučení – realizovat)

36) UR20_1420 (úkol: UK20_05201) ze dne 01. 12. 2020, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis W. K. – NP Újezd 26
(doporučení – realizovat)

37) UR20_1364 (úkol: UK20_05132) ze dne 24. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Šárka Vaverková)
Vyhodnocení záměru na pronájem BJ ke komerčnímu pronájmu – uzavření NS
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

38) UR20_1270 (úkol: UK20_05015) ze dne 03. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Šárka Vaverková)
Uzavřít NS do VŘ na opravu a pronájem bytů
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

39) UR20_1227 (úkol: UK20_04958) ze dne 20. 10. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jitka Severová)
U Lužického semináře 8 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
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40) UR20_1129 (úkol: UK20_04782) ze dne 30. 09. 2020, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Realizovat zřízení Hasičské stanice pro JSDH MČ P1
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

41) UR20_0872 (úkol: UK20_04503) ze dne 11. 08. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jitka Severová)
Široká 20 – společný nájem
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

42) UR20_1281 (úkol: UK20_05011) ze dne 03. 11. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Růžová 16 – uzavření NS – vyhodnocení záměru
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

43) UR20_0894 (úkol: UK20_04509) ze dne 11. 08. 2020, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: PhDr. Milan Malík)
Na Perštýně 17 – zahájit sanaci parteru
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

44) UR20_0612 (úkol: UK20_04136) ze dne 02. 06. 2020, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Štěpánská 630 – pronájem parkovacích míst – uzavření NS
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu, určit držitele - Mgr. Kateřina Dubská (?) )

45) UR20_1412 (úkol: UK20_05207) ze dne 01. 12. 2020, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Vodičkova 32 – dohoda o skončení nájmu NP
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

46) UR20_0268 (úkol: UK20_03655) ze dne 03. 03. 2020, bod 8
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 – usilovat o splnění nastavených požadavků
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

47) UR20_1275 (úkol: UK20_05018) ze dne 03. 11. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Washingtonova 3 – ukončit NS a uzavřít NS k BK Krakovská 5
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

48) UR20_1435 (úkol: UK20_05255) ze dne 08. 12. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Šárka Vaverková)
Hellichova 11a – uzavřít dodatek k NS – sleva na nájemném a splátkový kalendář
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

49) UR20_1471 (úkol: UK20_05284) ze dne 14. 12. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel_ Helena Martínková)
Na Perštýně 17 – Benediktská 11 – dodatek k Dohodě o dočasném užívání BJ
(doporučení – realizovat)

50) UR20_0486 (úkol: UK20_03926) ze dne 05. 05. 2020, bod 7
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Malostranské náměstí 9 – uzavřít smlouvu - podloubí
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

51) UR20_1274 (úkol: UK20_05016) ze dne 03. 11. 2020, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Havelská 5 – společný nájem – uzavřít novaci NS
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

52) UR20_1382 (úkol: UK20_05143) ze dne 24. 11. 2020, bod 5
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Navrátilova 9 – radiovodoměry – informovat žadatele
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

53) UR20_1271 (úkol: UK20_05019) ze dne 03. 11. 2020, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jitka Severová)
Uzavřít NS k bytům z VŘ ke komerčnímu pronájmu
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

54) UR20_0084 (úkol: UK20_03449) ze dne 28. 01. 2020, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Skořepka 9 – uzavřít dohodu o instalaci zámku
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

55) UR20_0851 (úkol: UK20_04390) ze dne 21. 07. 2020, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Umístění pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí – projednat záměr s HMP
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
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56) UR20_1325 (úkol: UK20_05062) ze dne 09. 11. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Krakovská 5 – uzavřít dohodu o skončení nájmu a dohodu o splátkách
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

57) UR18_0150 (úkol: UK18_00248) ze dne 27. 02. 2018, bod 5
(zpracovatel/držitel: Mgr. Jan Brabec)
Revitalizace veřejných prostor ulic V Celnici – Na Florenci – spolupracovat s Hospodářskou
komorou P1 na zapojení podnikatelských subjektů
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

58) UR20_0995 (úkol: UK20_04572) ze dne 25. 08. 2020, bod 4
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Doúčtování odvodu loterií
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

Usnesení UKV/21/21/11 – KV
1)

bere na vědomí
Zprávu KV o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 od 1. 10. 2020
do 31. 12. 2020

2)

ukládá
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit „Zprávu“ dle bodu 1) tohoto usnesení
ZMČ Praha 1, termín: 13. 4. 2021

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 12 Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020 – návrh konceptu
Předseda členům KV předložil návrh konceptu Závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2020, aby o něm
mohla být vedena diskuze.
Usnesení UKV/21/21/12 – KV přerušuje projednání Závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2020, a to
do příštího jednání KV
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 13 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0208 - Prověření možného porušení
Etického kodexu člena ZMČ P1
KV dne 14. 12. 2020 usnesením č. UKV/20/19/14:




vzal na vědomí:


podnět veřejnosti, od občana xxx, bytem Praha 1, ze dne 22. 11. 2020, s označením „Žádost
k úkonům kontrolního výboru a oddělení kontroly“,



aktuálně platný Etický kodex člena ZMČ Praha 1 ze dne 24. 1. 2012;

konstatoval:


že dle čl. 8, odstavec 1) Etického kodexu je KV povinen přijaté podezření předložit
ZMČ Praha 1 na jeho nejbližším dalším jednání;
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a uložil:


Mgr. Karlu Ulmovi, členu KV, aby dne 15. 12. 2020 předložil Podnět na jednání
ZMČ Praha 1, s doporučením, že po následném projednání podnětu KV bude ZMČ Praha 1
předložena závěrečná zpráva, a to nejpozději do 30. 6. 2021.

ZMČ Praha 1 dne 15. 12. 2020 přijalo usnesení č. UZ20_0208, ve kterém:


vzalo na vědomí:




pověřilo:




informaci člena KV o podaném podnětu KV dne 14. 12. 2020 ve věci možného porušení
aktuálně platného Etického kodexu člena ZMČ Praha 1;

KV seznámením podaného podnětu zainteresovanou osobu, a aby obsah podnětu prověřil;

a uložilo KV:



seznámit ZMČ Praha 1 s výsledkem prověření podaného podnětu, a to nejpozději
do 30. 6. 2021.

JUDr. Zuzana Chlupáčová, vedoucí kontrolní skupiny, dle usnesení KV ze dne 25. 1. 2021,
č. UKV/21/20/13, informovala členy KV, že dne 22. 11. 2020 byl přijat e-mailový podnět, který byl členům
KV předán v anonymizované podobě dne 4. 12. 2020. Anonymizace byla provedena na základě žádosti
předkladatele podnětu.
Předmětem podnětu je žádost o prověření:
a) obsahu zprávy Ing. Arch. Tomáše Vícha, člena ZMČ P1, kterou uvedl na svém facebookovém
profilu dne 5. 11. 2020, která se týká počtu COVID-19 nakažených zaměstnanců ÚMČ P1, příp.
i uvolněných členů ZMČ P1;
b) podaného trestního oznámení ze strany ÚMČ P1;

c) která z informací byla pravdivá, a to při porovnání obsahu zprávy s odkazem na bod a) s obsahem
tiskové zprávy vydané MČ P1 dne 6. 11. 2020, kterou dle oznamovatele předkladu zastupuje
starosta a tajemník ÚMČ P1;
d) písemných vyjádření Ing. Arch. Tomáše Vícha po vydání tiskové zprávy MČ P1 dne 6. 11. 2020
k dané problematice.

Členům KV byl na 19. jednání KV předložen Etický kodex člena ZMČ P1 účinný od 24. 1. 2012
s upozorněním na:
1. čl. 2, odstavec 2) – Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani
zaměstnance Městské části Praha 1 zařazené do Úřadu městské části Praha 1.
2. čl. 6, odstavec 2) – Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného
zájmu s jeho zájmem soukromým, tzv. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou
výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či
právnické osobě, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. V případě, že bude
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ZMČ P1 či některý z dalších Městské části Praha 1 (pozn. Předsedy: v případě, že bude
ZMČ P1 či některý z jeho orgánů), kterých je zastupitel členem, projednávat materiál dotýkající
se jakýmkoliv způsobem zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké nebo fyzické či
právnické osoby, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, oznámí zastupitel tuto
skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu, který jej projednává, nejdéle
však tak musí učinit před hlasováním o takovéto věci. Zastupitel by se měl v těchto případech
diskuze a hlasování zdržet.
3. čl. 8, odstavec 1) až 4) – Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Etického kodexu ...,
…, je každý oprávněn písemně sdělit Kontrolnímu výboru ZMČ P1. Kontrolní výbor je povinen
přijatá podezření předložit ZMČ P1 na jeho nejbližší další jednání.
ZMČ P1 prověří předložená sdělení. Tímto šetřením je ZMČ P1 oprávněno pověřit KV, který je
povinen bezodkladně předložit zprávu o závěru šetření a případná doporučení ZMČ P1 na jeho
nejbližší další jednání.

Výsledky šetření a závěry či případná doporučení vysloví v usnesení zastupitelstva. ZMČ P1
písemně informuje, příp. pověří KV písemně informovat o výsledku šetření oznamovatele
projednaného podezření.

Při závažném či opakovaném porušení Etického kodexu může být zastupitel odvolán ze své
funkce v RMČ P1 či výboru ZMČ P1, resp. jinými orgány z dalších funkcí, do kterých ho tyto
orgány jmenovaly či ustanovily.

Usnesením ZMČ P1 může být při zvlášť závažných případech porušení Etického kodexu
zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele.

Na 20. jednání KV bylo přijato usnesení č. UKV/21/20/13, kterým KV:
1)

vzal na vědomí ze dne 15. 12. 2020 usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ20_0208 a materiál
č. BJ2020/2286 k němu předložený, a to vč. KV uloženému úkolu, s termínem plnění 30. 6. 2021;

2)

stanovil tříčlennou skupinu, a to ve složení JUDr. Zuzana Chlupáčová – vedoucí skupiny, Mgr. Petr
Kučera, Mgr. Karel Ulm, k prověření podnětu na možné porušení Etického kodexu člena
ZMČ Praha 1;

3)

uložil JUDr. Zuzaně Chlupáčové, člence KV,
aby seznámila
s podaným podnětem
zainteresovanou osobu a aby obsah podnětu pracovní skupina prověřila a KV předala závěrečnou
zprávu, termín: 1. 3. 2021.

JUDr. Chlupáčová seznámila členy KV s dosavadním průběhem, dále s konceptem dopisu adresovaný
poté, co bude schválen členy pracovní skupiny, a to Ing. arch. Tomáši Víchovi. Dle předběžného zjištění
Ing. arch. Vích porušil dvě ustanovení Etického kodexu zastupitele a to v článku 1 odst..1 a čl. 2 odst.
2. Členové KV byli seznámeni i s konceptem průběžné zprávy k dané záležitosti. Předseda poděkoval
JUDr. Chlupáčové a upozornil, že aktuální informaci ohledně trestního oznámení může poskytnout
pouze tajemník Úřadu MČ P1.
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Usnesení UKV/21/21/13 – KV bere na vědomí průběžnou informaci JUDr. Zuzany Chlupáčové, členky
KV a vedoucí pracovní skupiny zabývající se možným porušením Etického kodexu člena Zastupitelstva
MČ Praha 1 a přerušuje prověření záležitosti do příštího jednání KV
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

___________________________________________________________________________
K bodu č. 14 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 - Revize Etického kodexu člena
ZMČ P1
Předseda členy na 19. jednání KV seznámil s usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195, které bylo schváleno
na 20. zasedání ZMČ P1 dne 10. 11. 2020, ZMČ P1:


vzalo na vědomí zprávu KV ZMČ P1 ve věci Etického kodexu člena ZMČ P1;



uložilo KV ZMČ P1, ve spolupráci s předsedy zastupitelských klubů, aktualizovat Etický kodex
člena ZMČ P1, s termínem splnění do 30. 6. 2021.

Členům KV byl při minulých jednání předložen materiál pro ZMČ P1 č. BJ2020/1940, který obsahuje
aktuálně platný Etický kodex člena ZMČ P1 a Etické kodexy platné pro zastupitele pražských městských
částí Praha 4, Praha 6, Praha 7, Praha 12 a Praha 18. Stanislav Lazar, člen KV vznesl dotaz
na JUDr. Petra Dětského, který se účastnil za TAJ_OPR tohoto projednávaného bodu, jestli se střet
zájmů nekříží s Etickým kodexem, a tím pádem, zda nejsou uvedeny některé věci dvakrát. Mgr. Karel
Ulm po prostudování Etického kodexu konstatoval, že Etický kodex MČ P1 vychází z Etického kodexu
Zastupitelstva hl. m. Prahy. Etický kodex není a nemůže být nahrazen zákonem o hl. m. Praze, který
definitivně říká, kdy a za jakých podmínek vzniká střet zájmů. Pro Mgr. Karla Ulma je rozhodně
důležitější zákon o hl. m. Praze, a to, jak zdaleka je pro nás tento kodex potřebný v rámci vynutitelnosti
případného práva. Předseda sdělil, že Etický kodex vznikl v roce 2012 na základě mediálního tlaku na
zastupitele MČ P1. Mgr. Petr Kučera vidí problém s tím, že se z prohlášení udělá dobrovolná věc. Je
pro zachování Etického kodexu, případně by podpořil jeho zjednodušení. JUDr. Petr Dětský odpověděl
na dotaz Stanislava Lazara, že otázka týkající střetu zájmů nemá v Etickém kodexu co dělat.
S vymahatelností je a bude problém, ale lze to řešit jinými prostředky. Mgr. Karel Ulm upozornil na čl. 2
Etického kodexu Poskytování informací – kdy jako zastupitel má podepsanou mlčenlivost, tudíž nemůže
poskytovat informace. Jak bude postupováno s těmi, kteří se účastní jednání komisí či výborů z řad
veřejnosti a nemají podepsanou žádnou mlčenlivost a informace obratem zveřejní např. na facebooku.
V tomto se cítí být znevýhodněn.
Členové KV se dne 25. 1. 2021 dohodli, že do 15. 2. 2021 zašlou Předsedovi všechny své připomínky
k návrhu revizí Etického kodexu člena ZMČ P1, který je následně rozešle členům KV před 21. jednáním
KV.
Připomínky s komentářem byly Předsedovi zaslány od JUDr. Zuzany Chlupáčové, od Mgr. Karla Ulma
a od Mgr. Petra Kučery.
Předseda členy KV požádal, aby své připomínky zasílaly vždy s časovým předstihem. Návrh
JUDr. Zuzany Chlupáčové se dle Předsedy velmi shoduje s doporučením variant tajemníka Úřadu
MČ P1. JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že se snažila dělat co nejméně změn. Navrhuje, aby Etický
kodex zastupitele byl povinný pro všechny zastupitele, ale pouze v základních záležitostech (např. kolik
má zastupitel domů, bytů, zda vlastní automobil a jaké má závazky).
Mgr. Karel Ulm sdělil, že když kdokoli uvede, že má nějaké dluhy, tak se může stát, že ho lidé nebudou
volit. JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že se jedná pouze o legitimní závazky jako např. hypotéka.
Mgr. Petr Scholz má problém s uvedením majetkového přiznání a dále navrhl, aby Etický kodex byl vždy
zastupitelem podepsán při skládání slibu. Mgr. Karel Ulm naopak navrhuje, aby Etický kodex byl
podepisován až na druhém zasedání ZMČ P1, protože v roce 2018 při ustavující schůzi zastupitelstva
neměl dostatek prostoru s dokumenty, u nichž byl vyžadován jeho souhlas, se seznámit.
Během diskuze, s ohledem na časové možnosti tohoto jednání, došlo mezi členy KV k dohodě, že
připomínky budou členům KV zaslány dodatečně ze strany Mgr. Petra Scholze, místopředsedy KV,
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které budou projednány na příštím jednání KV. Předseda dle dohody požádá předloženým tiskem
ZMČ P1 o posunutí termínu pro splnění úkolu, a to z 30. 6. 2021 na 31. 10. 2021. To z důvodu, že je
nutná diskuze nad finálovou podobou dokumentu s předsedy zastupitelských klubů.
Usnesení UKV/21/21/14 – KV
1) p ř e r u š u j e
projednání návrhu revize Etického kodexu člena ZMČ Praha 1, a to do příštího jednání KV
2) u k l á d á
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, požádat ZMČ Praha 1 o posunutí termínu odevzdání úkolu
uložený usnesením ZMČ Praha 1, č. UZ20_0195, z 30. 6. 2021 na 31. 10. 2021, termín: 13. 4. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

___________________________________________________________________________
K bodu č. 15 Stanovisko MVČR k předkladu přípravných materiálů pro členy ZMČ P1
Předseda na 20. jednání KV v bodu Diskuze seznámil členy KV o požadavku Mgr. Amálky Počarovské,
členky ZMČ P1, aby podklady pro jednání KV byly zveřejněny na extranetu, a to před projednáním
v KV, všem členům ZMČ P1. Vzhledem k tomu, že mezi členy nebyl k danému podnětu jednotný postoj,
Předseda informoval členy KV, že navrhne zařazení tohoto podnětu na program 21. jednání KV a v této
záležitosti požádá o stanovisko Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.
Předseda informoval členy KV, že se dne 25. 1. 2021 obrátil na výše uvedený odbor MV ČR v souvislosti
s výkladem zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
„zákon o hl. m. Praze“), a to konkrétně s dotazem, zda je povinností KV předávat všem členům
zastupitelstva městské části (i těm, kteří nejsou členy výboru) materiály určené k projednání ve výboru,
kdy některé materiály poté mohou doznat i značných změn. Dotaz zněl, zda pokud o to člen
zastupitelstva městské části příslušný výbor požádá, zda mu tento výbor musí příslušný materiál předat
ještě před projednáním ve výboru.
Odpověď byla zaslána dne 1. 2. 2021, pod č. j. MV-14141-2/ODK-2021. Dokument byl členům KV
předložen dne 18. 2. 2021.
Ze stanoviska MV ČR – Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly vyplývá, že problematika výborů
Zastupitelstva hlavního města Prahy, resp. zastupitelstva městské části, je upravena v § 100 ve spojení
s § 77 - § 78 zákon o hl. m. Praze. Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva městské
části, které plní především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo městské části, a ze své činnosti
odpovídají rovněž zastupitelstvu městské části.
Práva člena zastupitelstva městské části jsou upraveny v ustanovení § 87 odst. 3 ve spojení s § 51 odst.
2 zákona o hlavním městě Praze. Je odkazováno na stanovisko příslušného odboru MVČR č. 1/2016
Právo člena zastupitelstva obce na informace, které je analogicky aplikovatelné i na práva člena
zastupitelstva městské části hlavního města Prahy, neboť ustanovení - zejména § 82 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 51 odst. 2 zákona o hlavním
městě
Praze,
a
související,
jsou
obdobná.
Stanovisko
je
dostupné
na https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odboru-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx .
Ze zákonného vymezení práva člena zastupitelstva městské části hl. města Prahy vyplývá, že má právo
na poskytnutí všech informací, které mu umožní podílet se na samosprávě městské části skrze
hlasování na zastupitelstvu. Informacemi, které se týkají výkonu funkce člena zastupitelstva městské
části tak budou především informace vztahující se k jeho rozhodovacím pravomocem. Mezi ně patří i
oprávnění zřizovat vlastní poradní orgány – výbory, ukládat jim úkoly a kontrolovat jejich plnění. K tomu,
aby zastupitelstvo, potažmo jeho jednotliví členové, mohli takové pravomoci vůči výborům vykonávat
řádně, nepochybně potřebují dostatek informací vypovídajících o činnosti výboru, včetně
materiálů/návrhů určených k projednání výborem. Pokud se vyjde z toho, že člen zastupitelstva
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městské části má právo v zásadě na veškeré informace vypovídající o samostatné působnosti
městské části, pak zahrnuje i materiály, které jsou předkládány kontrolnímu výboru k projednání.
Z toho pramení úvaha, že by se právo člena zastupitelstva na informace dle zákona o hl. m. Praze
mělo vztahovat i na návrhy určené k projednání výborem. Díky přístupu k návrhům předkládaným
výborům má člen zastupitelstva možnost seznámit se s činností výboru, tedy i se stavem/průběhem
plnění konkrétního svěřeného úkolu. Naopak pokud by mohl získat jen „finální“ materiály schválené
výborem, byla by informovanost zastupitele o činnosti výboru omezena prakticky jen na jeho výsledky,
což by, dle názoru příslušného odboru MVČR, k řádnému výkonu řídících a kontrolních oprávnění
zastupitelstva vůči výborům nestačilo.
Právo členů zastupitelstva městské části hl. města Prahy na informace ve smyslu § 87 odst. 3
ve spojení s § 51 odst. 2 písm. c) zákona o hl. m. Praze však nesměřuje vůči výborům
zastupitelstva jako takovým. Právo požadovat informace dle uvedených ustanovení mají členové
zastupitelstev „jen“ vůči zaměstnancům hl. města Prahy/městské části zařazeným do Magistrátu hl.
města Prahy/úřadu městské části a zaměstnanců právnických osob, které hl. město Praha/městská část
zřídily. Tudíž nelze z citovaného zákonného ustanovení dovodit povinnost výboru předložit zastupiteli
požadované informace. Povinnost vyhovět žádosti členovi zastupitelstva však má zaměstnanec hl.
města Prahy zařazený do Magistrátu hl. města Prahy, resp. zaměstnanec městské části zařazený
do jejího úřadu. Jelikož v souladu s § 100 odst.1 ve spojení s § 77 odst. 2 zákona o hl. m. Praze má
výbor zastupitelstva městské části hlavního města Prahy tajemníka, voleného z řad zaměstnanců
městské části zařazených do úřadu městské části, měl by za podání žádané informace odpovídat tento
zaměstnanec. Nelze samozřejmě vyloučit, že předmětnými informacemi bude disponovat a tudíž bude
povinen je členovi zastupitelstva předložit, i jiný pracovník úřadu městské části (než tajemník výboru),
který se na jejich vytvoření v rámci svých pracovních úkolů podílel.
Místopředseda Mgr. Petr Scholz v diskuzi sdělil, že materiály by neměly být veřejně přístupné
na Extranetu, pouze když si konkrétní zastupitel o tyto materiály požádá, měly by mu být poskytnuty.
S tím se ztotožnil i Předseda v případě, že záležitost projednávání nebyla KV dořešena. Mgr. Karel Ulm
naopak na základě stanoviska MV ČR nesouhlasí s poskytnutí materiálů. Mgr. Petr Kučera navrhl
řešení, aby se zastupitel vždy domluvil s příslušným členem KV o poskytnutí konkrétního materiálu.
Mgr. Karel Ulm s tímto řešením souhlasil.
Během diskuze došlo k závěru, že předseda KV odpoví zastupitelce Mgr. Amálce Počarovské s tím, že
kdykoliv se může obrátit na člena KV o poskytnutí podkladu na některý bod v navrženém programu.
Není problém jí i jakémukoli jinému zastupiteli tyto podklady poskytnout.
Usnesení UKV/21/21/15 – KV bere na vědomí Stanovisko MV ČR – Odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly, č. j. MV-14141-2/ODK-2021, ze dne 1. 2. 2021, vyjadřující se k případné povinnosti KV
předávat všem členům zastupitelstva městské části materiály určené k projednání ve výboru (některé
materiály poté mohou doznat i značných změn)
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 16 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními
aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční
ZMČ Praha 1 dne 10. 2. 2021 přijalo usnesení č. UZ21_0228, ve kterém:

1. vzalo na vědomí:
informace související se stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2
v k. ú. Nové Město, obec Praha;
2. uložilo:
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Kontrolnímu výboru ZMČ P1 prošetřit související okolnosti a předložit výsledek prošetření
ZMČ P1, termín: 30. 9. 2021
ZMČ P1 výše uvedené usnesení přijalo na základě předloženého tisku č. BJ2021/0206, jehož
zpracovatelem a předkladatelem byl Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ P1.

Důvodem předložení materiálu na jednání ZMČ P1 je údajná škoda vzniklá realizací nepovolené stavby
na pozemku MŠ Revoluční v roce 2018. V uvedeném roce došlo ke zbudování parkovacího stání
pro hasičský vůz. Dle předkladatele tisku, provedení této stavby MČ Praha 1 neobjednala a realizace
proběhla bez stavebního povolení. Stavební úřad vyzval MČ Praha 1 k odstranění stavby, což se stalo
v roce 2019. Následně došlo k obnovení hraniční stěny.
Odstranění parkovacího stání a obnova hraniční stěny stály dohromady 239 393,02 Kč (viz Příloha č. 2
a č. 3 k materiálu č. BJ2021/0206).
V roce 2018 přitom dle zpracovatele materiálu vydláždění této plochy firmou DAP stálo 180.095 Kč (viz
Příloha č. 4 k materiálu č. BJ2021/0206) a oplocení této plochy firmou TOPO stálo 70.149,80 Kč (viz
Příloha č. 5 k materiálu č. BJ2021/0206).
Dle zpracovatele, zde by mohl výčet škody končit, ale v roce 2020 se přihlásila firma Auböck s.r.o.
o proplacení přípravných prací pro parkovací stání, které taktéž proběhly už v roce 2018. Současná
Rada MČ Praha 1 namísto toho, aby po této firmě požadovala náhradu škody, která vznikla realizací
neobjednané a nepovolené stavby, rozhodla se jí požadovanou částku uhradit. Uzavřela s ní dohodu
o narovnání ve výši 437.492,44 Kč (viz Příloha č. 6 k materiálu č. BJ2021/0206), s odůvodněním, že
firma Auböck s.r.o. tyto práce prokazatelně provedla. Zvláštní je, že současná Rada neprověřila, zda
firma Auböck s.r.o. provedla tyto práce svévolně nebo zda konala na něčí, rovněž svévolný pokyn. Firma
Auböck s.r.o. zde realizovala v roce 2018 zakázku na odstranění dvorních objektů na pozemku
parc. č. 333/1 ve dvoře k nebytové jednotce č. 103,2 (viz Příloha č. 7 k materiálu č. BJ2021/0206 –
Objednávka č. O2/01273/OTP/18) a fakturovala částku 193.773,84 Kč (234 466,35 včetně DPH).
Současně však provedla i neschválené práce v souvislosti se zbudováním parkovacího stání
pro hasičský vůz. Tyto práce nefakturovala ani v době po dokončení a předání stavby, ani po změně
ve vedení radnice po volbách v roce 2018, ale až po nástupu současné Rady. Dle zpracovatele
materiálu je zarážející, že někteří radní byli součástí Rady i v době, kdy nepovolená stavba proběhla.
O absenci stavebního povolení zřejmě věděli, proto také žádné „vícepráce“, jak je nepovolená stavba
nazývána v Dohodě o narovnání, neodsouhlasili. Tím spíše, že tyto „vícepráce“ měly nakonec téměř
dvojnásobnou hodnotu než zakázka sama, totiž 437.492,44 Kč. Dle zpracovatele materiálu neexistuje
jediný dokument ani na OIN ani na OTMS o tom, že by byly tyto práce schváleny a objednány. Byly
však údajně převzaty, což dle zpracovatele materiálu je neméně podivné. Někdo z MČ Praha 1 dle něj
převzal skrytě provedené práce, které nikdo neschválil a neobjednal. Ve stavebním deníku (viz Příloha
č. 8 k materiálu č. BJ2021/0206) je u předání stavby podepsán zhotovitel, ale objednavatel je
bez podpisu. Náhled do stavebního deníku však prozrazuje, že vícepráce byly, zřejmě svévolně, zadány
Ing. Z. T., bývalou vedoucí OTMS, jak ukazují záznamy ze dne 22., 29. a 30.8. (strana 6482534 až
6482537). Ale ještě podivnější dle zpracovatele materiálu je, že s vystavením faktury se otálelo až do
nástupu současného vedení radnice. Jako by v době zhotovení díla něco bránilo jejímu vystavení.
Každopádně je dle zpracovatele materiálu povinností Rady MČ Prahy 1 usilovat o náhradu vzniklé
škody.
Předběžná rekapitulace škody, a to dle zpracovatele materiálu č. BJ2021/0206:





Přípravné práce ( Auböck ) …………………
Vydláždění ( DAP ) ……………………………
Oplocení ( TOPO ) …………………………….
Odstranění nepovolené stavby
a obnova hraniční zdi ………………………….

437 492,44 Kč
180 095,00 Kč
70 149,80 Kč

CELKEM ………………………………………..

927 130,26 Kč
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239 393,02 Kč

Ze strany současného vedení radnice zpracovatel tisku vidí opačnou snahu:
1) Neobjednané stavební úpravy skrytě provedené v rámci jiné stavby (odstranění dvorních objektů)
nechat zaplatit z peněz MČ Praha 1. Stejně jako další práce provedené při stavbě parkovacího stání,
které sice byly objednány, ale bez stavebního povolení, pročež musela být celá stavba odstraněna.
2) Vydávat odstranění této stavby za součást investice do zahrady MŠ Revoluční (viz znalecký posudek
objednaný a zastupitelstvu předložený ke vzetí na vědomí staronovou radní pro školství Mgr. Evou
Špačkovou)
Přesto je nutné dle zpracovatele tisku celou záležitost prošetřit a vyvodit patřičné důsledky.
V diskuzi Předseda sdělil, že je přesvědčen, že tento podnět nespadá do kompetence KV, a proto také
na zasedání ZMČ P1 dne 10. 2. 2021 hlasoval proti přidělení podnětu k prošetření KV. Tímto podnětem
by se mělo zabývat Oddělení interního auditu. Upozornil, že podnět se týká pouze roku 2018, nikoli
prověřením rozhodnutí roku 2019. Rok 2019 v podnětu byl jen navazujícím v případě možné škody.
Pokud je zájem prověřovat rok 2019, musí být k tomuto předložen ZMČ P1 podnět.
Předseda KV navrhl ustanovení tříčlenné kontrolní skupiny, a to ve složení Mgr. Petr Scholz – vedoucí
pracovní skupiny, Stanislav Lazar a Mgr. David Bodeček. Pracovní skupina pod vedením vedoucího
pracovní skupiny prověří podnět, a to k možné škodě vzniklé stavebními aktivitami na pozemku
MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha. Výsledkem šetření by nemělo být
prověřování celkové škody, ale zda celý proces v roce 2018 proběhl dle pravidel (např. dodržení pravidel
pro vypsání veřejných zakázek, zveřejnění smluvních ujednání vč. objednávek v Registru smluv, atd.).
Usnesení UKV/21/21/16 – KV
1)

bere na vědomí
ze dne 10. 2. 2021 usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 a materiál č. BJ2021/0206 k němu
předložený, a to vč. KV uloženému úkolu, s termínem plnění 30. 9. 2021

2)

stanovuje
tříčlennou pracovní skupinu, a to ve složení Mgr. Petr Scholz – vedoucí skupiny, Mgr. David
Bodeček, Stanislav Lazar, k prověření podnětu k možné škodě vzniklé stavebními aktivitami na
pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly
v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz
v letech 2018 a 2019

3)

ukládá
Mgr. Petru Scholzovi, členovi KV, aby pracovní skupina prověřila úkol zadaný ZMČ Praha 1 a
KV předala závěrečnou zprávu, prozatím bez stanovení termínu

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 17 Různé
Předseda seznámil členy KV s často se vyskytujícími stížnostmi veřejnosti na odpovědi na interpelace
po termínu, kdy údajně dochází k antidatování dokumentů. Bude vhodné členy zastupitelstva upozornit
na tyto stížnosti a vyzvat ty, kteří zajišťují písemné odpovědi na interpelace, aby převzali odpovědnost
za zajištění jejich zveřejnění na webu MČ P1, a to do 30 dnů tak, jak stanoví Jednací řád ZMČ P1.
Předseda členy KV informoval, že na 22. zasedání ZMČ P1 byl kandidátem na člena KV Mgr. Pavel
Čižinský, který hlasováním podporu zastupitelstva nezískal.
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Předseda upozornil na neplnění povinnosti některých držitelů či zpracovatelů úkolů uložených RMČ P1
nebo ZMČ P1, kdy je nutné po výzvě KV zdůvodnit nesplnění úkolu v daném termínu. Toto sdělení je
nutné prezentovat na zasedání ZMČ P1.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 18 Diskuze

_________________________________________________________________________________
K bodu č. 19 Závěr
Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v 18:05 hod., a svolal další jednání KV
na 12. 4. 2021 v 16:00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 212 (2. patro), což
přítomní berou na vědomí.
_________________________________________________________________________________
Mgr. David Bodeček, předseda

………………………………………….

Mgr. Karel Ulm, ověřovatel

………………………………………….

____________________________________________
Zapsal:

Mgr. David Bodeček

………………………………………….

Gabriela Němečková

………………………………………….

Zápis obdrží:

členové Kontrolního výboru ZMČ P1

Na vědomí:

starosta MČ P1
tajemník ÚMČ P1
vedoucí Oddělení volených orgánů ÚMČ P1
vedoucí Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ P1
Oddělení vnějších vztahů ÚMČ P1

Přílohy:
1) prezenční listina
2) představení Mgr. Petra Scholze, místopředsedy KV

Příští jednání KV ZMČ P1 (22/2021) se koná 12. 4. 2021 od 16:00 hod.,
místnost č. 212
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