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Městská část Praha 1 

Zastupitelstvo městské části 
 

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“) 
 

ZÁPIS č. 23/2021 
 

z 23. jednání konané dne 10. 5. 2021 od 16:00 hod. 
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. dv. 201 

 
Přítomno jednání:  6 členů (Mgr. David Bodeček – předseda, Mgr. Petr Scholz – místopředseda,  

JUDr. Zuzana Chlupáčová, Mgr. Petr Kučera, Stanislav Lazar, Mgr. Karel Ulm 
– od 16:15 hod.) 

 
Omluven:   Mgr. Karel Ulm – do 16:15 hod. 

 
Tajemnice:   Gabriela Němečková   

 
Přítomní hosté:  dle prezenční listiny 
 

 
Program jednání:  

 

1. Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. David  Bodeček – dále jen „D.B.“)  

2. Jmenování ověřovatele zápisu z 23. jednání KV. (Předkladatel D.B.)  

3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 22/2021 ze dne 12. 4. 2021. (Předkladatel D.B.)  

4. Zpráva o činnosti KV č. 4/2021 vypracovaná pro 27. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

5. Informace z 25. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

6. Informace o plnění úkolů zadaných na  22. jednání KV dne 12. 4. 2021. (Předkladatel D.B.) 

7. Stanovisko MVČR k předávání zápisu ze schůze rady městské části členům KV. (Předkladatel 

D.B.) 

8. Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021  

(Předkladatel D.B.) 

9. Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020. (Předkladatel D.B.)  

10. Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2021 – informace k úpravě tisku do ZMČ P1. (Předkladatel 

D.B.) 

11. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0208 -  Prověření možného porušení Etického 

kodexu člena ZMČ P1 Ing. arch. Tomášem Víchem. (Předkladatelka JUDr. Zuzana Chlupáčová) 

12. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 - Revize Etického kodexu člena ZMČ P1. 

(Předkladatel D.B.) 

13. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody  stavebními 

aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční. (Předkladatel Mgr. Petr Scholz) 

14. Podnět T. B. ., předsedy spolku Občané Prahy 1  -  Prověření zadání veřejné zakázky 

k Anenskému trojúhelníku. (Předkladatel D.B.) 

15. Různé  

16. Diskuze  

17. Závěr  
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_________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu 

 
Jednání Kontrolního výboru ZMČ P1 (dále jen „KV“) zahájil v 16:00 hod. předseda KV Mgr. David 
Bodeček (dále jen „Předseda“). Předseda přivítal přítomné členy a konstatoval, že se jednání KV 
zúčastní všichni členové (s 15 min. omluvenou nepřítomností Mgr. Karla Ulma), což znamená, že KV je 
usnášeníschopný. Přítomní byli upozorněni, že se z jednání pořizuje zvukový záznam, který slouží 
pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy následně je záznam smazán.  
 
Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého 
programu, který jim byl zaslán dne 29. 4. 2021 a upozornil na navržený bod č. 12 s pevně stanoveným 
časem z důvodu účasti zájemců z řad předsedů zastupitelských klubů.  
 
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
 

Usnesení UKV/21/23/1 – KV schvaluje program jednání Kontrolního výboru č. 23/2021 ze dne 

10. 5. 2021, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 29. 4. 2021 

  
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 23. 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. Petra Kučeru, který návrh přijal. 
 

 

Usnesení UKV/21/23/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 23/2021 Mgr. Petra Kučeru 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 22/2021 ze dne 12. 4. 2021 
 
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 22. jednání KV, který byl členům zaslán 
29. 4. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato. 
 

 

Usnesení UKV/21/23/3 – KV schvaluje zápis č. 22/2021 z jednání dne 12. 4. 2021 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 4 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru č. 4/2021  vypracovaná pro 27. zasedání 
ZMČ P1 
 
Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV  č. 4/2021 zpracovanou Předsedou pro 27. zasedání 
ZMČ P1 konané dne 16. 6. 2021. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 
12. 4. 2021, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV.  
 
 

Usnesení UKV/21/23/4 – KV  

 

1) s o u h l a s í 
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 4/2021 vypracovanou pro 27. zasedání 
ZMČ Praha 1 konané dne 16. 6.  2021 

 

2) u k l a d á 
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit Zprávu o činnosti KV č. 4/2021, vypracovanou 
pro 27. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 16. 6. 2021 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 5 Informace z 25. zasedání ZMČ P1  
 
Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly dne 13. 4. 2021 schváleny 
na 25. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení související s KV: 
 

 č. UZ21_0251 – „Posunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením ZMČ Praha 1 
č. UZ20_0195 ze dne 10. 11. 2020 – Revize Etického kodexu člena ZMČ Praha 1“ 
 
ZMČ P1 schválilo změnu termínu pro splnění úkolu, a to z původního termínu 30. 6. 2021 
na termín nový – 31. 10. 2021  

 
 

 č. UZ21_0252 – „Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady 
a Zastupitelstva městské části Praha 1 od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020“ 
 

ZMČ P1 vzalo na vědomí: 

- Zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady 

a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 10. 2020 do 31. 12. 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. UR20_1088 - bod 2, UR20_1133 - bod 12, UR20_1052 - bod 3, 

UR20_1211 - bod 3, UR20_1268 - bod 4, UR20_1191 - bod 3, UR20_1272 - bod 2, 

UR20_1335 - bod 1, UR20_1387 - bod 7, UR20_1387 - bod 6, UR20_1387 - bod 3, 

UR20_1378 - bod 6, UR20_1378 - bod 3, UR20_1387 - bod 9, UR20_1387 - bod 

10, UR20_1420 - bod 2, UR20_1364 - bod 3, UR20_1281 - bod 2, UR20_1275 - 

bod 2, UR20_1435 - bod 2, UR20_1274 - bod 2, UR20_0976 – bod 2, UR20_1233 

– bod 4, UR20_1198 – bod 5, UR20_1153 – bod 3, UR20_1247 – bod 4, 

UR20_1162 – bod 3, UR20_1163 – bod 3, UR20_1154 – bod 2, UR20 _1326 – bod 

3, UR20_0962 – bod 3, UR20_1111 – bod 3, UR20_1385 – bod 3, UR20_1233 – 

bod 3, UR20_0886 – bod 2, UR20_1412 – bod 3, UR20_1270 – bod 3, UR20_1412 

– bod 5, UR20_1471 – bod 3, UR20_0486 – bod 7, UR20_0851 – bod 5, 

UR20_1325 – bod 3, UZ20_0192 – bod 2 
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Předseda sdělil, že 3  tisky (Statut KV, Plán činnosti KV pro rok 2021, Kontrolní řád KV) z programu, 
které předkládal z pozice předsedy KV, v průběhu jednání stáhnul, a to z časového důvodu. Všechny 3 
tisky budou zařazeny na program 26. jednání ZMČ P1, které se uskuteční dne 18. 5. 2021.  
 

Usnesení UKV/21/23/5 – KV  bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 25. zasedání 

ZMČ Praha 1 dne 13. 4. 2021 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 6 Informace o plnění úkolů zadaných  na 22. jednání KV dne 12. 4. 2021 
 
Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 22.  jednání KV dne 12. 4. 2021. 
 
Usnesení UKV/21/22/4  (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 3/2021 vypracovaná pro 26. zasedání 
ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 18. 5. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV 
vypracovanou pro 26. zasedání ZMČ P1 
 
Předsedou bylo oznámeno, že termín ještě neuplynul. Dokument byl dne 15. 4. 2021 předán do OVO 
a členům zastupitelstva bude předložen dne 11. 5. 2021, a to v podkladech pro 26. zasedání ZMČ P1.  
 
Usnesení UKV/21/22/12 (k bodu č. 12: Podnět předsedkyně zastupitelského klubu Piráti a Zelená 
Pro Jedničku – Prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 MUDr. Janem Votočkem) 
– KV uložil Mgr. Petru Scholzovi (dále jen „Místopředseda“), aby dne 13. 4. 2021 předložil Podnět 
na jednání ZMČ P1 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 13. 4. 2021, kdy Místopředseda předložil materiál 
zpracovaný Předsedou. V úvodu zasedání ZMČ P1 se MUDr. Jan Votoček omluvil Jitce Nazarské 
(předsedkyně zastupitelského klubu Piráti a Zelená Pro Jedničku). Ta omluvu přijala. ZMČ P1 nepřijalo 
bod na program jednání.  
 
Usnesení UKV/21/22/14 (k bodu č. 14: Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a 
ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021) – KV uložil Předsedovi, aby zajistil a předložil 
KV přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, KV 
stanovený termín – 28. 4. 2021 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn a členům KV byly materiály zaslány dne 29. 4. 2021.  
 
 
Usnesení UKV/21/22/17  (k bodu č. 17: Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 – Revize 
Etického kodexu člena ZMČ P1) – KV uložil Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, svolat mimořádné 
jednání KV k dané problematice 
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Mimořádné jednání KV proběhlo dne 26. 4. 2021. 
 
Usnesení UKV/21/22/18  (k bodu č. 18: Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření 
možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční) – KV uložil 
Mgr. Petru Scholzovi, místopředsedovi KV a vedoucímu pracovní skupiny, aby KV seznámil 
s předběžnou zprávou, termín: 10. 5. 2021 
 
Mgr. Petr Scholz informoval o schůzce pracovní skupiny, která proběhla dne 22. 4. 2021. 
 
Usnesení UKV/21/22/19b  (k bodu č. 19: Různé – podnět T. B. – Občané Prahy 1, z.s. – Prověření 
zadání veřejné zakázky – Anenský trojúhelník) – KV uložil Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby 
požádal o stanovisko JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, termín: 15. 4. 2021, a aby podnět 
zařadil jako bod do programu následujícího jednání KV a seznámil KV se stanoviskem JUDr. Petra 
Dětského.  
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Předseda konstatoval, že dotaz byl JUDr. Petru Dětskému e-mailem zaslán dne 16. 4. 2021 s reakcí 
JUDr. Petra Dětského dne 23. 4. 2021. Úkol byl splněn.  
 
 
Na 22. jednání KV byly usnesením přerušeny body: 
 

 č. 15: Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020 

 č. 16: Prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 (T. Vích) 

 č. 17: Revize Etického kodexu člena ZMČ P1 

 č. 18: Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku  
MŠ Revoluční  

 
Předseda sdělil, že uvedené body byly  předloženy do návrhu programu 23. jednání KV. 
 
 

Usnesení UKV/21/23/6 – KV  bere na vědomí informace předsedy KV o úkolech zadaných KV  

na 22. jednání KV  dne 12. 4. 2021, a dále informace o jejich splnění 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

___________________________________________________________________________ 
 
V 16:15 hod. se na jednání dostavil Mgr. Karel Ulm, člen KV. 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 7 Stanovisko MVČR k předávání zápisu ze schůze rady městské části členům KV 
 
Předseda se 22. 3. 2021 písemně obrátil na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR s dotazem, 
zda je předseda KV oprávněn poskytovat zápisy ze schůzí Rady MČ P1, kterých se pravidelně účastní, 
ostatním členům KV, kteří nejsou členy ZMČ P1, ale mají podepsanou mlčenlivost, a to v předkladu 
zápisu v neanonymizované podobě.  

  
V přijatém stanovisku č. j. MV- 48637-2/ODK-2021 ze dne 1. 4. 2021 je konstatováno: 
 
„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.  
 
Dle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o hl. m. Praze výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo 
hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své 
působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy. Ze své činnosti odpovídají 
výbory zastupitelstvu hlavního města Prahy; radě hlavního města Prahy jen v rámci jí vymezené 
působnosti. Dále, dle ustanovení § 78 odst. 5 písm. a) cit. Zákona kontrolní výbor kontroluje plnění 
usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy. 
 
Z výše uvedeného lze dovodit, že kontrolní výbor jako celek (tj. všichni jeho členové) mají právo, 
za účelem řádného plnění svých pravomocí, seznamovat se se zápisy ze schůzí rady městské části 
(pokud by s nimi seznámeni nebyli, nebyli by zřejmě schopni kupř. v plné míře kontrolovat plnění 
usnesení radou městské části přijatých). V případě zájmu o zpřístupnění předmětných zápisů dalším 
osobám (nad rámec kontrolního výboru) nicméně podotýkáme, že další šíření informace (zápisu či jeho 
části) podle zákona o hlavním městě Praze (případně jiným žadatelem v režimu obecného zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) právní řád výslovně 
nezakazuje, resp. ani žádným speciálním způsobem neupravuje. Lze nicméně vycházet z toho, že 
takovou informaci by bylo možné dále šířit ve stejném rozsahu, v němž by byla zpřístupnitelná 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tzn. z daného dokumentu je třeba odstranit ty 
jeho části, které by nebyly zpřístupnitelné podle zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 7 až 11), 
případně podle zvláštního právního předpisu (osobní údaje, obchodní tajemství, atd.). Vždy tedy záleží 
na konkrétním obsahu příslušného dokumentu. 
 



6 
 

 

Usnesení UKV/21/23/7 – KV  bere na vědomí Stanovisko MV ČR – Odbor veřejné správy, dozoru 

a kontroly, č.j.: MV – 48637 - 2/ODK-2021, ze dne 1. 4. 2021 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 8 Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 1. 2021 
do 31. 3. 2021 
 
Předseda předložil přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 1. 2021 
do  31. 3. 2021. 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 1. čtvrtletí roku 2021 bude součástí 
Zprávy o činnosti kontrolního výboru, která bude předložena na zářijovém zasedání ZMČ P1, které je 
plánováno na 14. 9. 2021.  
 
 
Zastupitelstvem MČ Praha 1 bylo uloženo 21 úkolů s termínem splnění od 1. 1. 2021 do 31.  3. 2021, 
nesplněných k 22. 4. 2021 zůstává 6 úkolů, a to: 
 
 

1. UZ21_0229 (úkol: UK21_00233) ze dne 09. 02. 2021, bod 4  
(zpracovatel/držitel: Mgr. Jan Brabec) 
Předložit RMČ P1 přehled projednání změny Z 3212/017 

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

2. UZ21_0211 (úkol: UK21_00234)  ze dne 09. 02. 2021, bod 4  
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
Uplatnit námitky dle bodu 3) tohoto usnesení – Staroměstská brána 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

3. UZ21_0219 (úkol: UK21_00227) ze dne 09. 02. 2021, bod 3  
(zpracovatel: MUDr. Jan Votoček, držitel: Mgr. Petr Bulla) 
Zveřejnit záměr na úřední desce – Ve Smečkách 25 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

  
      4. UZ20_0164 (úkol: UK20_04758) ze dne 16. 09. 2020, bod 3  

(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Předat Cenu Prahy 1 

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

      5. UZ20_0207 (úkol: UK20_05327) ze dne 15. 12. 2020, bod 3 
 (zpracovatel/držitel: Mgr. Eva Špačková) 
 Zajistit postupné kroky vedoucí ke zřízení příspěvkové organizace ŠvP Janov 

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

      6. UZ20_0155 (úkol: UK20_04224) ze dne 16. 06. 2020, bod 4 
(zpracovatel: MUDr. Jan Votoček, držitel: Mgr. Petr Bulla) 
Informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat změnu prohlášení vlastníka – Újezd 32/434 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

 
Radou MČ Praha 1 bylo uloženo 431 úkolů s termínem splnění od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, 
nesplněných k 22. 4. 2021 zůstává 56 úkolů.   
 

1) UR20_1511 (úkol: UK21_00022)  ze dne 22. 12. 2020, bod 3 
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
Zřízení pracovní skupiny pro realizaci zřízení Hasičské stanice pro JSDH 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
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2) UR20_1511 (úkol: UK21_00023)  ze dne 22. 12. 2020, bod 4 
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
             Jmenovat jednotlivé členy pracovní skupiny dle bodu 3. tohoto usnesení     

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

3) UR21_0005 (úkol: UK21_00062)  ze dne 05. 01. 2021, bod 2 
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
Na Struze 1 - uzavřít dohodu o skončení nájmu  
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 

       4) UR20_1436 (úkol: UK20_05259) ze dne 08. 12. 2020, bod 4   
 (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková) 
 Mikulandská 3 - informovat žadatele o tomto rozhodnutí  

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

       5) UR21_0010 (úkol: UK21_00065) ze dne 05. 01. 2021, bod 2  
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Odpovědět na dopis p.S. 
 (doporučení – realizovat) 
 

       6)  UR20_1437 (úkol UK20_05260) ze dne 08. 12. 2020, bod 3 
 (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
 Mikulandská 4 - uzavřít dodatek k nájemní smlouvě  

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

 
       7)   UR21_0075 (úkol UK21_00151) ze dne 26. 01. 2021, bod 2 
  (zpracovatel/držitel: Mgr. Miroslav Ulrich) 
 Objednat přes Internetový portál spol. Oracle maintenance licenci Oracle Database Standart 

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

   
       8)  UR20_1436 (úkol UK20_05258) ze dne 08. 12. 2020, bod 3 

          (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
Mikulandská 3 - uzavřít dodatek k nájemní smlouvě  
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
       9)   UR20_1473 (úkol UK20_05275) ze dne 14. 12. 2020, bod 2 

(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
Ve Smečkách 5 - udělit výpověď z nájmu  
(doporučení – realizovat) 

 
     10)  UR20_1504 (úkol UK21_00020) ze dne 22. 12. 2020, bod 3 

(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
Uzavřít nájemní smlouvu – volné NP 
(doporučení – realizovat) 

 
     11)   UR21_0020 (úkol UK21_00072) ze dne 12. 01. 2021, bod 3 
 (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková) 
 Ostrovní 16 - informovat žadatele v souladu s bodem 2) tohoto usnesení  

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

  12)   UR21_0045 (úkol UK21_00097) ze dne 19. 01. 2021, bod 2 
 (zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák) 
 Újezd 26 - zajistit zveřejnění adresného záměru  
             (doporučení – realizovat) 
 

 13)   UR20_1505 (úkol: UK21_00018) ze dne 22. 12. 2020, bod 3 
         (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková) 
         Vodičkova 32 - ověřit cenovou nabídku na odkoupení vybavení a tech. zhodnocení  
            (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
 14)   UR20_0991 (úkol: UK20_04570) ze dne 25. 08. 2020, bod 3  
        (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská) 
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        Uzavřít nájemní smlouvu – parc.č. 2357/1 
          (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 
 

 15)   UR21_0020 (úkol: UK21_00073) ze dne 12. 01. 2021, bod 5 
         (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
         Ostrovní 16 - udělit výpověď z nájmu  

(doporučení – realizovat) 
 

    16)   UR20_1213 (úkol: UK20_04967) ze dne 20. 10. 2020, bod 4 
            (zpracovatel/držitel: Mgr. Ing. František Dvořák) 

Aktualizovat Podpisový řád  
(doporučení – realizovat) 

 
     17)   UR21_0084 (úkol: UK21_00150), ze dne 26. 01. 2021, bod 5 

          (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková) 
          Informovat žadatele v bodě 3 tohoto usnesení o zamítnutí žádosti  
          (doporučení – realizovat) 

 

  18)  UR21_0024 (úkol UK21_00084), ze dne 12. 01. 2021, bod 3 
          (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková) 
          Masarykovo nábř. 38 - informovat žadatele v souladu s bodem 2) tohoto usnesení 
          (doporučení – realizovat) 

 

   19)  UR21_0096 (úkol: UK21_00146), ze dne 26. 01. 2021, bod 1 
          (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
          Odpovědět na dopis Ing. D. 
          (doporučení – realizovat) 

 

   20)   UR21_0146 (úkol: UK21_00298), ze dne 16. 02. 2021, bod 4 
          (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Vaněk) 
          Újezd 26 - zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce 
          (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

    21)  UR21_0112 (úkol: UK21_00194), ze dne 02. 02. 2021, bod 2 
           (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Šárka Vaverková) 
     Malostranské nám. 24 a Mostecká 26 - uzavřít dodatek k nájemní smlouvě 
            (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

   22)  UR21_0102 (úkol: UK21_00171), ze dne 02. 02. 2021, bod 3 
(zpracovatel: JUDr. Petr Dětský, držitel: Mgr. Zuzana Vránová) 
Ve Smečkách 26 - prověřit aktuálnost stávající Smlouvy o nájmu obytné místnosti  

           a opravit Ubytovací řád 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 

 23)  UR21_0116 (úkol: UK21_00185), ze dne 02. 02. 2021, bod 3 
          (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská) 
          Informovat žadatele o tomto usnesení – dobíjecí stanice pro elektromobily 

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

 
  24)  UR20_1198 (úkol: UK20_04914), ze dne 13. 10. 2020, bod 3 
          (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská) 
          Malostranské nám. 21 - zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem 2) tohoto usnesení  
         (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

   25)  UR21_0040 (úkol: UK21_00099), ze dne 19. 01. 2021, bod 2 
         (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Vaněk) 
         Podepsat Darovací smlouvu dle bodu 1) tohoto usnesení 
 (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

  26)  UR21_0202 (úkol: UK21_00361), ze dne 01. 03. 2021, bod 2 
        (zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka) 
        Seznámit s tímto usnesením radního Mgr. Ch. a JUDr. E. N. 
          (doporučení – realizovat) 
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  27)  UR21_0165 (úkol: UK21_00259), ze dne 16. 02. 2021, bod 17 
       (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
       Odpovědět na interpelaci Ing. F. D.  
        (doporučení – realizovat) 
 
 

  28)  UR21_0165 (úkol: UK21_00254), ze dne 16. 02. 2021, bod 12 
        (zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka) 
        Odpovědět na interpelaci Ing. F. D.      
         (doporučení – realizovat) 
 

 29)  UR21_0165 (úkol: UK21_00253), ze dne 16. 02. 2021, bod 11 
        (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
        Odpovědět na interpelaci T. M. 
         (doporučení – realizovat) 

 
 30)  UR21_0165 (úkol: UK21_00271), ze dne 16. 02. 2021, bod 27 
       (zpracovatel/držitel: Bronislava Sitár Baboráková, DiS.) 
       Odpovědět na interpelaci Mgr. Amálie Počarovské 
         (doporučení – realizovat) 
 

31)  UR21_0165 (úkol: UK21_00256), ze dne 16. 02. 2021, bod 14 
       (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
       Odpovědět na interpelaci Ing. V. K. 
        (doporučení – realizovat) 

 
32)  UR21_0165 (úkol: UK21_00257), ze dne 16. 02. 2021, bod 15 
       (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
       Odpovědět na interpelaci Ing. arch. J. E. B. 
        (doporučení – realizovat) 

 
33)  UR21_0165 (úkol: UK21_00269), ze dne 16. 02. 2021, bod 26 
       (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
       Odpovědět na interpelaci Mgr. Pavla Čižinského 
        (doporučení – realizovat) 
 

34)  UR21_0165 (úkol: UK21_00260), ze dne 16. 02. 2021, bod 18 
       (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
       Odpovědět na interpelaci T. B. 
        (doporučení – realizovat) 

 
35)  UR21_0250 (úkol UK21_00405), ze dne 09. 03. 2021, bod 3 
       (zpracovatel/držitel: Richard Bureš) 
       Podat žádost dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
        (doporučení – realizovat) 
 

 36)  UR21_0247 (úkol: UK21_00379), ze dne 09. 03. 2021, bod 3 
        (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Petr Bulla) 
        Krakovská 20 - zveřejnit záměr na úřední desce v souladu s tímto usnesením  
         (doporučení – realizovat) 
 

 37)  UR21_0220 (úkol: UK21_00349), ze dne 01. 03. 2021, bod 2           
         (zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka) 
         Odpovědět na dopis Mgr. B. M. 
         (doporučení – realizovat) 

 
  38)  UR21_0263 (úkol: UK21_00446), ze dne 16. 03. 2021, bod 2 
         (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
         Uzavřít darovací smlouvu dle bodu 1) tohoto usnesení 
         (doporučení – realizovat) 
 

   39)  UR21_0293 (úkol: UK21_00460), ze dne 23. 03. 2021, bod 3 
          (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
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          Uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2021/0110 
          (doporučení – realizovat) 
 

    40)  UR21_0266 (úkol: UK21_00438), ze dne 16. 03. 2021, bod 3 
          (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Bc. Michaela Vencová) 
           Uzavřít smlouvu dle tohoto usnesení 
           (doporučení – realizovat) 

 

    41)   UR21_0110 (úkol: UK21_00175), ze dne 02. 02. 2021, bod 2 
           (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
           Národní 20 - uzavřít Dodatek k nájemní smlouvě v souladu s bodem 1) tohoto usnesení 
            (doporučení – realizovat) 

 
  42)   UR21_0198 (úkol: UK21_00331), ze dne 23. 02. 2021, bod 3 
          (zpracovatel/držitel: Ing. Jakub Dvořák) 
          Podat žádost o přidělení finanční částky dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
    (doporučení – realizovat) 

     
  43)   UR21_0287 (úkol: UK21_00441), ze dne 16. 03. 2021, bod 3 
          (zpracovatel/držitel: Ing. Jakub Dvořák) 
           Zahájit realizaci akce „ Výsadba stromů na Jungmannově nám. a jeho úprava“ 
           (doporučení – realizovat) 
 

 44)   UR20_1385 (úkol: UK20_05149), ze dne 24. 11. 2020, bod 4 

          (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
          Zajistit splnění úkolu 2 z usnesení č. UZ20_0189 
           (doporučení – realizovat) 

 
45)   UR212_0148 (úkol: UK21_00239), ze dne 16. 02. 2021, bod 3 
          (zpracovatel/držitel: Ing. Zdeněk Krenk) 
          Realizovat objednávky dle bodu 2. tohoto usnesení 
        (doporučení – realizovat) 

 
46)   UR21_0217 (úkol: UK21_00356), ze dne 01. 03. 2021, bod 4 
         (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská) 
          Zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce v souladu s tímto usnesením (ul. Strahovská) 
          (doporučení – realizovat) 

 
 47)   UR21_0225 (úkol: UK21_00386), ze dne 09. 03. 2021, bod 3 
         (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
         Uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu 2) tohoto usnesení 
         (doporučení – realizovat) 

 
 48)   UR20_0612 (úkol: UK20_04137), ze dne 02. 06. 2020, bod 6 
        (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora) 
        Předložit Radě MČ P1 k projednání „finanční analýzu“ nákladů na provoz objektu  
        parkovacího domu Štěpánská  
        (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
49)  UR14_0787 (úkol: UK14_01079), ze dne 03. 06. 2014, bod 3 
       (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková) 
       Ve Smečkách 17 - podepsat nájemní smlouvu v souladu s bodem 2) tohoto usnesení  
         (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 
 

  50)   UR20_0850 (úkol: UK20_04422), ze dne 21. 07. 2020, bod 7 
       (zpracovatel/držitel: Richard Bureš) 
       Urychleně realizovat část těchto opatření spočívajících v instalaci bezpečnostně     
       dopravních výsuvných sloupků 
        (doporučení – realizovat) 
 
51)  UR21_0326 (úkol: UK21_00483), ze dne 30. 03. 2021, bod 3 
       (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
       Anežská 8/810 - podepsat dodatek k nájemní smlouvě ve smyslu tohoto usnesení   
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        (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
 

52)   UR20_0545 (úkol: UK20_04034), ze dne 25. 05. 2020, bod 9 
        (zpracovatel/držitel: Ing. Michal Caban) 
         Jednat s Radou hl. m. Prahy o koncepci omezení zbytné tranzitní dopravy 
          (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 
   

 53)   UR20_1199 (úkol: UK20_04928), ze dne 13. 10. 2020, bod 4       
         (zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka) 

Václavské nám. 43 - zahájit jednání s nájemcem ohledně koncepce využití jednotlivých           
         nebytových prostor v objektu 
          (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
 54)   UR20_1021 (úkol: UK20_04643), ze dne 01. 09. 2020, bod 5 
         (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Lýdia Motešická) 
         Vodičkova 32 - objednat veřejné zakázky dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení 
          (doporučení – realizovat) 

 
55)   UR21_0108 (úkol: UK21_00174), ze dne 02. 02. 2021, bod 2 
        (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Šárka Vaverková) 
        Seminářská zah. 13 - uzavřít nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení  
        (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
56)    UR20_1351 (úkol UK20_05177), ze dne 24. 11. 2020, bod 5 
         (zpracovatel/držitel: Richard Bureš) 
         Jednat s MHMP o realizaci části výstavby kamerových stanovišť 
         (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
 

Usnesení UKV/21/23/8 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za období od 1. 1. 2021 
do 31. 3. 2021 v aplikaci E-spis 

 
2) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal příslušné zodpovědné osoby o vyjádření, 
resp. zdůvodnění, proč úkoly nebyly vyřízeny v termínu a o nápravu tohoto stavu, termín: 
20. 5. 2021; a aby na následném jednání KV předložil materiál k projednání ZMČ Praha 1 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 9 Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020  
 
Předseda členům KV předložil návrh Závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2020, aby o něm mohla být 
vedena diskuze, a to po zapracování připomínek Místopředsedy, které e-mailem zaslal Předsedovi dne 
26. 4. 2021. 
 
 
ZMČ P1 projednalo šest Zpráv KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení  RMČ P1 a ZMČ P1 
za roky 2019 a 2020, s přijetím usnesení, že bere na vědomí Zprávu ke sledovanému  období: 
 

 od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0224 ze dne 9. 2. 2021, 
s nesplněnými úkoly: UK19_02158, UK19_02381, UK19_01934, UK18_00263, UK19_02684; 
 

 od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0194 ze dne 10. 11. 2020, 
s nesplněnými úkoly: UK18_00537, UK18_00911, UK19_01868, UK19_02394, UK19_03114, 
UK19_02414, UK19_02508, UK19_2393; 
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 od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0180 ze dne 16. 9. 2020, 

s nesplněnými úkoly: UK20_03696, UK18_01309, UK18_00893, UK17_01506, UK15_00365, 
UK18_00912, UK20_03360, UK20_03337, UK20_03390, UK20_03407, UK20_03372, 
UK19_03200, UK20_03368, UK19_01883, UK19_02566, UK20_03353, UK20_03421, 
UK19_03088, UK20_03665, UK20_03750; 

 

 od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0203 ze dne 15. 12. 2020, 
s žádnými nesplněnými úkoly; 
 

 

 od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020, usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0225 ze dne 9. 2. 2021, 
s nesplněnými úkoly: UK20_04225, UK20_04026, UK20_04028, UK20_04749, UK20_04744, 
UK20_04748, UK20_04021, UK20_04227, UK20_04305, UK20_04337, UK20_04398, 
UK20_04520, UK20_04357, UK20_04451, UK20_04576, UK20_04707, UK20_04691, 
UK20_04692, UK20_04661, UK20_04734, UK20_04783, UK20_04615, UK20_04784, 
UK20_04660, UK20_04786, UK20_04381, UK20_04080, UK20_04618, UK20_04616, 
UK20_04421, UK20_04077; 

 

 od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0252 ze dne 13. 4. 2021, 
s nesplněnými úkoly: UK20_04746, UK20_04215, UK20_04785, UK20_04787, UK20_04870, 
UK20_05147, UK20_05169, UK20_04958, UK20_04782, UK20_04503, UK20_04509, 
UK20_04136, UK20_03655, UK20_05143, UK20_05019, UK20_03449, UK18_00248, 
UK20_04572. 

 
 
Pozn.: přeškrtnuté úkoly – viz výše, byly v aplikaci E-spis dodatečně vypořádány. Stalo se tak  poté,  
           co ZMČ P1 svým usnesením vzalo na vědomí informaci o jejich nesplnění. 
 
Předseda informoval KV o snížení počtu nesplněných úkolů od seznámení se s jejich resty na zasedání 
zastupitelstva, a to dle výše uvedeného rozdělení: 5 ►1; 8 ► 6; 20 ► 3, 0 ► 0; 31 ► 14; 18 ► 15. 
Celkem byl počet nesplněných úkolů ponížen k 10. 5. 2021 z 82 na 39. 
 
 

Usnesení UKV/21/23/9 – KV  

 
1) b e r e     n a    v ě d o m í   

přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2020 v aplikaci E-spis, a to ke dni 27. 4. 2021 

 
2) s c h v a l u j e 

Závěrečnou zprávu o činnosti KV za rok 2020 
 

3) k o n s t a t u j e , ž e  
na základě přehledu z bodu 1) tohoto usnesení došlo k nápravě u nesplněných úkolů, kdy byly 
vypořádány tyto úkoly: UK19_02158, UK19_02381, UK18_00263, UK19_02684, UK19_01868, 
UK19_02394, UK18_01309, UK18_00893, UK17_01506, UK15_00365, UK18_00912, 
UK20_03360, UK20_03337, UK20_03390, UK20_03407, UK20_03372, UK19_03200, 
UK20_03368, UK19_01883, UK19_02566, UK20_03353, UK20_03421, UK20_03665, 
UK20_04225, UK20_04749, UK20_04744, UK20_04748, UK20_04227, UK20_04305, 
UK20_04357, UK20_04451, UK20_04576, UK20_04707, UK20_04691, UK20_04692, 
UK20_04661, UK20_04734, UK20_04615, UK20_04784, UK20_04660, UK20_04616, 
UK20_04958, UK20_05019, UK18_00248  

 
4) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit Závěrečnou zprávu dle bodu 2) tohoto usnesení 
na jednání ZMČ Praha 1, s doplněním aktuálních informací do důvodové zprávy dle bodu 3) tohoto 
usnesení,  termín: 16. 6. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
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_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 10 Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2021 – informace k úpravě tisku do ZMČ P1 
 
KV na svém 21. jednání dne 1. 3. 2021 usnesením č. UKV/21/21/8: 
 

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 13. 4. 2021 na jednání ZMČ P1. 

 
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/0006, který dne  31. 3. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl 
dne 13. 4. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1. 
 
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena na 22. jednání KV dne 12. 4. 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.  Usnesením 
č. UKV/21/22/9 – KV  vzal na vědomí materiál č. BJ2021/0006 určený pro 25. zasedání ZMČ Praha 1 – 
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro rok 2021 
 
Předseda seznámil členy KV s úpravou návrhu usnesení u materiálu č. BJ2021/0006, který byl 
na 25. zasedání ZMČ P1 dne 13. 4. 2021 přerušen. V předloženém návrhu tisku je Předsedou 
navrženo, aby ZMČ P1 Plán činnosti vzalo na vědomí a nikoli, aby ho schválilo.   
 

Usnesení UKV/21/23/10 – KV  bere na vědomí aktualizovaný materiál č. BJ2021/0006 určený 

pro 26. zasedání ZMČ Praha 1 – Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro rok 2021 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 11 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0208 - Prověření možného porušení 
Etického kodexu člena ZMČ P1  Ing. arch. Tomášem Víchem 
 
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; 

 

 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: 
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 vzalo na vědomí: 
 

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

 

 pověřilo: 

 

 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 

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.  

 



15 
 

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. 

 

Na 21. jednání KV bylo přijato usnesení č. UKV/21/21/13, kterým KV vzal 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 přerušil  prověření záležitosti 
do příštího jednání KV. 
 
 
JUDr. Zuzana Chlupáčová při 21. jednání KV seznámila členy s dosavadním průběhem, dále 
s konceptem dopisu určený Ing. arch. Tomáši Víchovi. Dle předběžného zjištění Ing. arch. Tomáš Vích 
porušil dvě ustanovení  Etického kodexu zastupitele a to v článku 1 odst..1 a čl. 2 odst. 2. Předseda 
upozornil, že aktuální informaci ohledně trestního oznámení může poskytnout pouze tajemník Úřadu 
MČ P1.   
 
Na 22. jednání KV bylo JUDr. Zuzanou Chlupáčovou sděleno, že dne 14. 3. 2021 byl Ing. arch. Tomáši 
Víchovi odeslán tajemnicí KV e-mail s výzvou k jeho vyjádření. Ing. arch. Tomáš Vích odpověděl             
e-mailem dne 19. 3. 2021. JUDr. Zuzana Chlupáčová seznámila členy KV s informací z obsahu sdělení 
Ing. arch. Tomáše Vícha a sdělila, že následovat bude setkání pracovní skupiny a zpracování závěrečné 
zprávy, která bude předložena k reakci Ing. arch. Tomáši Víchovi.  
 
JUDr. Zuzana Chlupáčová při 23. jednání KV seznámila členy se závěrečnou zprávou pracovní skupiny, 
která byla odeslána dne 7. 5. 2021 Ing. arch. Tomáši Víchovi. Ten svoji reakci zaslal dne 10. 5. 2021. 
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S obsahem obou dokumentů byli členové KV seznámeni. K části projednávaného bodu se jednání 
účastnil Ing. arch. Tomáš Vích, který se podrobněji vyjádřil k jím zaslanému  dokumentu.  JUDr. Zuzana 
Chlupáčová upozornila, že tak,  jak byla zpráva Ing. arch. Tomášem Víchem zveřejněna na jeho 
facebookové stránce,  naplňuje skutkovou podstatu poplašné zprávy, a to lze již zařadit do trestně právní 
roviny. Dále požádala Ing. arch. Tomáše Vícha o odpovědi na následující dotazy:  
 

 co vás vedlo k tomu, abyste  takovou zprávu zveřejnil? 

 na základě jakých podkladů jste došel  k informacím, které jste zveřejnil? 

 proč jste to zveřejnil tímto způsobem? 

 udělal jste něco proto, abyste to napravil? 
 
Ing. arch. Tomáš Vích sdělil, že informaci o počtu nakažených se dozvěděl od zaměstnance ÚMČ P1, 
jehož jméno nesdělí, informaci si neuměl ověřit  a i přesto, že si byl vědom toho, že informace o počtu 
nakažených může být nepravdivá, tak ji zveřejnil. Důvodem zveřejnění této zprávy bylo, že se nechtěl 
osobně účastnit zasedání ZMČ P1, aby nenakazil sebe a své rodiče nemocí covid-19. Pokud si  kontrolní 
výbor myslí, že tato zpráva je nepravdivá, tak ať prokáže opak. Pokud nikdo zveřejněnou zprávu 
nevyvrátí, tak si za ní stojí. Dále sdělil, že od Policie ČR nedostal žádné písemné vyjádření, jak bylo 
trestní řízení ukončeno, pouze telefonicky mu bylo 7. 5. 2021 sděleno, že případ byl odložen.  
JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že Ing. arch. Tomáš Vích je ten, kdo musí předložit důkaz, že měl, 
resp. má pravdu. Stanislav Lazar sdělil, že tajemník ÚMČ P1 je zodpovědný za úřad a ten jako jediný 
může poskytovat relevantní informace o počtu nakažených úředníků. Mgr. Petr Kučera se přiklání 
ke smírnému řešení, doporučil Ing. arch. Tomáši Víchovi, aby se veřejně omluvil, ale když si bude trvat 
na svém, že se chyba nestala, tak se obává, že smírné řešení není možné. Mgr. Karel Ulm sdělil, že 
někteří zaměstnanci ÚMČ P1 brali tuto zprávu jako závažnou a měli obavy jít do práce. Stejně tak 
někteří „klienti“ úřadu, kteří zaregistrovali zprávu Ing. arch. Tomáše Vícha.   
 
JUDr. Zuzana Chlupáčová shrnula diskuzi se závěrem, že Ing. arch. Tomáš Vích tvrdí, že zveřejněnou 
informaci obdržel od zaměstnance ÚMČ P1, potvrzuje, že nevěděl, jestli jsou zaměstnanci nakažení, a 
pokud ano, v jakém počtu, nebo zda jsou, a v jakém počtu,  na home-office či v karanténě, jestli je jejich 
skutečný počet  157. Zprávu Ing. arch. Tomáš Vích zveřejnil proto, aby docílil online zasedání ZMČ P1. 
Pokud by online zasedání v listopadu 2020 neproběhlo, Ing. arch. Tomáš Vích by se ho dle jeho 
informace nezúčastnil. JUDr. Zuzana Chlupáčová navrhla 2  varianty řešení, a to buď smírné řešení 
nebo variantu se sankcemi. Záležet bude na tom, jak se Ing. arch. Tomáš Vích k záležitosti postaví 
v průběhu zasedání ZMČ P1, neboť v průběhu řešení KV k požadované omluvě nedošlo, aniž by 
ze strany Ing. arch. Tomáše Vícha byly k omluvě požadovány podmínky.  
 
KV se po diskuzi usnesl  na 2  variantách, které budou předloženy ZMČ P1, aby přijalo v rámci usnesení. 
 

1. Zastupitelstvo MČ Praha 1 bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny k možnému porušení 
Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Ing. arch. Tomášem Víchem, ze dne 7. 5. 2021, vč. jeho 
reakce ze dne 10. 5. 2021; 
 

2. Dtto +  Zastupitelstvo MČ P1 doporučuje Radě MČ Praha 1 postupovat podle čl. 8), bod 4. 
platného Etického kodexu. 

 
 
Před hlasováním Předseda připomenul členům KV politický střet zájmu, což bylo i důvodem 
nezasahování do diskuze.  

 

Usnesení UKV/21/23/11 – KV  

 
1) b e r e     n a    v ě d o m í   

Zprávu pracovní skupiny k možnému porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 
Ing. arch. Tomášem Víchem, ze dne 7. 5. 2021 

 
2) b e r e     n a    v ě d o m í   

Vyjádření Ing. arch. Tomáše Vícha k bodu 1) tohoto usnesení, a to ze dne 10. 5. 2021 
 

3) k o n s t a t u j e , ž e  
došlo k porušení Etického kodexu dle Zprávy v bodu 1) tohoto usnesení  
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4) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit Zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení na jednání 
ZMČ Praha 1 s předložením ZMČ Praha 1 dvou variant dalšího řešení,  termín: 16. 6. 2021 

 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 12 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. 
 
Návrh JUDr. Zuzany Chlupáčové se dle Předsedy velmi shoduje s doporučením variant tajemníka 
Úřadu MČ P1. JUDr. Zuzana Chlupáčová navrhla, 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. Petr Scholz měl výtku  s uvedením majetkového přiznání a dále 
navrhl, aby Etický kodex byl vždy zastupitelem podepsán při skládání slibu. Mgr. Karel Ulm doplnil 
návrh, aby Etický kodex byl podepisován až na druhém zasedání ZMČ P1. 
 
Během diskuze při 21. jednání KV byla mezi členy shoda na tom,  že připomínky budou členům KV 
zaslány dodatečně  ze strany Mgr. Petra Scholze, které budou projednány na příštím jednání KV.  
 
Předseda dle dohody požádal dne 13. 4. 2021  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.  
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Předseda  dne 12. 4. 2021 sdělil,  že obdržel  připomínky k etickému  kodexu  od  Místopředsedy a 
uvedl, že na minulém jednání KV byla shoda, že se bude vycházet z upraveného návrhu Etického 
kodexu od JUDr. Zuzany Chlupáčové. Mgr. Karel Ulm uvedl, že se seznámil s připomínky členů KV a 
v některých bodech je jeho názor rozdílný. Své připomínky k Etickému kodexu považuje za velmi 
důležité. Místopředseda se částečně ztotožnil s úpravou Etického kodexu Mgr. Karla Ulma. Dále navrhl, 
vyškrtnout celý článek 3. Předseda upozornil, že Mgr. Karel Ulm použil k revizi Etického kodexu špatnou 
verzi a dále, pokud nedojde ke shodě na konečné verzi Etického kodexu, navrhl svolat k této 
problematice mimořádné jednání KV. Je nutné dle Předsedy, aby návrh byl projednán  s předsedy 
zastupitelských klubů. S tímto návrhem vyjádřila souhlas JUDr. Zuzana Chlupáčová a upozornila, že je 
nutné se pečlivě zaměřit na čl. 3) dobrovolné majetkové přiznání. Mgr. Petr  Kučera  nemá s čl. 3) 
problém a vyjádřil nesouhlas, aby se celý článek  vyškrtnul. Místopředseda  nevidí důvod vyžadovat 
něco, co ze zákona vyžadováno není. Předseda navrhl předložit ZMČ P1 revizi Etického kodexu 
ve variantní předloze s doporučením varianty ze strany KV. S tímto vyjádřil nesouhlas Místopředseda.  
 
Po této diskuzi došlo ke shodě svolání mimořádného zasedání KV k této problematice. To se 
uskutečnilo dne 26. 4. 2021. 
 
Dne 29. 4. 2021 Předseda zaslal pozvánku předsedům zastupitelských klubů, aby se zúčastnili 
projednávání Etického kodexu. Z účasti se omluvil Ing. Michal Caban (zastupitelský klub My, co tady 
žijeme + TOP 09), Mgr. Amálka Počarovská (Praha 1 Sobě) a Richard Bureš (ODS). V diskuzi bylo 
stanovisko sděleno Ing. arch. Tomášem Víchem, předsedou zastupitelského klubu Piráti a Zelená 
Pro Jedničku. Ing. arch. Tomáš Vích sdělil, že tuto problematiku projednával s Mgr. Pavlem Nazarským 
a Jitkou  Nazarskou s tím, že jim chybí odůvodnění, proč dochází k revizi Etického kodexu. Následně 
mu bylo Předsedou sděleno, že současný  Etický kodex je vypracován chybně, s touto odpovědí se 
neuspokojil a potřebuje vědět konkrétně v čem je špatný a co je cílem měnit či zrušit čl. 3). Když porovnal 
Etický kodex MČ P1 s Etickým kodexem HMP, tak je hodně podobný, jsou zde pouze formulační 
drobnosti. Položil dotaz, co vedlo KV k jiné formulaci slov. Dále uvedl, že když má Pirátská strana ve 
volebním programu transparentnost, tak nevidí důvod čl. 3) měnit. Navrhl, aby člen ZMČ P1 odevzdával  
majetkové přiznání. Toto není nutno požadovat po rodinných příslušnících. 
  
Předseda vysvětlil, že k revizi Etického kodexu  pověřilo KV  Zastupitelstvo MČ P1, a to poté, co 
na některé chybné pasáže Etického kodexu upozornil tajemník ÚMČ P1. Mgr. Petr Kučera navrhl zkrátit 
čl. 3), a to vyškrtnutím rodinného příslušníka z nutnosti podat majetkové přiznání, a dále projevil 
nesouhlas, aby této povinnosti byli zbaveni neuvolnění zastupitelé. S tímto návrhem se ztotožnil 
Předseda. JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že do příštího jednání KV připraví přílohu k Čestnému 
prohlášení související s majetkovým přiznáním. Místopředseda do příštího jednání prověří odkazující 
články v bodu 3) navrženého návrhu Etického kodexu.  
 
Písemná vyjádření KV  k návrhu revize Etického kodexu zaslal Ing. Michal Caban. Návrhy byly 
Předsedou sděleny členům KV. Předseda na závěr sdělil, že konečná verze Etického kodexu bude 
k vyjádření zaslána  tajemníkovi ÚMČ P1, oddělení volených orgánů, oddělení právní, kontroly a 
stížností a ve finále na oddělení vnějších vztahů k celkové editaci. 
 
Předseda poděkoval všem, kteří se svými připomínkami a podněty zapojili do diskuze.  
 
 
 

Usnesení UKV/21/23/12 – KV  

 
1) b e r e     n a    v ě d o m í   

upravený návrh revize Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 projednaný na mimořádném jednání 
KV dne 26. 4. 2021 
 

2) b e r e     n a    v ě d o m í   
stanoviska předsedů zastupitelských klubů ZMČ Praha 1 Ing. Michala Cabana, předsedy 
zastupitelského klubu My, co tady žijeme + TOP 09, a Ing. arch. Tomáše Vícha, předsedy 
zastupitelského klubu Piráti a Zelená Pro Jedničku,  a to  k Návrhu dle bodu 1) tohoto usnesení 

 
3) p ř e r u š u j e  

    projednání Návrhu dle bodu 1) tohoto usnesení,  a to do příštího jednání KV 
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Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 13 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: 

 
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 je 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 
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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 )   ………………… 437 492,44 Kč 

 Vydláždění ( DAP ) …………………………… 180 095,00 Kč 

 Oplocení ( TOPO ) …………………………….   70 149,80 Kč 

 Odstranění nepovolené stavby 
a obnova hraniční zdi …………………………. 239 393,02 Kč 
 
 
CELKEM ……………………………………….. 927 130,26 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. 
 
_______________________________________ 
 
Na 21. jednání KV bylo přijato usnesení č. UKV/21/21/16, kterým KV: 
 

 
1)  vzal 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) stanovil 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) uložil Mgr. Petru Scholzovi, členovi KV,  aby pracovní skupina prověřila úkol zadaný 

ZMČ Praha 1 a KV předala závěrečnou zprávu, prozatím bez stanovení termínu 
 
 
 
V diskuzi při 21. jednání KV  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. Výsledkem 
šetření by nemělo dle Předsedy 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.).   
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Členové pracovní skupiny se setkali  22. 4. 2021. Záležitost projednali a dohodli se na dalším postupu. 
 
Předseda e-mailem 24. 4. 2021 navrhl, aby přes vedoucího pracovní skupiny byl osloven JUDr. Petr 
Dětský, vedoucí TAJ_OPR, a vyjádřil se k dotazům vztahující se k roku 2018: 
 
1. Do jaké celkové částky za jednu zakázku, a to dle tehdy nastavených pravidel, mohl zadat 
objednávku: 
 a) referent oddělení technicko - provozního na odboru technické a majetkové správy; 
 b) vedoucí oddělení technicko - provozního; 
 c) vedoucí technické a majetkové správy? 

 
2. Pokud by se dle bodu 1) jednalo při součtu o částku převyšující limit, o jak velké pochybení se jedná? 
 
3. Ústní objednávka z roku 2018 nad 50.000 Kč musí být zveřejněna v Registru smluv? 
 
4. Pokud dle bodu 3) objednávka nebyla a není v Registru smluv zveřejněna, co to znamená? Je 
neplatná?  
 
 
V rámci diskuze při 23. jednání KV byli členové KV seznámeni Místopředsedou o doposud 
realizovaných krocích. Na základě jeho podnětu, a to z pozice vedoucího pracovního skupiny, KV 
pověřil Předsedu následujícím úkolem. Předseda požádá starostu, aby na základě dosud zjištěných 
informací pracovní skupiny pověřil Oddělení interního auditu k jejich prověření a sdělení stanoviska. 
 

Usnesení UKV/21/23/13 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

průběžnou informaci Mgr. Petra Scholze, místopředsedy KV a vedoucího pracovní skupiny 
zabývající se prověřením možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku 
MŠ Revoluční 

 
2) p ř e r u š u j e  

projednání úkolu uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 – „Prověření možné škody 
stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční“ do doby předložení 
stanoviska Oddělení interního auditu dle bodu 3) tohoto usnesení 

 
3) p o v ě ř u j e 

Mgr. Davida Bodečka, předsedu KV, aby požádal starostu o součinnost v dané záležitosti, a to 
ve spolupráci s Oddělením interního auditu. Oddělení interního auditu s pověřením starosty by mělo 
prověřit zjištěné informace předložené KV a vydat stanovisko, které následně bude projednáno  
na nejbližším jednání  KV,  termín: 20. 5. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 14 Podnět T. B., předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné zakázky 
k Anenskému trojúhelníku 
 
Předseda členy KV seznámil na 22. jednání KV dne 12. 4. 2021 s podnětem T. B., předsedy spolku 
Občané Prahy 1, a to k prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku, Praha 1. Podnět 
byl přijat e-mailem, a to dne 29. 3. 2021. 
 
Na základě předloženého podnětu, dle výpisu veřejných zakázek v Registru smluv na adrese: 

smlouvy.gov.cz je patrné, že MČ P1 uzavřela smlouvy v období 09/2016 – 08/2018, které mají 

návaznost v místě a v čase týkající se konkrétního místa plánovaných úprav Anenského trojúhelníku, 

s dodavatelem TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2275/2, Praha 3 -Vinohrady, 130 00  Praha 3, 

IČO: 28503864, které dosahují celkové výše 2,588.500 Kč (bez DPH). Hodnota veřejné zakázky tedy 

zahrnuje všechna plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Tímto 

byla dle předkladatele podnětu porušena zákonná povinnost obce jako zadavatele veřejné 
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zakázky, vybrat dodavatele na základě veřejného zadávacího řízení, jelikož celková hodnota 

veřejné zakázky za dodávku služby přesáhla 2,000.000 Kč (bez DPH). Předkladatel podnětu dodává, 

že s dodavatelem TaK Architects s.r.o. MČ P1 spolupracuje trvale od roku 2016 do současnosti. 

Na služby spojené s revitalizací veřejných prostor v lokalitě Praha 1 (studie, průzkumy, projektové 

dokumentace, inženýrské činnosti) uzavřela MČ P1 se zmíněným dodavatelem smlouvy v celkové 

hodnotě 4,039.000 Kč bez DPH. Součástí e-mailu s podnětem je soupis veřejné zakázky z výpisu 

z Registru smluv, které zadala MČ P1 společnosti TaK Architects s.r.o., a které se týkají Anenského 

trojúhelníku. 

 
KV dne 12. 4. 2021 usnesením č. UKV/21/22/19b vzal podnět  na vědomí, uložil Předsedovi, aby 
požádal o stanovisko JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR, termín: 15. 4. 2021, přerušil  
projednání do příštího jednání KV, a uložil Předsedovi, aby podnět zařadil jako bod do programu 
následujícího jednání KV, kde seznámí členy KV se stanoviskem JUDr. Petra Dětského. 
 
JUDr. Petr Dětský dne 23. 4. 2021 e-mailem sdělil, že v současné době podnět projednává Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže, pod sp. z. ÚOHS-P0172/2021VZ. MČ P1 k tomuto na výzvu 
reagovala vyjádřením.  
 
Předseda kontaktoval dne 26. 4. 2021 ÚOHS (Ing. Š.), který mu sdělil, že v tento den zašle na ÚMČ P1 
sdělení dalšího postupu, na který naváže rozhodnutí o zahájení/nezahájení správního řízení.  
 
 

Usnesení UKV/21/23/14 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

písemné sdělení  JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, k podnětu T. B. směrem k  Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) 

 
2) b e r e     n a    v ě d o m í  

ústní informaci Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV, o dalším postupu ÚOHS, kterou obdržel 
dne 26. 4. 2021 

 
3) p ř e r u š u j e  

projednávání podnětu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení, a to do vydání Rozhodnutí ÚOHS v dané 
záležitosti  

 
4) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby vyžádal od JUDr. Petra Dětského „Vyjádření ÚMČ P1“, 
které bylo sděleno ÚOHS, dále aby vyžádal „Sdělení dalšího postupu“ přijatý v dané záležitosti 
od ÚOHS, a dále o dodání Rozhodnutí ÚOHS poté, co bude ÚMČ Praha 1 přijato, termín: 20. 5. 2021 

 
5) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby podnět dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zařadil jako 
bod do programu nejbližšího jednání KV poté, co budou k dispozici všechna vyjádření 

 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 15 Různé 
 
 

1. Předseda členy KV seznámil s  e-mailem P. Ch. ze dne 18. 4. 2021 v záležitosti absence 
odpovědi od  starosty, a to  na žádost o zrušení stanových přístaveb v paláci Žofín.   
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Usnesení UKV/21/23/15a – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

podnět P. Ch., přijatý dne 18. 4. 2021, ve věci: absence odpovědi starosty, a to na žádost 
o zrušení stanových přístaveb v paláci Žofín 

 
2) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal o stanovisko Ing. Petra Hejmu,  
starostu, k bodu 1) tohoto usnesení,  termín: 15. 5. 2021 

 
3) p ř e r u š u j e  

projednávání podnětu dle bodu 1) tohoto usnesení, a to do příštího jednání KV 
 
 
 

4) u k l á d á 
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby podnět dle bodu 1) tohoto usnesení zařadil 
jako bod do programu následujícího jednání KV a seznámil KV se stanoviskem dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
 

2. Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z mimořádného jednání KV, který byl 
členům zaslán 29. 4. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato. 

 

Usnesení UKV/21/23/15b – KV schvaluje zápis z mimořádného jednání dne 26. 4. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 16 Diskuze 
 

- 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 17 Závěr 
 
Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v 19:00 hod., svolal další jednání KV 
na 14. 6. 2021 v 16:00 hod.  do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 201 (2. patro), což 
přítomní berou na vědomí. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Mgr. David Bodeček, předseda                …………………………………………. 
 

Mgr. Petr Kučera, ověřovatel         …………………………………………. 
____________________________________________ 

 
Zapsal:     Mgr. David Bodeček    …………………………………………. 
 
  Gabriela Němečková    …………………………………………. 
 
Zápis obdrží:     členové Kontrolního výboru ZMČ P1 
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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:   

 prezenční listina 

 přehled s nevyřízenými úkoly z RMČ P1 a ze ZMČ P1 pro období  od 1. 1. 2021 
do 31. 3. 2021 

 přehled s nevyřízenými úkoly z RMČ P1 a ze ZMČ P1 za roky 2019 a 2020 

 

 

 

 

Příští jednání KV ZMČ P1 (24/2021) se koná 14. 6. 2021 od 16:00 hod.,  
místnost č. 201 


