Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)
ZÁPIS
z mimořádného jednání konané dne 10. 8. 2021, od 16:00 hod.,
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. dv. 212
Přítomno jednání:

6 členů (Mgr. David Bodeček – předseda, Mgr. Petr Scholz – místopředseda,
JUDr. Zuzana Chlupáčová, Mgr. Petr Kučera – distanční účast, Stanislav Lazar,
Mgr. Karel Ulm)

Omluven:

-----

Tajemnice:

Gabriela Němečková

Přítomní hosté:

dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček – dále jen „D.B.“)
2. Jmenování ověřovatele zápisu. (Předkladatel D.B.) + dodatečně doplněno: Odsouhlasení zápisu
z mimořádného jednání KV ze dne 22. 6. 2021. (Předkladatel D.B.)
3. Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7. (Předkladatel D.B.)
4. Různé
5. Závěr
____________________________________________________________________________________
K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Mimořádné 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 hosty a konstatoval, že KV
je usnášeníschopný.
Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu,
který jim byl zaslán e-mailem dne 24. 6. 2021.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení UKV/21/M3/1 – KV schvaluje program mimořádného jednání KV ze dne 10. 8. 2021, a to
ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaném e-mailem členům KV dne 24. 6. 2021
Hlasování:

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

____________________________________________________________________________________
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu
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.
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Na základě jednacího řádu je nutností určit ověřovatele, kdy Předseda navrhl ověřovatelem zápisu
předmětného jednání místopředsedu Mgr. Petra Scholze, který návrh přijal.
Usnesení UKV/21/M3/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu z mimořádného jednání KV ze dne
10. 8. 2021 Mgr. Petra Scholze
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
-------------------------------------------------------------------------------------Členové KV rozhodli o přičlenění k uvedenému bodu Odsouhlasení zápisu z mimořádného jednání KV
ze dne 22. 6. 2021.
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z mimořádného jednání KV, který byl členům
zaslán 29. 6. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.
Usnesení UKV/21/M3/3 – KV schvaluje zápis z mimořádného jednání KV ze dne 22. 6. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 4 Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7
Při zahájení diskuze k uvedenému bodu bylo Předsedou sděleno, že prof. P. A. obdržel pozvání k jednání,
a to na 16:45 hod. Pozvání bylo prof. P. A. akceptováno.
Předseda oznámil, že všichni členové KV obdrželi nové materiály k prověření privatizace bytové jednotky
č. 7 v objektu Bolzanova 7, Praha 1, a to zejména:
a) Protokol zpracovaný Oddělením interního auditu, ÚMČ P1 ze dne 9. 6. 2021;
b) Zprávu zpracovanou Předsedou, aktualizovanou ke dni 4. 8. 2021;
c) Vyrozumění Policie ČR ze dne 30. 6. 2021;
d) Vyrozumění Krajského ředitelství Police ČR hlavního města Prahy ze dne 14. 7. 2021;
e) Odpověď Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 na žádost o podání informace podle § 14
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ze dne 12. 7. 2021
f)

Odpověď Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 na žádost o podání informace podle § 14
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ze dne 2. 8. 2021

g) právní stanovisko AK Havel & Partners – Posouzení vybraných otázek privatizace bytu č. 1604/7,
Bolzanova, ze dne 3. 8. 2021;
h) mediální výstupy Mgr. Pavla Čižinského předložené Oddělením vnějších vztahů ÚMČ P1 dne
17. 7. 2021 z denního monitoringu, a to za období 18. 5. 2021 – 17. 7. 2021;
i)

Žádost Mgr. Pavla Čižinského o poskytnutí informací o ohledně prověřování privatizace bytové
jednotky č. 1604/7 v domě v Bolzanově 7 v Praze 1 pro MUDr. P. A. dle 106/1999 Sb., ze dne 1.
8. 2021;

j)

postoupení Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a to od Mgr. Pavla Čižinského, ze dne 5. 8. 2021;
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k) podnět JUDr. Hany Kordové Marvanové, členky Rady hlavního města Prahy, ze dne 19. 5. 2021;
l)

podnět Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů, ze dne 19. 5. 2021;

m) podnět spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., ze dne 28. 5. 2021, vč. Sdělení Odboru
JUDr. Petr Dětský, vedoucí TAJ_OPR, přítomným členům a hostům zdůraznil, že všichni obdrželi
podkladový materiál k projednávání tohoto bodu a upozornil, aby materiály nebyly dále šířeny, a to ani
na základě žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. do doby, než bude vydáno rozhodující usnesení
ZMČ P1.
Předseda členy KV seznámil s návrhem usnesení, který všichni obdrželi v předstihu a do nějž následně
byly zakomponovány požadavky některých členů. Následovala diskuze k obsahu předložených materiálů,
k návrhu usnesení a byly předloženy protinávrhy k navrženému usnesení.
Do diskuze se přihlásil Mgr. Petr Kučera s dotazem, proč součástí materiálů, který KV bere na vědomí,
nejsou dokumenty, ve kterých jsou nepřímé indicie, že prof. P. A. v bytové jednotce nebydlí. Předseda
sdělil, že seznam všech dokumentů, se kterými byl KV seznámen, dokonce i ty, o kterých nediskutoval,
jsou součástí Zprávy, kterou zpracoval ke dni 4. 8. 2021 a navrhl, aby KV doporučil ZMČ P1, aby tento
dokument byl veřejný. S tímto návrhem se Mgr. Petr Kučera ztotožnil.
Mgr. Petr Kučera navrhl pozměňovací návrh k navrženému usnesení, aby ZMČ P1 konstatovalo, že
s odkazem na usnesení KV byla privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7, Praha 1, procesně
realizována v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné době, „i když
to může být vnímáno v rozporu s dobrými mravy.“ (pozn. tučný text = protinávrh Mgr. Petra Kučery)
Dílčí hlasování: 2 pro, 4 proti, 0 se zdržel, usnesení nebylo přijato.
V 16:45 hod. Předseda na jednání KV přivítal prof. P. A.. Předal mu slovo, aby se vyjádřil k předmětné
privatizaci bytu č. 7 v objektu Bolzanova 7, Praha 1. MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1, požádal prof. P.
A., aby přítomné seznámil s celým průběhem od přidělení nebytového prostoru, včetně jeho rekolaudace
na byt s ordinací. Prof. P. A. sdělil, že po přidělení nebytového prostoru provedl celkovou rekonstrukci,
protože nebytový prostor byl po předchozím nájemci značně zdevastován. Další nákladná rekonstrukce
byla provedena po vytopení sousedem. Do diskuze se přihlásil Mgr. Petr Kučera, který souhlasil, že pravidla
k privatizaci tak jak byla nastavena MČ P1, byla splněna, ale nemyslí si, že všichni budou považovat za
morálně nezávadnou věc privatizovat byt lidem, kteří mají jiné bydlení někde jinde. Pro privatizaci tohoto
bytu na ZMČ P1 nehlasoval, myslí si, že prof. P. A. v bytě nebydlel. Prof. P. A. sdělil, že si nemyslí, že by
postupoval nemorálně, žádné překážky k privatizaci z jeho strany nebyly. Mgr. Karel Ulm sdělil, že na
základě všech předložených dokumentů privatizace proběhla v pořádku a je nevhodné, aby KV řešil otázky,
kdo a kde bydlel, kdo se rozvedl atd. Předseda položil další dotazy směrem k prof. P. A., a to spotřeba
vody v bytě s ordinací a dále, zda bude po uplynutí 10ti letého zákazu zcizení pokračovat v tomto prostoru
se svojí praxí. Prof. P. A. sdělil, že při druhé rekonstrukci prostor si nechal udělat vlastní přívod vody a dále
sdělil, že v současné době má krátkodobě přerušenou praxi z důvodu ministerské činnosti a dlouhodobě
z důvodu neuzavřených smluv s pojišťovnami. Do budoucna počítá s prodloužením těchto smluv a bude
se snažit praxi na Praze 1 i nadále poskytovat.
Po zodpovězení všech dotazů členy KV prof. P. A. v 17:20 hod. jednání opustil.
Předseda přistoupil k projednání druhé části problematiky, a to prověření možného porušení Etického
kodexu člena ZMČ P1 Mgr. Pavlem Čižinským týkající se v dané záležitosti jeho mediálních výstupů.
Členům KV byly předány mediální výstupy z denního monitoringu a to za období 18. 5. 2021 – 17. 7. 2021
a email zaslaný Mgr. Pavlem Čižinským dne 3. 8. 2021 paní Šárce Ullmannové. Mgr. Karel Ulm sdělil, že
Předsedovi zaslal v rámci příslušného odstavce návrh změny usnesení, ve kterém požaduje doplnit - „…
a dále obsah jeho otevřené e-mailové zprávy ze dne 3. 8. 2021 zaslané v kopii všem členům ZMČ
Praha 1, v němž je kromě jiného uvedeno: Dnes, poté, co se provalil privatizační podvod s bytem
pro MUDr. A. …“
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Předseda upozornil na opakující se citace Mgr. Pavla Čižinského: „brutální privatizační podvod a čuňárna“.
Pokud je nutnost diskuze o porušení Etického kodexu, tak uvedené považuje za nejpodstatnější.
.
Dle sdělení Mgr. Karla Ulma, pokud tyto výroky Mgr. Pavel Čižinský šíří, ať je dokáže, k čemuž vyjádřil
souhlas i Mgr. Petr Kučera.
Předseda navrhl, aby v příslušném bodu navrženého usnesení, kde je uvedeno „hrubě a opakovaně
porušil Etický kodex“, bylo vyškrtnuto slovo „hrubě“. Mgr. Karel Ulm upozornil, že tato citace je opsána
přímo z Etického kodexu. JUDr. Zuzana Chlupáčová navrhla slovo hrubě nahradit slovem závažně.
Dílčí hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Předseda okomentoval příslušný bod navrženého usnesení: „přičemž tato pochybení s odkazem
na procesní postupy nenaplňuje trestně právní odpovědnost,“ Větu Předseda převzal ze stanoviska
advokátní kanceláře, kdy i toto bylo součástí zadaného úkolu ze strany ZMČ P1. JUDr. Zuzana Chlupáčová
navrhla následující úpravu: „ avšak toto pochybení podle závěrů externí advokátní kanceláře HAVEL
& PARTNERS s.r.o. a výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení nenaplňuje trestně právní
odpovědnost“. Předseda se s návrhem ztotožnil.
Dále byla upravena věta:„ opakovaně uvedl v omyl veřejnost, a to svými výroky dehonestujícími
MČ P1.“
Předseda se neztotožnil s protinávrhem usnesení, aby ZMČ P1 byla předložena pouze jedna varianta
odkazující na postup dle čl. 8 bod 4) platného Etického kodexu a trval na tom, aby předloha měla i tzv.
„mírnější variantu“ jako tomu bylo při předkladu možného porušení Etického kodexu člena ZMČ P1
Ing. arch. Tomášem Víchem.
Předseda nechal hlasovat o protinávrhu, tedy předložení ZMČ P1 pouze jedné varianty.
Dílčí hlasování: 4 pro, 2 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Dále Mgr. Karel Ulm do navrženého usnesení ZMČ P1 navrhl nový bod:

ZMČ P1 VYZÝVÁ
Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, aby v budoucnu zveřejňoval pouze úplné a ověřené informace
tak, aby nemohlo dojít k poškozování dobrého jména MČ Praha 1, Úřadu MČ Praha 1 a jeho zaměstnanců

S tímto návrhem se Předseda neztotožnil. Následovalo hlasování.
Dílčí hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.

Předseda přítomné členy KV upozornil, že po ukončení jednání bude Oddělením vnějších vztahů vydána
tisková zpráva, která bude zveřejněna na webu MČ Prahy 1, a to včetně přijatých usnesení. KV tímto
projeví ukázkový příklad transparentnosti, neboť není vhodné čekat na 6. 9. 2021, kdy KV schválí zápis
z tohoto mimořádného jednání. Dalším důvodem zveřejnění usnesení je slib Předsedy některým
novinářům, kteří projevili zájem účastnit se jednání. Po rozsáhlé diskuzi, bez hlasování, vzali toto členové
KV na vědomí.
Na závěr jednání bylo navrženo usnesení, o němž Předseda nechal hlasovat jako o celku.
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Usnesení UKV/21/M/4 - KV:
1. b e r e n a v ě d o m í
ve věci privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1:
o

Zprávu Mgr. Davida Bodečka, člena ZMČ Praha 1, aktualizovanou ke dni 4. 8. 2021

o

Interpelaci Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, ze dne 16. 6. 2021, evidovanou
pod č. j. UMCP1- 349364/2021, vč. odpovědi předsedy KV ze dne 28. 6. 2021

o

Vyrozumění Policie ČR, Odbor hospodářské kriminality, ze dne 30. 6. 2021, evidované
pod č. j. KRPA-126243-11/ČJ-2021-001191-RP, se sdělením, že:

1.

při prověřování podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 25. 5. 2021, a
provedeným šetřením, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že
při privatizaci bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, byl
spáchán trestný čin;

2.

bylo zjištěno a zadokumentováno, že privatizační proces předmětné bytové
jednotky byl realizován zcela v souladu s platnou právní úpravou a zásadami
privatizace v rozhodné době a nepotvrdilo se tak žádné podezření ze spáchání
jakéhokoliv protiprávního jednání

o

Vyrozumění Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, ze dne 14. 7. 2021,
pod č. j. KRPA-178390-3/ČJ-2021-0000KR, se sdělením, že v souvislosti s privatizací
bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, eviduje Policie ČR
k 14. 7. 2021 celkem 2 podněty, a to ze dne 25. 5. 2021 a ze dne 4. 6. 2021. Oba podněty
byly uloženy ad acta, neboť se ve věci nepotvrdilo žádné podezření ze spáchání jakéhokoli
protiprávního jednání

o

Sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 7. 2021, č. j. SIN 24/2021
– 6, že t. č., a to v souvislosti s privatizací bytové jednotky č. 7 v objektu
Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, prověřuje podnět evidovaný pod sp. zn. ZN 362/2021

o

Sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 2. 8. 2021, č. j. SIN 26/2021
– 3, že podnět evidovaný pod sp. zn. ZN 362/2021 - Oznámení o skutečnostech
nasvědčujících spáchání trestného činu, podaný dne 14. 6. 2021, byl vyhodnocen jako
nedůvodný a bez přijetí dalších opatření byl založen (z podání se nepodávalo podezření
ze spáchání trestného činu). Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 neprověřuje jiná
podobná podání týkající se privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova
č. p. 1604/7, Praha 1

o

Protokol o výsledku mimořádného auditu na základě pověření starosty MČ Praha 1
č. 5/2021, ze dne 9. 6. 2021

o

Stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. k posouzení vybraných
otázek, ze dne 3. 8. 2021

o

ústní informace prof. MUDr. P. A., DrSc., MBA, FCMA, vč. odpovědí na dotazy členů KV

o

mediální výstupy Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, předložené Oddělením
vnějších vztahů Úřadu MČ Praha 1 dne 17. 7. 2021 z denního monitoringu, a to za období
18. 5. 2021 - 17. 7. 2021, a dále obsah jeho otevřené e-mailové zprávy ze dne 3. 8. 2021
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zaslané v kopii všem členům ZMČ Praha 1, v němž je kromě jiného uvedeno: „Dnes, poté,
co se provalil privatizační podvod s bytem pro MUDr. A. …“
o

Žádost Mgr. Pavla Čižinského o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím a dále dle ustanovení § 51 odst.2 písm. c) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ze dne 1. 8. 2021

o

Stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR k vyřizování
žádosti o poskytnutí informací adresované kontrolnímu výboru zastupitelstva městské
části, č. j. MV-123428-2/ODK-2021, ze dne 4. 8. 2021

o

Žádost Mgr. Pavla Čižinského, ze dne 1. 8. 2021, o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předaná dne 5. 8. 2021 RMČ P1, a
to dle doporučení MV ČR

2. k o n s t a t u j e
ve věci privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1:
o po posouzení podnětu JUDr. Hany Kordové Marvanové, členky Rady hl. m. Prahy
pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení, ze dne 19. 5. 2021, není KV
kompetentní vydat požadované materiály
o že podnět Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka, předsedy poslaneckého klubu Pirátů, ze dne
19. 5. 2021, spadá do kompetence KV a se závěrečným stanoviskem KV bude předkladatel
podnětu seznámen
o že podnět spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., ze dne 28. 5. 2021, byl
postoupen k vyjádření a prověření Policii ČR, Odboru technické a majetkové správy Úřadu
MČ Praha 1 a příslušnému stavebnímu úřadu, který sdělil, že vlastník bytové jednotky č. 7
v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, disponuje platným kolaudačním rozhodnutím a
z hlediska stavebního zákona a platných předpisů byl dodržen zákonný postup. Rozpor
s kolaudačním rozhodnutím nebyl zjištěn ani místním šetřením provedeným dne 10. 6. 2021
Odborem výstavby Úřadu MČ Praha 1, za účasti Hygienické stanice hl. města Prahy
o že se seznámil s dostupnými informacemi a dokumenty a po jejich prověření dále
konstatuje, že při prodeji jednotky žádná ze smluvních stran procesně nepochybila. KV, a to
i s ohledem na potenciální finanční náklady soudního řízení, nedoporučuje zahájit úkony
směřující k soudnímu řešení vrácení předmětné bytové jednotky
o že po procesní stránce byla privatizace předmětné bytové jednotky realizována v souladu
s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné době

o že výroky medializované Mgr. Pavla Čižinským, členem ZMČ Praha 1, v dané záležitosti
jsou jeho osobním názorem, nejsou tedy stanoviskem jakéhokoli orgánu MČ Praha 1 a Úřadu
MČ Praha 1
o že Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1 v rozhodné době, při podpisu kupní smlouvy
k prodeji předmětné bytové jednotky nejednal zcela v souladu s usnesením ZMČ Praha 1
č. UZ19_0026 ze dne 29. 1. 2019, když v kupní smlouvě nebylo uvedeno ustanovení
o vyloučení existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí
odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění
3. k o n s t a t u j e
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ve věci Žádosti Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, uvedené v bodu 1) tohoto
usnesení, že
předseda KV ani KV nejsou součástí Úřadu MČ Praha 1 a nejsou povinni poskytovat
požadované informace. Ty jsou podkladovými dokumenty KV pro materiál určený k projednání
ZMČ Praha 1, které KV pověřilo příslušným prověřením
4. k o n s t a t u j e
ve věci prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem
Čižinským, že
po posouzení obsahu mediálních výstupů předložených z denního monitoringu, otevřené
emailové komunikace 3. 8. 2021 výše zmíněné a všech přijatých stanovisek v souvislosti
s prověřením privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1,
Mgr. Pavel Čižinský závažně a opakovaně porušil Etický kodex člena ZMČ Praha 1, a to dle
čl. 2 odst. 2) Etického kodexu, kdy vědomě zastupitel nesmí uvádět v omyl veřejnost, ostatní
zastupitele ani zaměstnance MČ Praha 1, zařazené do Úřadu MČ Praha 1
5. d o p o r u č u j e
ZMČ Praha 1, aby se při budoucím prodeji majetku svěřeného MČ Praha 1, a to nezávisle
na jeho formě, řídilo ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., a to tak, aby
při sjednání ceny, za kterou bude majetek úplatně převáděn, byla cena odůvodněná z hlediska
dodržování zásad hospodárnosti ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
6. u k l á d á
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby ZMČ Praha 1 dne 14. 9. 2021 jménem KV
doporučil přijmout usnesení:
ZMČ Praha 1:
1.

BERE NA VĚDOMÍ
1.

usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
22. 6. 2021;

2.

usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 č. UKV/21/M3/4 ze dne
10. 8. 2021;

3.

stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne
3. 8. 2021

4.

protokol o výsledku mimořádného auditu na základě pověření starosty
MČ Praha 1 č. 5/2021 ze dne 25. 5. 2021, ze dne 9. 6. 2021

5.

vyrozumění Policie ČR, Odbor hospodářské kriminality, ze dne
30. 6. 2021, evidované pod č. j. KRPA-126243-11/ČJ-2021-001191-RP

6.

sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 2. 8. 2021,
evidované pod č. j. SIN 26/2021

7.

zprávu Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV, aktualizovanou ke dni
4. 8. 2021
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č. UKV/21/M2/3 ze dne

2.

KONSTATUJE, ŽE
s odkazem na usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 uvedené v bodu 1)
tohoto usnesení byla privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova
č. p. 1604/7, Praha 1, procesně realizována v souladu s platnou právní úpravou a
zásadami privatizace platnými v rozhodné době

3.

KONSTATUJE, ŽE
kupní smlouva o prodeji bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7,
Praha 1, nebyla Mgr. Pavlem Čižinským, starostou MČ Praha 1 v rozhodné době,
uzavřena v souladu se schváleným usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1, jelikož
neobsahovala ustanovení o vyloučení existence nároku na náhradu
za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení MČ Praha 1 od smlouvy
pro případ nepravdivosti tohoto ujištění, avšak toto pochybení podle závěrů externí
advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. a výsledků šetření orgánů
činných v trestním řízení nenaplňuje trestně právní odpovědnost

4.

KONSTATUJE, ŽE

1.

Mgr. Pavlem Čižinským, členem ZMČ Praha 1, došlo k porušení Etického
kodexu člena ZMČ Praha 1, a to konkrétně v čl. 2 odst. 2, neboť
v souvislosti s privatizací bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova
č. p. 1604/7, Praha 1, Mgr. Pavel Čižinský závažně a opakovaně uvedl
v omyl veřejnost, a to svými výroky dehonestujícími MČ Praha 1

2.

DOPORUČUJE RMČ Praha 1 postupovat dle čl. 8. bod 4) platného
Etického kodexu člena ZMČ Praha 1:

„Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu
ZMČ Praha 1, může být zastupitel ZMČ Praha 1 odvolán ze své funkce
v RMČ Praha 1 či výboru ZMČ Praha 1, resp. jinými orgány MČ Praha 1 z dalších
funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením
ZMČ Praha 1 může být při zvlášť závažných případech porušení tohoto Etického
kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele MČ Praha 1.
Projednáváním výsledků šetření ZMČ Praha 1, příp. Kontrolního výboru ZMČ P1,
v ZMČ Praha 1 nejsou dotčena práva politických klubů členů ZMČ Praha 1
na vlastní doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil
ustanovení tohoto Etického kodexu a je členem příslušného polického klubu.“
Zodpovídá: RMČ Praha 1, termín: 30. 9. 2021

5. VYZÝVÁ
Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, aby v budoucnu zveřejňoval pouze
úplné a ověřené informace tak, aby nemohlo dojít k poškozování dobrého jména
MČ Praha 1, Úřadu MČ Praha 1 a jeho zaměstnanců
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6. DOPORUČUJE
všem členům ZMČ Praha 1, aby do budoucna jakékoli mediální výstupy opírali
pouze o informace, jejichž součástí nebudou zavádějící a zkreslené údaje,
a nebude tak docházet k poškozování dobrého jména MČ Praha 1 a Úřadu
MČ Praha 1

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

K bodu č. 5 Různé
-

K bodu č. 6 Závěr
Předseda poděkoval členům KV a ostatním zúčastněným za účast a jednání ukončil v 18:15 hod.
____________________________________________________________________________________
Mgr. David Bodeček, předseda

………………………………………….

Mgr. Petr Scholz, ověřovatel

………………………………………….

____________________________________________
Zapsala:

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
předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP

Přílohy:
prezenční listina
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