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Městská část Praha 1 

Zastupitelstvo městské části 
 

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

ZÁPIS č. 24/2021 
 

z 24. jednání konané dne 14. 6. 2021 od 15:00 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 - od 15:10 hod., Stanislav Lazar, 
Mgr. Karel Ulm) 

 
Omluven:   Mgr. Petr Kučera – do 15:10 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 24. jednání KV. (Předkladatel D.B.)  

3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 23/2021 ze dne 10. 5. 2021. (Předkladatel D.B.)  

4. Zpráva o činnosti KV č. 5/2021 vypracovaná pro 28. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

5. Informace z 26. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

6. Seznámení se s aktualizací Jednacího řádu výborů ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

7. Informace o plnění úkolů zadaných na  23. jednání KV dne 10. 5. 2021. (Předkladatel D.B.) 

8. Zápisy ze 17. – 20.  jednání RMČ P1 roku 2021. (Předkladatel D.B.) 

9. Stanovisko MVČR k možnosti účasti člena zastupitelstva na jednání KV. (Předkladatel D.B.) 

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1 Odborem kontrolních činností HMP ze dne 

29. 4. 2021. (Předkladatel D.B.) 

11. Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1  za 1. čtvrtletí 

2020 – materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

12. Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění 

od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021. (Předkladatel D.B.) 

13. Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020 – materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel 

D.B.)  

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

kodexu člena ZMČ P1 Ing. arch. Tomášem Víchem – materiál k předložení ZMČ P1. 

(Předkladatel D.B.) 

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

(Předkladatel D.B.)  

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

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

17. Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1  -  Prověření zadání veřejné 

zakázky k Anenskému trojúhelníku. (Předkladatel D.B.) 

18. Podnět P. Ch.  -  Stížnost na absenci odpovědi od starosty. (Předkladatel D.B.) 
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19. Podnět Č. H. – Vydání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. (Předkladatel D.B.) 

20. Podnět Č. H. – Revize pořizovacích předmětů v obecních bytech a nebytových prostorech. 

(Předkladatel D.B.) 

21. Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022. (Předkladatel D.B.) 

22. Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7. (Předkladatel D.B.) – pevný 

čas: 17:00 hod.  

23. Různé  

24. Diskuze  

25. Závěr  

_________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu 

 
Jednání Kontrolního výboru ZMČ P1 (dále jen „KV“) zahájil v 15:00 hod. předseda KV Mgr. David 
Bodeček (dále jen „Předseda“). Předseda přivítal přítomné členy a hosty – JUDr. Petra Dětského, 
vedoucí TAJ_OPR a Vojtěcha Mikoláše, asistenta dlouhodobě uvolněné členky Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Alexandry Udženije, a 
konstatoval, že se jednání KV zúčastní všichni členové (z pozdějšího příchodu se omluvil Mgr. Petr 
Kučera), což znamená, že KV je usnášeníschopný. Přítomní byli upozorněni, že se z jednání pořizuje 
tajemnicí zvukový záznam, který slouží pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy následně je záznam 
smazán. Pokud si někdo jiný pořizuje záznam, je nezbytné, aby toto oznámil členům KV, a ti musí 
s pořízením nahrávky souhlasit.  
 
Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého 
programu, který jim byl zaslán dne 7. 6. 2021 a upozornil na navržený bod č. 22 s pevně stanoveným 
časem. 
 
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
 

Usnesení UKV/21/24/1 – KV schvaluje program jednání Kontrolního výboru č. 24/2021 ze dne 

14. 6. 2021, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 7. 6. 2021 

  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 24. 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 JUDr. Zuzanu Chlupáčovou, která návrh přijala. 
 

 

Usnesení UKV/21/24/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 24/2021 JUDr. Zuzanu Chlupáčovou 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 23/2021 ze dne 10. 5. 2021 
 
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 23. jednání KV, který byl členům zaslán 
12. 5. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato. 
 

 

Usnesení UKV/21/24/3 – KV schvaluje zápis č. 23/2021 z jednání dne 10. 5. 2021 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 4 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru č. 5/2021  vypracovaná pro 28. zasedání 
ZMČ P1 
 
Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV  č. 5/2021 zpracovanou Předsedou pro 28. zasedání 
ZMČ P1 konané dne 14. 9. 2021. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 
10. 5. 2021, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV.  
 
 

Usnesení UKV/21/24/4 – KV  

 

1) s o u h l a s í 
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 5/2021 vypracovanou pro 28. zasedání 
ZMČ Praha 1 konané dne 14. 9.  2021 

 

2) u k l a d á 
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit Zprávu o činnosti KV č. 5/2021, vypracovanou 
pro 28. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 14. 9. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 5 Informace z 26. zasedání ZMČ P1  
 
Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly dne 18. 5. 2021 schváleny 
na 26. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení související s KV: 
 

 č. UZ21_0254 – „Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 1“ 
 
ZMČ P1 schválilo s platností od 19. 5. 2021 změnu Jednacího řádu výborů ZMČ P1 

 
 

 č. UZ21_0263 – „Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1“ 
 

ZMČ P1 schválilo Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 

Předseda sdělil, že ke 2  tiskům předloženým KV (Plán činnosti KV pro rok 2021, Kontrolní řád KV) 
nebylo přijato usnesení. Nebyla schválena Mgr. E. H. členkou KV.  
 

Usnesení UKV/21/24/5 – KV  bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 26. zasedání 

ZMČ Praha 1 dne 18. 5. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
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_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 6 Seznámení se s aktualizací Jednacího řádu výborů ZMČ P1 
 
Předseda dne 7. 6. 2021 předal členům KV usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0254 se změnou Jednacího 
řádu výborů ZMČ P1, která byla ZMČ P1 schválena  dne 18. 5. 2021.  
 
KV vzal na vědomí uvedené usnesení, jehož součástí je změna Jednacího řádu výborů ZMČ P1. 
 
Změna Jednacího řádu výborů ZMČ P1: 
 
Čl. 2 – Jednání výborů 
 
Bod 2 se mění takto:  
 
Tajemník výboru zajistí, aby program jednání byl zveřejněn na stránkách MČ P1 nejpozději 3 pracovní 
dny před konáním jednání. Pokud již před konáním jednání předsedající předpokládá, že některé části 
budou neveřejné, je to v programu na webových stránkách uvedeno. 
 
 
Bod 8 se mění takto:  
 
Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru. Nemůže-li se některý člen výboru jednání 
zúčastnit je povinen se předem předsedovi výboru omluvit. Neúčast z náhlého důvodu je člen výboru 
povinen dodatečně zdůvodnit. Výbor může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Rady MČ P1, kteří nejsou členy výboru, 
bez předchozího souhlasu výboru. 
 
 
Čl. 3 – Jednání výborů formou videokonference 
 
Bod 1 se mění takto:  
 
Za účast na jednání výborů je v odůvodněných případech (nouzový stav, opatření vydaná na základě 
krizového nebo pandemického zákona, nařízená karanténa, povinná izolace dle zákona o ochraně 
veřejného zdraví nebo jiného právního předpisu) považována i účast prostřednictvím dálkového 
audiovizuálního přenosu (videokonference). Žádost o účast formou videokonference musí být 
podána předsedovi, prostřednictvím tajemníka výboru, nejpozději 1 den před jednáním výboru, 
aby mohla být videokonference technicky zajištěna, je-li to možné (viz bod 4). 
 
 
Nově se vkládá bod 2 ve znění: 
 
Účast na výboru formou videokonference z jiného mimořádného důvodu, než podle bodu 1, je 
možná pouze v případě, že tak určí předseda při svolání výboru. V případě jednání výboru 
s možností účasti formou videokonference, musí být tato informace součástí pozvánky 
(programu). 
 
 
Bod 2 se přečíslovává na bod 3 a nově zní: 
 
Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita každého jednotlivého člena výboru 
(případně dalšího účastníka) pomocí přenosu obrazu i zvuku a musí být zajištěna možnost interakce 
mezi všemi členy výboru účastnícími se jednání výboru. K rozpravě se účastník jednání hlásí 
prostřednictvím technického řešení umožněného využitým technickým prostředkem, zdvižením 
ruky nebo jiným způsobem stanoveným předsedajícím. 
 
 
Bod 3 se přečíslovává na bod 4. 
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Nově se vkládá bod 5 ve znění: 
 
Při videokonferenci musí být zachována možnost účasti dalších osob dle čl. 5 bodu 2. 
 
Ostatní body č. 3 zůstávají v původním znění, jen se přečíslovávají.  
 
 

Usnesení UKV/21/24/6 – KV  bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0254 ze dne 

18. 5. 2021, jehož součástí je změna Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1 

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

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 7 Informace o plnění úkolů zadaných  na 23. jednání KV dne 10. 5. 2021 
 
Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 23.  jednání KV dne 10. 5. 2021. 
 
Usnesení UKV/21/23/4  (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 4/2021 vypracovaná pro 27. zasedání 
ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 16. 6. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV 
vypracovanou pro 27. zasedání ZMČ P1 
 
Předsedou bylo oznámeno, že termín ještě neuplynul. Dokument byl dne 12. 5. 2021 předán do OVO 
a členům zastupitelstva byl předložen dne 9. 6. 2021, a to v podkladech pro 27. zasedání ZMČ P1.  
 
 
Usnesení UKV/21/23/8 (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)  – KV uložil Předsedovi, aby do 20. 5. 2021 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 P1 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 14. 5. 2021 odeslaným e-mailem.  
 
 
Usnesení UKV/21/23/9 (k bodu č. 9: Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020)  – KV uložil 
Předsedovi, aby předložil Závěrečnou zprávu na jednání ZMČ P1, s doplněním aktuálních informací 
do důvodové zprávy, KV stanovený termín – 16. 6. 2021 
 
Předsedou bylo oznámeno, že termín ještě neuplynul. Dokument byl dne 27. 5. 2021 předán do OVO 
a členům zastupitelstva byl předložen dne 9. 6. 2021, a to v podkladech pro 27. zasedání ZMČ P1. 
K opětovnému schválení byl  materiál členům KV předložen i na toto jednání.  
 
 
Usnesení UKV/21/23/11 (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 uložil Předsedovi, 
aby předložil Zprávu na jednání ZMČ P1 s předložením dvou variant dalšího řešení, KV stanovený 
termín – 16. 6. 2021 
 
Předsedou bylo oznámeno, že termín ještě neuplynul. Dokument byl dne 28. 5. 2021 předán do OVO 
a členům zastupitelstva byl předložen dne 9. 6. 2021, a to v podkladech pro 27. zasedání ZMČ P1. 
Ke schválení byl  materiál členům KV předložen na toto jednání.  
 
 
Usnesení UKV/21/23/13  (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) – KV pověřil 
Předsedu, 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, KV 
stanovený termín – 20. 5. 2021 



6 
 

 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 12. 5. 2021 odeslaným interním sdělením.   
 
Usnesení UKV/21/23/14  (k bodu č. 14: Podnět Tomáše Bajusze – Občané Prahy 1, z.s. – Prověření 
zadání veřejné zakázky – Anenský trojúhelník) – KV uložil Předsedovi, aby vyžádal od  JUDr. Petra 
Dětského, vedoucí TAJ_OPR, „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, a aby podnět zařadil do programu nejbližšího jednání 
KV poté, co budou k dispozici všechna vyjádření 
 
Předseda konstatoval, že  JUDr. Petru Dětskému byl e-mail s vydefinovaným  zaslán dne 12. 5. 2021.  
 
Usnesení UKV/21/23/15a  (k bodu č. 15: Různé:  Podnět P. Ch. – stanové přístavby – palác Žofín) – KV 
uložil Předsedovi, aby požádal o stanovisko starostu ve věci absence jeho odpovědi a aby Předseda 
zařadil podnět jako bod do programu následujícího jednání a seznámil KV se stanoviskem starosty, KV 
stanovený termín: 15. 5. 2021 
 
Předseda konstatoval, že  starostovi  byl e-mail s vydefinovaným  zaslán dne 12. 5. 2021.  
 
 
 
Na 23. jednání KV byly usnesením přerušeny body: 
 

 č. 12: Revize Etického kodexu člena ZMČ P1 

 č. 13: Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ 
Revoluční  

 č. 14: Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné    
zakázky k Anenskému trojúhelníku 

 č. 15a: Podnět P. Ch. ve věci absence odpovědi starosty, a to na žádost o zrušení  
stanových přístaveb v paláci Žofín 

 
Předseda sdělil, že uvedené body byly  předloženy do návrhu programu 24. jednání KV. 
 
 

Usnesení UKV/21/24/7 – KV  bere na vědomí informace předsedy KV o úkolech zadaných KV  

na 23. jednání KV  dne 10. 5. 2021, a dále informace o jejich splnění 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 8 Zápisy ze 17. – 20. jednání RMČ P1 roku 2021 
 
Předseda dne 7. 6. 2021 předal členům KV zápisy ze 17. – 20. jednání RMČ P1, která se uskutečnila 
dne 27. 4., 4. 5., 11. 5. a 17. 5. 2021. 
 
KV vzal na vědomí uvedené zápisy. 
  
 

Usnesení UKV/21/24/8 – KV  bere na vědomí zápisy z jednání 17. - 20. jednání RMČ Praha 1 roku 

2021, která se uskutečnila 27. 4., 4. 5., 11. 5. a 17. 5. 2021 

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

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 9 Stanovisko MVČR k možnosti účasti člena zastupitelstva na jednání KV 
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Předseda se 19. 5. 2021 písemně obrátil na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR s dotazem 
k účasti člena zastupitelstva městské části na neveřejném jednání výboru zastupitelstva.  
 
Výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva a v případě neveřejného jednání výboru se hlasuje 
o účasti zájemce z řad veřejnosti. Byl vznesen dotaz, zda musí být hlasováno rovněž o účasti člena 
zastupitelstva, který není členem výboru a chce se jednání výboru zúčastnit. 
 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR konstatuje: 
 
Zatímco u rady městské části a zastupitelstva městské části je veřejnost či neveřejnost jejich jednání 
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, výslovně stanovena, 
v případě výborů zákon o hl. m. Praze mlčí. Jak zákon o hl. m. Praze, tak ani žádný jiný právní předpis 
nestanovuje, zda se jednání výboru může účastnit i osoba, která není jeho členem. Znamená to tedy, 
že otázka veřejnosti či neveřejnosti jednání jakéhokoli výboru zastupitelstva městské části bude 
ve většině případů záviset na volbě a potřebách daného výboru. Výbor si sám může schválit jednací 
řád, kde budou stanoveny podrobnosti ohledně jeho jednání (např. pravidla přizvání dalších osob 
k jednání), nebo si v konkrétním případě odhlasovat, zda jeho jednání bude veřejné, či nikoliv, nebo zda 
se jeho jednání může účastnit i jiná osoba. Pravidla pro jednání výboru může také závazně stanovit 
přímo zastupitelstvo městské části, jež členy výborů volí a odvolává. Pravidla pro jednání výboru 
stanovená zastupitelstvem by pak měla přednost před pravidly přijatými samotným výborem. 
 
K otázce veřejnosti jednání výborů lze podotknout, že ve většině případů jsou jednání výborů z povahy 
věci neveřejná, neboť mohou být projednávány záležitosti, které spadají pod ochranu např. osobních 
údajů nebo ochranu obchodního tajemství apod. Při rozhodování o veřejnosti či neveřejnosti jednání 
výboru je tedy nutno vzít v úvahu, jaké materiály budou projednávány. Jde-li tedy obecně 
o přítomnost dalších osob (veřejnost, odborníci, zastupitelé) na jednání výboru, lze říci, že pokud 
tuto možnost výslovně nestanovilo zastupitelstvo, bude záležet vždy na kolektivní vůli 
samotného výboru, zda osoba, jež není členem výboru, může být na jeho jednání 
přítomna, případně zda může do jednání výboru vstupovat, či nikoliv, neboť ze zákona nelze právní 
nárok jiných osob na účast na jednání výboru dovodit. 
 
Pokud však jde o člena zastupitelstva městské části, je vhodné ještě připomenout postavení výborů 
obecně, tedy že jsou zřizovány zastupitelstvem městské části jako jeho poradní orgány, plní úkoly, 
kterými je zastupitelstvo pověří a odpovídají mu ze své činnosti. Podle ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) 
ve spojení s § 87 odst. 3 zákona o hl. m. Praze pak má člen zastupitelstva městské části právo vznášet 
dotazy, připomínky a podněty mj. na předsedy výborů zastupitelstva městské části. Na základě právě 
uvedeného se domníváme, že výborem by měla být účast člena zastupitelstva na jednání v zásadě 
umožněna, nebrání-li tomu povaha projednávaných věcí. 
 
 

Usnesení UKV/21/24/9 – KV  bere na vědomí Stanovisko MV ČR – Odbor veřejné správy, dozoru 

a kontroly, č.j.: MV – 82549 - 2/ODK-2021, ze dne 25. 5. 2021 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1 Odborem kontrolních činností 
HMP ze dne 29. 4. 2021 
 
Předseda dne 7. 6. 2021 předal členům KV Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1 
za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, a to  Odborem kontrolních činností HMP ze dne 29. 4. 2021.  
 
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou 3 dílčích přezkoumání. Údaje o hospodaření byly 
přezkoumány z hlediska: 
 

 dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy – např.: 
 

o zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; 
o zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 
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o zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů; 

o zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů; 

o obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; 

o nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů; 
 

 souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem; 
 

 dodržování účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití; 
 

 věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.  
 
 
KV vzal Zprávu na vědomí. 
  
 

Usnesení UKV/21/24/10 – KV  bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

MČ Praha 1 Odborem kontrolních činností HMP ze dne 29. 4. 2021, a to pro období 
od 1. 1. do 31. 12. 2020. 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 11 Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 
za 1. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ P1  
 
Předseda předložil aktuální 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, 
z čehož k datu 31. 5. 2021  byly 2 úkoly nevyřízeny  a to:  
 

 

     1.     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) 

 
  

      2. 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 totožným termínem, z čehož k datu 31. 5. 2021 zůstává 
nevyřízených  20  úkolů, a to:  
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       1) UR21_0010 (úkol: UK21_00065) ze dne 05. 01. 2021, bod 2  
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Odpovědět na dopis p.Smrže 
 (doporučení – realizovat) 
 
      
       2)  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) 

 
 

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

    4)   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) 
 

 

    5)   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) 

 
 

    6)  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) 
 

    7)  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) 

 
 

    8)   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) 

 
  9)   UR21_0165 (úkol: UK21_00259), ze dne 16. 02. 2021, bod 17 
        (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
        Odpovědět na interpelaci Ing. Filipa Dvořáka  
          (doporučení – realizovat) 
 
 

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

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

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

 

  13)  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) 

 
   14)  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) 

 
   15)   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) 

 
16)   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) 

 
17)    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) 

 
 18)   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) 

     
 

 19) 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) 

 
20)  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)   

 

 

Usnesení UKV/21/24/11 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

Zprávu KV o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 od 1. 1. 2021 
do 31. 3. 2021 

 
2) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit „Zprávu“ dle bodu 1) tohoto usnesení 
ZMČ Praha 1, termín: 14. 9. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 12 Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem 
plnění od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 
 
Jedním z hlavních úkolů KV je provádění kontroly všech úkolů jednou za čtvrtletí. Evidenci a průběžnou 
kontrolu úkolů z RMČ P1, z hlediska formálně právní stránky dle § 7 odst. 3 Jednacího řádu RMČ P1, 
provádí a sledují pověřené pracovnice Oddělení volených orgánů (dále jen „OVO“), které taktéž 
upozorňují jednotlivé zodpovědné osoby (nositele úkolů) na uplynutí termínu. S ohledem na velké 
množství ukládaných úkolů RMČ P1, OVO předkládá na každou schůzi RMČ, jako řádný bod programu, 
k projednání seznam úkolů uložených RMČ P1 s termínem plnění k datu konání příslušné schůze 
RMČ P1. V případě, že není úkol splněn, je zodpovědnou osobou navržen nový termín, včetně 
zdůvodnění, proč nebylo možné úkol splnit v termínu. Dle § 7 odst. 2 (Kontrola plnění usnesení rady) 
Jednacího řádu RMČ P1 vyplývá, že: „K plnění úkolů z usnesení jsou příslušní nositelé úkolů povinni 
vyplnit, po uplynutí termínu úkolu, stručnou informaci  o jeho splnění (postup vyřízení úkolu je uveden 
v Příloze č. 1 Pravidel pro přípravu a vyhotovení materiálů pro jednání RMČ P1, která je součástí 
Jednacího řádu). 
 
Před samotným předložením materiálu do zastupitelstva, v případě zjištění, že některé úkoly nejsou 
stále ve stanovených termínech splněny, obrací se Předseda  prostřednictvím tajemnice KV písemně či 
telefonicky na jejich nositele se žádostí o zdůvodnění, proč nebyly schválené úkoly splněny, a žádostí 
o napravení stavu. Z praxe vyplývá, že většinou jsou úkoly splněny, avšak způsob splnění nebyl 
zaznamenán do evidenčního systému.  
 
K tomu, aby byl členům KV předložen přehled úkolů s termínem splnění od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, 
navrhl Předseda, aby ho k získání materiálu od OVO pověřil KV. Členům bude přehled zaslán 
před jednáním 25. jednání KV.  
 
 

Usnesení UKV/21/24/12 – KV ukládá Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, zajistit a předložit KV 

přehled s úkoly z jednání RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění  od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, 
termín: 10. 8. 2021 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 13 Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2020 – materiál k předložení ZMČ P1 
 
KV na svém 23. jednání dne 10. 5. 2021 usnesením č. UKV/21/23/9: 
 

1. v z a l     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 á l i l 

Závěrečnou zprávu o činnosti KV za rok 2020 
 

3. k o n s t a t o v a l, 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  
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4. u l o ž i l  

Předsedovi, aby  předložil Závěrečnou zprávu dle bodu 2) usnesení na jednání ZMČ Praha 1, 
s doplněním aktuálních informací do důvodové zprávy dle bodu 3) tohoto usnesení,  termín: 
16. 6. 2021 

 
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/1074, který dne  27. 5. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl 
dne 16. 6. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1. 
 
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, 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.  
 
 

Usnesení UKV/21/24/13 – KV  bere na vědomí materiál č. BJ2021/1074 určený pro 27. zasedání 

ZMČ Praha 1 – Závěrečná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 
za rok 2020 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 14 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0208 - Prověření možného porušení 
Etického kodexu člena ZMČ P1  Ing. arch. Tomášem Víchem – materiál k předložení ZMČ P1 
 
KV dne 10. 5. 2021 usnesením č.  UKV/21/23/11: 
 
1. v z a l      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. v z a l     n a    v ě d o m í   

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

3. k o n s t a t o v a l , ž e  
došlo k porušení Etického kodexu dle Zprávy v bodu 1)  usnesení  

 
4. u l o ž i l 

Předsedovi, aby předložil Zprávu dle bodu 1) usnesení na jednání ZMČ Praha 1 s předložením 
ZMČ Praha 1 dvou variant dalšího řešení,  termín: 16. 6. 2021 

 
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/1075, který dne  27. 5. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl 
dne 16. 6. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1. 
 
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, 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. 
 
V diskuzi se členové KV shodli, že chtějí tento bod na jednání ZMČ P1 projednat v rychlosti 
a bez zbytečných emocí a v případě omluvy Ing. arch. Tomáše Vícha odsouhlasit mírnější variantu, tedy  
variantu A. Pokud by Ing. arch Tomáš Vích použil  na jednání ZMČ P1 stejné argumenty jako na jednání 
KV dne 10. 5. 2021, tak  členové KV projevili obavu, že dojde ke schválení  varianty B, tj. se sankcemi. 
 
 

Usnesení UKV/21/24/14 – KV  bere na vědomí materiál č. BJ2021/1075 určený pro 27. zasedání 

ZMČ Praha 1 – Zpráva o prověření porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Ing. arch. Tomášem 
Víchem  
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Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 15 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 - Revize Etického kodexu člena 
ZMČ P1  
 
KV dne 10. 5. 2021 usnesením č.  UKV/21/23/12: 
 
 
1. v z a l     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. v z a l      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) usnesení 

 
3. p ř e r u š i l  
    projednání Návrhu dle bodu 1) usnesení,  a to do příštího jednání KV 

 
 
 
Předseda na 23. jednání KV členům zopakoval, že k revizi Etického kodexu  pověřilo KV  Zastupitelstvo 
MČ P1, a to poté, co na některé chybné pasáže Etického kodexu upozornil tajemník Úřadu MČ 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 prověří odkazující 
články v bodu 3) navrženého návrhu Etického kodexu.  
 
Písemná vyjádření KV  k návrhu revize Etického kodexu zaslal Ing. Michal Caban, Ing. arch. Tomáš 
Vích se jako jediný účastnil projednávání návrhu Etického kodexu při jednání KV. Předseda sdělil, že 
konečná verze Etického kodexu bude k vyjádření zaslána  tajemníkovi Úřadu MČ P1, oddělení volených 
orgánů, oddělení právní, kontroly a stížností a ve finále na oddělení vnějších vztahů k celkové editaci. 
 
Předseda požádal JUDr. Zuzanu Chlupáčovou o dodatečné zaslání přílohy k Čestnému prohlášení 
související s majetkovým přiznáním a místopředsedu Mgr. Petra Scholze o prověření odkazujících 
článků v bodu 3) navrženého návrhu Etického kodexu, a to nejpozději do 30. 6. 2021. 
 
 

Usnesení UKV/21/24/15 – 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 a na řádném jednání KV dne 10. 5. 2021, vč. úprav a doplnění členů KV 

 
2)    u k l á d á 

   Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby Návrh dle bodu 1) byl k vyjádření předán tajemníkovi    
   ÚMČ Praha 1, vedoucí KAS_OVO, vedoucímu  TAJ_OPR a následně  STA_OVV  k editaci 

dokumentu,  termín: 15. 8. 2021 
 
3)    u k l á d á 

   Mgr. Davidu  Bodečkovi, předsedovi KV,  aby  záležitost  dle  bodu  1)   tohoto  usnesení  zařadil    
   jako bod do programu nejbližšího jednání KV, termín: 6. 9. 2021 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 16 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními 
aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční 
 

KV dne 10. 5. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/23/13, ve kterém: 

 
1. v z a l       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 i l  

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 i l  

Předsedu, 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 

 
Předseda  informoval, že dne 12. 5. 2021 předal  interní sdělení  do sekretariátu starosty  s žádostí 
o pověření oddělení interního auditu, aby prověřilo danou záležitost. Dle sdělení vedoucí oddělení 
interního auditu JUDr. Pavly Gajdošové, bude audit zpracován do 10. 8. 2021. Závěr auditu poté 
Předseda předloží na nejbližším jednání KV, a to 6. 9. 2021.   
 
 

Usnesení UKV/21/24/16 – 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, termín: 6. 9. 2021  

 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 17 Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání 
veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku 
 
 
KV dne 10. 5. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/23/14, ve kterém: 

 
1. v z a l     n a     v ě d o m í 

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

 
2. v z a l    n a    v ě d o m í  

ústní informaci Předsedy  o dalším postupu ÚOHS, kterou obdržel dne 26. 4. 2021 
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3. p ř e r u š i l  

projednávání podnětu dle bodu 1) a 2)  usnesení, a to do vydání Rozhodnutí ÚOHS v dané záležitosti  
 
4. u l o ž i l  

Předsedovi, 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 l o ž i l  

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

 
JUDr. Petr Dětský, vedoucí TAJ _OPR, k této záležitosti sdělil, že ÚOHS si od ÚMČ P1 vyžádal 
doplňující materiál. Doposud rozhodnutí v dané záležitosti  není  vydáno. Předseda požádal JUDr. Petra 
Dětského, aby poté, co obdrží od ÚOHS rozhodnutí,  jej poskytnul KV.  
 
 

Usnesení UKV/21/24/17 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

aktuální informaci Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV, k veřejné zakázce k Anenskému trojúhelníku, 
a to v souvislosti s podnětem veřejnosti u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

 
2) p ř e r u š u j e  

projednání bodu dle bodu 1) tohoto usnesení do příštího jednání KV 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 18 Podnět P. Ch. – Stížnost na absenci odpovědi od starosty 
 
KV dne 10. 5. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/23/15a, ve kterém: 

 
1. v z a l     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 l o ž i l 

Předsedovi, aby požádal o stanovisko starostu k bodu 1) usnesení,  termín: 15. 5. 2021 
 
3. p ř e r u š i l   

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

4. u l o ž i l  
Předsedovi, aby podnět dle bodu 1)  usnesení zařadil jako bod do programu následujícího 
jednání KV a seznámil KV se stanoviskem dle bodu 2) tohoto usnesení 

 
Předseda členy KV informoval o upozornění na absenci odpovědi kancelář starosty a předložil jim 
reakci, kterou panu P. Ch. dne 24. 5. 2021 zaslal Mgr. Petr Vaněk, vedoucí OTMS, a to poté, co jej o to 
požádala kancelář starosty. S obsahem zaslaným Mgr. Petrem Vaňkem se členové KV seznámili.   
 
 

   Usnesení UKV/21/24/18 – KV  

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

urgenci P. Ch., předkladatele podnětu,  přijatou dne 21. 5. 2021, ve věci: Zaplevelení     památkové 
rezervace restauračními stany  
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  2)  b e r e    n a    v ě d o m í 
     e-mailovou reakci Mgr. Petra Vaňka, vedoucí OTMS,  ze dne 24. 5. 2021 

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

    e-mailovou zprávu P. Ch. ze dne 27. 5. 2021 
 

    4)  d o p o r u č u j e  
         ÚMČ Praha 1 a členům ZMČ Praha 1 dodržovat obvyklé lhůty stanovené pro vyřizování  písemností 
  
   Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 19 Podnět Č. H. (podnět veřejnosti) Vydání informací podle  zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Předseda informoval o podnětu, který byl Č. H., občanem Prahy 1, zaslán dne 14. 5. 2021, a to 
v souvislosti s vydáním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 
Na základě pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze pod č.j. 3A 122/2017 ze dne 18. 1. 2021 
mu údajně měly být informace vydány již v lednu 2021 a doposud se tak nestalo. Rozsudek není 
součástí podnětu.  
 
Dle sdělení JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR, povinný subjekt vyřídil žádost pana Č. H. v 
souvislosti s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18.1.2021, č.j. 3 A 122/2017-68 a podle § 15 
Infz rozhodl dne 14.6.2021 takto: žádosti se nevyhovuje a poskytnutí informace se ve smyslu § 15 
odst. 1, § 2 odst.4 Infz odmítá. 
 

Usnesení UKV/21/24/19 – KV  

 
1) b e r e    n a    v ě d o m í 

podnět Č. H., občana MČ Praha 1, zaslaný dne 14. 5. 2021, a to v záležitosti pomoci s vydáním od 
Úřadu MČ Praha 1 informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
na základě pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2021 

 
2)    b e r e    n a    v ě d o m í 
       vyjádření JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, a to, že žádosti se nevyhovuje a poskytnutí         

informace se ve smyslu § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 Infz odmítá 
  
3)     u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, odpovědět panu Č. H., předkladateli podnětu, o přijatém 
usnesení č. UKV/21/24/19, a to ve smyslu diskuze členů KV k této věci, termín: 30. 6. 2021  

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

 
_________________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 20 Podnět Č. H. (podnět veřejnosti) – Revize pořizovacích předmětů v obecních bytech 
a nebytových prostorech 
 
Předseda informoval o podnětu, který byl Č. H., občanem Prahy 1, zaslán dne 17. 5. 2021 týkající se 
ze strany Úřadu MČ Praha 1 možného neoprávněného účtování poplatků za pořizovací předměty 
v bytech a nebytových jednotkách v majetku MČ Praha 1, které jsou již nájemci uhrazeny a které jsou 
zastaralé nebo nefunkční či dokonce ohrožující bezpečnost a zdraví občanů MČ Praha 1. 
 
Předkladatel podnětu žádá, aby došlo k zajištění revize všech stávajících pořizovacích předmětů 
v obecních bytových a nebytových jednotkách, spojenou s bezpečností a blahem občanů MČ Praha 1. 
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V rámci diskuze sdělil Mgr. Petr Scholz, místopředseda KV, že v této záležitosti neshledává procesní 
pochybení a konstatuje, že toto nespadá do kompetence KV. Přítomný MUDr. Jan Votoček, radní 
pro oblast majetku, sdělil, že pan Č. H.  si zakoupil nový sporák, který mu byl odepisován a v současné 
době je mu účtován paušální poplatek za vybavení bytu sporákem a to cca 10,- Kč/měs.    
 
 

Usnesení UKV/21/24/20 – KV  

 
1) b e r e    n a    v ě d o m í 

podnět Č. H., občana MČ Praha 1, zaslaný dne 17. 5. 2021, a to v záležitosti možného 
neoprávněného účtování poplatků za pořizovací předměty v bytech a nebytových jednotkách 
MČ Praha 1.  

 
2) k o n s t a t u j e ,  že  

podnět dle bodu 1) tohoto usnesení nespadá do kompetence KV 
 
3) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, odpovědět panu Č. H., předkladateli podnětu, o přijatém 
usnesení č. UKV/21/24/20, a to ve smyslu diskuze členů KV k této věci, termín: 30. 6. 2021  

  
 

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

_________________________________________________________________________________ 
 

K bodu č. 21 Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022 
 
Členové KV začali projednávat plán své činnosti pro rok 2022. Předseda vyzval ostatní členy KV, aby 
do příštího jednání předali své podněty a návrhy k rozšiřování plánu činnosti KV v roce 2022. 
 
Předběžný plán činnosti KV v roce 2022: 
 

- průběžná kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1 
- zpracování Zpráv o činnosti KV v roce 2022 
- zpracování Souhrnné zprávy o činnosti KV v roce 2021 
- průběžné školení v oblasti kontroly členů výboru, tj. členů poradního a iniciačního orgánu 

Zastupitelstva městské části Praha 1, v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR zákonem 
o hl. m. Praze 

- zabývání se podněty od jednotlivých členů Zastupitelstva městské části Praha 1 
- předkládání podnětů od občanů Zastupitelstvu městské části Praha 1 

 
 

Usnesení UKV/21/24/21 – KV přerušuje  projednání Plánu činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022, a to 

do příštího jednání KV 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 22 Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7 
 
Předseda sdělil, že na základě jednání RMČ P1 dne 25. 5. 2021 bylo přijato usnesení č. UR21_0643 
ve věci prověření privatizace bytové jednotky č. 1604/7 na adrese Bolzanova 7/1604, Praha 1, ve kterém 
rada pověřila iniciovat prověření možného porušení Etického kodexu zastupitele Mgr. Pavla Čižinského 
KV a dále, aby byla prověřena  jeho případná trestněprávní odpovědnost za jeho konání v souladu s jinou 
částí daného  usnesení. V případě, že ZMČ P1 na svém jednání dne 16. 6. 2021 pověří KV prověřením  
postupu privatizace dané jednotky, stejně tak i prověřením možného  porušení Etického kodexu,  svolá 
do týdne Předseda  mimořádné jednání KV.  
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Předseda přítomné seznámil o  pochybnostech při privatizaci bytové jednotky č. 7 v domě Bolzanova 7, 
které byly mediálně prezentovány  a také s podněty od veřejnosti.   
 
 
Předseda upozornil na  citlivě důvěrné informace, požádal přítomné členy KV o hlasování,  zda souhlasí 
s přítomností veřejnosti při projednávání tohoto bodu. Mgr. Petr Kučera, člen KV sdělil, že se jedná o dva 
zastupitele, kteří mají podepsanou mlčenlivost, tak nemá problém s tím,  aby byli přítomni. Předseda 
požádal přítomné, že bez souhlasu KV není možné průběh jednání nahrávat. Mgr. Karel Ulm navrhl, aby 
se všichni přítomní zdrželi poskytování informací v této věci do doby ověření zápisu z tohoto jednání KV 
a  vyzval Mgr. Pavla Čižinského, zda je ochoten tento návrh dodržet. Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ P1, 
sdělil: „já nebudu tady žádnou mlčenlivost nikomu slibovat“. Stanislav Lazar následně navrhl, aby se 
hlasovalo o vyloučení veřejnosti při projednávání bodu. S návrhem se ztotožnil Mgr. Karel Ulm, a to 
z důvodu, že  člen ZMČ P1 uvedl, že nebude dodržovat mlčenlivost na jednání KV. Předseda konstatoval, 
že je důležité, aby tyto informace nebyly dále sdělovány a to i na pokyn Policie ČR do doby jejího 
rozhodnutí v dané záležitosti. Mgr. Petr Scholz položil otázku Mgr. Pavlu Čižinskému, zda opravdu si trvá 
na tom, že nebude dodržovat mlčenlivost a bude zveřejňovat informace, které se dozví při projednávání 
tohoto bodu na KV. Mgr. Pavel Čižinský odpověděl: „ano, nebudu tuto zdržovací taktiku,  kterou tady 
David Bodeček se současnou koalicí hraje, nemíním již dodržovat a nebudu ani v budoucnu.“  
 
Následně  členové KV hlasovali o přítomnosti veřejnosti při projednávání bodu s výsledkem:   
 
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 
 
Na základě  hlasování Předseda požádal veřejnost o opuštění jednání.  Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ P1, 
vznesl připomínku k neúčasti veřejnosti z řad členů ZMČ P1 v poradním orgánu ZMČ P1. Předseda 
odkázal na aktuální stanovisko MV ČR  k možnosti účasti člena zastupitelstva na jednání KV, a sdělil, 
že záleží pouze na tom,  jak si sám výbor odhlasuje možnosti s  přítomností veřejnosti na jednání KV.   
 
Předseda členy KV podrobně seznámil s faktickými informacemi týkající se průběhu nájemního vztahu 
a následného prodeje bytové jednotky, vč. všech do května 2020 platných Zásad pro privatizaci, 
na základě kterých  byly v minulosti obecní bytové jednotky nájemníkům na Praze 1 prodávány.  
 
Po skončení diskuzi se všichni členové KV shodli na tom, že když ZMČ P1 pověří KV, aby v dané 
záležitosti konal, stane se tak následně poté, co bude Předsedou svoláno mimořádné jednání KV,  a to 
na 22. 6. 2021, od 14:30 do 16:30 hod. 
 
 
 
Druhá část bodu  se v vztahovala k podnětu Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1. 
 
Členové ZMČ P1 a KV obdrželi dne 10. 6. 2021 podnět Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, aby se 
KV zabýval závažným porušením Etického kodexu člena ZMČ P1 (a rovněž porušení právních předpisů) 
starostou Petrem Hejmou a členy RMČ P1, a to v souvislosti s jejich snahou zmařit (zakrýt) svůj podíl 
na neoprávněné privatizaci bytu MUDr. P. A. a zmařit navrácení tohoto bytu zpět do vlastnictví hl. m. 
Prahy. 
  
Starosta Petr Hejma v aktuálním čísle magazínu JEDNA (červen 2021) na str. 3 uvedl 
následující:https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/05/JEDNA_cerven_www.pdf  
 
„Určitě jste v médiích zaznamenali „kauzu“ privatizace bytu v Bolzanově ulici profesorem A., kterou před 
více než dvěma lety zastupitelům bez jakýchkoli výhrad či komentářů předložil tehdejší starosta 
Čižinský. Když mu ji pak zastupitelstvo schválilo a stanovilo jasné podmínky smlouvy, svévolně smlouvu 
vzal, předělal a bez vědomí kolegů podepsal.“ 
 
Toto tvrzení je dle předkladatele podnětu jasně nepravdivé, neboť privatizaci bytu pro MUDr. A. 
nepředkládal starosta Čižinský, nýbrž radní David Bodeček (Piráti), viz tisk z 29. 1. 2019 v příloze, která 
je součástí dokumentu. 
  
Dále předkladatel podnětu upozorňuje, že  Rada schválila svým usnesením číslo UR21_0643 ze dne 
25. 5. 2021 mimo jiné následující text:  Rada „konstatuje, že smlouva o prodeji bytové jednotky byla 

https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/05/JEDNA_cerven_www.pdf
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podepsána starostou Mgr. Pavlem Čižinským, který o své vůli a v rozporu s usnesením Zastupitelstva 
MČ Praha 1 č. UZ19_0026 ze dne 29. 1. 2019 pozměnil text kupní smlouvy, ve kterém vynechal 
podmínku stanovenou zastupitelstvem, a to vyloučení existence nároku na úhradu zhodnocení 
předmětu prodeje ze strany kupujícího.“ Toto konstatační tvrzení v usnesení Rady je jasně nepravdivé, 
neboť vyloučení existence nároku na úhradu zhodnocení předmětu prodeje ze strany kupujícího 
v podepsané smlouvě obsaženo je, a to v čl. 7.5 této smlouvy, viz text kupní smlouvy. 
  
 
Předseda navrhl, aby KV  s obsahem podnětu seznámil členy ZMČ P1. 
 
Předseda dále doporučil, aby bylo prověřeno, zda je k dispozici  aktuálně platný Etický kodex člena 
ZMČ P1, který je podepsaný Ing. Petrem Hejmou a všech ostatních členů RMČ P1.  
 
Členům KV byl v rámci 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.  

 

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.  
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Usnesením ZMČ P1 může být při zvlášť závažných případech porušení Etického kodexu 

zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele.  

 

Předseda  navrhl, aby v této záležitosti bylo postupováno obdobně jako u podnětu týkající se porušení 

Etického kodexu člena ZMČ P1  Ing. arch. Tomášem Víchem, stejně tak u podnětu k prověření možného 

porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 MUDr. Janem Votočkem. Předseda členům KV připomenul 

upozornění z minulosti od JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR,  který řekl,  že i když má či nemá 

zastupitel podepsaný etický kodex,  měl by se vyvarovat špatnému a urážlivému chování. Ostatní 

členové KV souhlasili  s navrženým postupem, a to, že by se mělo postupovat jako v předchozích 

případech. 

 

Usnesení UKV/21/24/22a – KV  

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

podnět Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, ze dne 10. 6.  2021, ve věci  možného  porušení 
aktuálně platného Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 starostou Ing. Petrem Hejmou a členy 
RMČ Praha 1 

 
2) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit Podnět dle bodu 1) tohoto usnesení na jednání 
ZMČ Praha 1, termín: 16. 6. 2021 

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

Usnesení UKV/21/24/22b – KV  

 
 1)    p ř e r u š u j e  

prověření privatizace bytové jednotky č. 7, v domě Bolzanova 7, a to ke dni svolání mimořádného     
jednání KV k dané problematice 

 
 2)    u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, svolat mimořádné jednání KV dle bodu 1) tohoto usnesení,  
a to ke dni  22. 6. 2021, od 14:30 hod.  
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 23 Různé 
 
Předseda členy KV seznámil s dokumenty, které byly KV doručeny na vědomí: 
 

 od Občané Prahy 1 (Tomáš Bajusz), přijatý dne 2. 6. 2021, adresovaný Ing. Václavu Vaňkovi, 
vedoucímu Stavebního úřadu, Věc: Hotel InterContinental – neohlášené práce na fasádě; 
 

 od JUDr. J. V., člena SVJ Kozí 9, přijatý dne 31. 5. 2021, Věc: Rekonstrukce stoupaček – 
hospodaření SVJ 
 

 od Výboru SVJ U Půjčovny 4 (bez uvedení jména), přijatý dne 2. 6. 2021, adresovaný: 
martin.cemus@praha.eu, Zdenek.Hrib@praha.eu, Dana.Dobrovodska@praha.eu, 
epodatelna@npu.cz,   chmelensky.jiri@npu.cz>, marketa.kazdova@praha1.cz, 
vaclav.vanek@praha1.cz, barbora.hodanova@praha1.cz, starosta@praha1.cz, 
david.bodecek@praha1.cz, pavel.cizinsky@praha1.cz, Tomas.Vich@praha1.cz, 
snesitelne.bydleni.vcp@gmail.com, posta@praha1.cz, posta@praha.eu, Věc: Degradace 
stavebního úřadu na Praze 1 aneb výsměch vlastníkům a obyvatelům 

mailto:martin.cemus@praha.eu
mailto:Zdenek.Hrib@praha.eu
mailto:epodatelna@npu.cz
mailto:posta@praha.eu
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Usnesení UKV/21/24/23  – KV  

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

- podnět od Občané Prahy 1, z. s., přijatý dne 2. 6. 2021, ve věci: Hotel InterContinental – 
neohlášené práce na fasádě 
 

- e-mail s přílohami od JUDr. J. V., člena SVJ Kozí 9, přijatý dne 31. 5. 2021,  ve věci: 
Rekonstrukce stoupaček – hospodaření SVJ; 

 
- podnět od Výboru SVJ U Půjčovny 4, přijatý dne 2. 6. 2021,  ve věci: Degradace stavebního 

úřadu na Praze 1  
 
 

 2)    k o n s t a t u j e ,  ž e 
        podněty dle bodu 1) tohoto usnesení nespadají do kompetence KV 

 
 3)    u k l á d á 
        Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, informovat předkladatele podnětů z bodu 1) tohoto  
        usnesení o stanovisku z bodu 2) tohoto usnesení 
 

 
  4)   u k l á d á 
        Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  s obsahem podnětů seznámit tajemníka ÚMČ Praha 1,  
        termín: 30. 6. 2021 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 24 Diskuze 
 

- 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 25 Závěr 
 
Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v 18:20 hod., svolal další jednání KV 
na 6. 9. 2021 v 16:00 hod.  do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 212 (2. patro), což 
přítomní berou na vědomí. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Mgr. David Bodeček, předseda                …………………………………………. 
 

JUDr. Zuzana Chlupáčová, 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 
 

 

 

 

 

Příští jednání KV ZMČ P1 (25/2021) se koná 6. 9. 2021 od 16:00 hod.,  
místnost č. 212 


