Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)
ZÁPIS
z mimořádného jednání konané dne 18. 8. 2021, od 15:00 hod.,
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. dv. 212
Přítomno jednání:

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

Omluven:

Mgr. Petr Kučera

Tajemnice:

Gabriela Němečková - omluvena

Přítomní hosté:

dle prezenční listiny

Program jednání:
Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček – dále jen „D.B.“)
Jmenování ověřovatele zápisu. (Předkladatel D.B.)
Odsouhlasení zápisu z mimořádného jednání KV ze dne 10. 8. 2021. (Předkladatel D.B.)
Odsouhlasení Důvodové zprávy pro materiál do ZMČ P1 k úkolu odkazující na usnesení
ZMČ P1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021. (Předkladatel D.B.)
5. Stanovisko KV k veřejným sdělením Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, souvisejících
s KV a realizací úkolu odkazující na usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021.
(Předkladatel D.B.)
6. Předložení podkladových materiálů KV členům ZMČ P1 a veřejnosti, a to dle výzvy Mgr.
Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, ze dne 13. 8. 2021. (Předkladatel D.B.)
7. Žádost o předložení dotazů Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, vlastníku bytové
jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1. (Předkladatel D.B.)
8. Závěr
_________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Mimořádné jednání Kontrolního výboru ZMČ P1 (dále jen „KV“) zahájil v 15:00 hod. předseda KV
Mgr. David Bodeček (dále jen „Předseda“) a sdělil, že z dnešního jednání se omlouvá JUDr. Petr Dětský.
Předseda přivítal přítomné členy a hosty, a konstatoval, že KV je usnášeníschopný.
Dále požádal přítomné členy KV, aby říjnové jednání KV bylo přesunuto ze dne 4. 10. 2021 na
11. 10. 2021. Důvodem je, že dne 4. 10. 2021 je naplánováno předávání Cen Prahy 1.
Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu,
který jim byl e-mailem zaslán dne 14. 8. 2021.
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení UKV/21/M4/1 – KV schvaluje program mimořádného jednání KV ze dne 18. 8. 2021, a to ve
znění navrženém předsedou KV a rozeslaném e-mailem členům KV dne 14. 8. 2021
Hlasování:

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
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_________________________________________________________________________________
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.
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/M4/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu z mimořádného jednání KV ze dne
18. 8. 2021 místopředsedu Mgr. Petra Scholze
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z mimořádného jednání KV ze dne 10. 8. 2021
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z mimořádného jednání KV ze dne 10. 8. 2021,
který byl členům zaslán 14. 8. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.
Usnesení UKV/21/M4/3 – KV schvaluje zápis z mimořádného jednání dne 10. 8. 2021
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 4 Odsouhlasení Důvodové zprávy pro materiál do ZMČ P1 k úkolu odkazující na usnesení
ZMČ P1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021
Předseda sdělil, že všichni členové KV obdrželi návrh Důvodové zprávy pro materiál do ZMČ P1 k úkolu
odkazující na usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021 a sdělil, že k Důvodové zprávě budou
ještě přidány přílohy, a to zápisy z mimořádných jednání KV ze dne 22. 6. 2021, 10. 8. 2021 a usnesení
ZMČ P1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021.
Usnesením č. UKV/21/M4/4 - KV schvaluje obsah Důvodové zprávy pro materiál do ZMČ Praha 1
k úkolu odkazující na usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 5 Stanovisko KV k veřejným sdělením Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, souvisejících
s KV a realizací úkolu odkazující na usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021.
Předseda navrhuje body programu 5 až 7 projednat jako celek. Veškeré materiály k těmto bodům obdrželi
členové KV emailem dne 14. 8. 2021. Předseda sdělil, že Mgr. Pavel Čižinský požaduje na základě zákona
106/1999 Sb. a na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, aby mu KV vydal materiály týkající se
prověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7/1604. Po poradě s JUDr. Petrem
Dětským, předseda sdělil, že poskytovat materiály dle uváděných zákonů ze strany KV nelze. Dále Mgr.
Pavel Čižinský požádal emailem KV o tytéž materiály, a to jako zastupitel ZMČ P1. Předseda sdělil
stanovisko JUDr. Petra Dětského, že materiály dostane každý zastupitel 7 dnů před jednání ZMČ P1.
Po proběhlé diskuzi členové KV přijali následující usnesení.
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Usnesením č. UKV/21/M4/5 - KV
1) k o n s t a t u j e, ž e
opakovaně prezentované výroky Mgr. Pavlem Čižinským, členem ZMČ Praha 1, při plnění úkolu, který
byl KV dne 16. 6. 2021 uložený ZMČ Praha 1, pod č. us. UZ21_0645, v záležitosti prověření privatizace
bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, a dále při prověření možného porušení
Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským, tyto výroky dehonestují KV a jeho členy.
S námitkami k práci KV je nutné obracet se na ZMČ Praha 1, pro které je KV poradním orgánem
a nepoškozovat tak poradní orgán zastupitelstva

2) d o p o r u č u j e
ZMČ Praha 1, aby vyzvalo Mgr. Pavla Čižinského do budoucna obracet se na KV podle pravidel
vyspecifikovaných příslušnými zákonnými opatřeními, vč. aktuálně platného Jednacího řádu výborů
ZMČ Praha 1 a aby ZMČ Praha 1 Mgr. Pavla Čižinského upozornilo v souvislosti s jeho žádostí
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, kterou dne 1. 8. 2021
zaslal předsedovi KV, že povinným subjektem v předmětném jednání není KV, ale MČ Praha 1,
za kterou vyřízení žádosti provádí její rada či úřad městské části, a to bez ohledu na skutečnost, že
žádost je adresována předsedovi jakéhokoli výboru zastupitelstva městské části

3) u k l á d á
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, informovat Mgr. Pavla Čižinského a ZMČ Praha 1 ve smyslu
tohoto usnesení, termín: 14. 9. 2021
Hlasování:

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

K bodu č. 6 Předložení podkladových materiálů KV členům ZMČ P1 a veřejnosti, a to dle výzvy
Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1, ze dne 13. 8. 2021.
V této věci navrhl místopředseda Mgr. Petr Scholz, aby všechny dokumenty, které měl k dispozici KV byly
předány členům ZMČ P1, a to 7 dnů před jednáním ZMČ P1.
Předseda nechal o navrženém usnesení hlasovat per partes.

Usnesením č. UKV/21/M4/6 - KV
1) b e r e

na

vědomí

upozornění JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR, z mimořádného jednání KV dne 10. 8. 2021,
aby podkladové materiály nebyly šířeny, a to ani na základě žádosti o informace dle zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do doby, než bude vydáno rozhodující usnesení
ZMČ Praha 1
Hlasování:

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

2) k o n s t a t u j e, ž e
KV žadateli poskytne všechny podkladové materiály, které byly usnesením KV v předmětné záležitosti
vzaty na vědomí při mimořádném jednání KV ve dnech 22. 6. 2021 a 10. 8. 2021, a s upozorněním, že
se jedná o interní materiály, z nichž některé bez souhlasu 3. strany dále nelze distribuovat
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Hlasování:

1 pro, 3 proti, 1 se zdržel, usnesení nebylo přijato.

3) u k l á d á
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, informovat Mgr. Pavla Čižinského ve smyslu tohoto usnesení,
termín: 26. 8. 2021
Hlasování:

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

K bodu č. 7 Žádost o předložení dotazů Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, vlastníku bytové
jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1
Členové KV se shodli na níže uvedeném usnesení.
Usnesením č. UKV/21/M4/7 - KV
1) k o n s t a t u j e , ž e
požadavky žadatele Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ Praha 1, k předložení dotazů vyspecifikovaných
žadatelem, a to vlastníkovi bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1, jsou
v rozporu s úkolem uloženým KV usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21_0274 ze dne 16. 6. 2021

2) u k l á d á
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, informovat Mgr. Pavla Čižinského ve smyslu tohoto usnesení,
termín: 20. 8. 2021
Hlasování:

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

K bodu č. 8 Závěr
Předseda informoval členy KV, že starosta Ing. Petr Hejma z důvodu čerpání dovolených prodlužil termín
vypracování interního auditu na prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019
na pozemku MŠ Revoluční, a to do 31. 8. 2021 (původní termín 15. 8. 2021). Z tohoto důvodu bude
Předsedou dne 14. 9. 2021 předložen tisk do ZMČ P1 s žádostí o posunutí termínu pro splnění úkolu
uložený ZMČ P1 č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021, a to z původního termínu 30. 9. 2021 na termín
9. 11. 2021.
Předseda poděkoval členům KV a ostatním zúčastněným za účast a ukončil jednání v 16:00 hod.

Mgr. David Bodeček, předseda

………………………………………….

Mgr. Petr Scholz, ověřovatel

………………………………………….

____________________________________________
Zapsal:

Mgr. David Bodeček, předseda

………………………………………….

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
předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP

Přílohy:


prezenční listina
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