Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)
ZÁPIS č. 25/2021
z 25. jednání konané dne 6. 9. 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, Stanislav Lazar, Mgr. Karel Ulm)

Omluven:

-

Tajemnice:

Gabriela Němečková

Přítomní hosté:

dle prezenční listiny

Program jednání:
Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. David Bodeček – dále jen „D.B.“)
Jmenování ověřovatele zápisu z 25. jednání KV. (Předkladatel D.B.)
Odsouhlasení zápisu z KV č. 24/2021 ze dne 14. 6. 2021. (Předkladatel D.B.)
Odsouhlasení zápisu z mimořádného jednání KV ze dne 18. 8. 2021. (Předkladatel D.B.)
Zpráva o činnosti KV č. 6/2021 vypracovaná pro 28. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
Informace z 27. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
Seznámení se s aktualizací Jednacího řádu ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
Informace o plnění úkolů zadaných na 24. jednání KV dne 14. 6. 2021. (Předkladatel D.B.)
Zápisy z 21. – 29. jednání RMČ P1 roku 2021. (Předkladatel D.B.)
Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
(Předkladatel D.B.)
11. Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění
od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. (Předkladatel D.B.)
12. Stanovení termínů řádných jednání KV v roce 2022. (Předkladatel D.B.)
13. Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022. (Předkladatel D.B.)
14. Plnění povinnosti členů ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech a obdržených darech, a
oznámení o nemovitém majetku za rok 2020. (Předkladatel D.B.) - pozn. projednáno pod bodem
č. 18
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. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0274 - Prověření privatizace bytové jednotky č. 7
v objektu Bolzanova 7. (Předkladatel D.B.) – pozn. projednáno pod bodem č. 14
19. Interpelace ze zasedání ZMČ P1 v roce 2021. (Předkladatel D.B.)
20. Podnět veřejnosti – Podnět Š. U., občanky MČ P1, ke zrušení usnesení č. UR21_0533
21. Různé
22. Diskuze
23. Závěr
_______________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Jednání Kontrolního výboru ZMČ P1 (dále jen „KV“) zahájil v 16:00 hod. předseda KV Mgr. David
Bodeček (dále jen „Předseda“). Předseda přivítal přítomné členy, hosty – JUDr. Petra Dětského,
vedoucí TAJ_OPR, JUDr. Pavlu Gajdošovou, vedoucí STA_OIS, MUDr. Jana Votočka, člena RMČ P1
a konstatoval, že se jednání KV zúčastní všichni členové, 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 26. 8. 2021. Mgr. Petr Kučera požádal o předřazení bodu č. 18 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0274 - Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu
Bolzanova 7. Předseda navrhl předřadit projednávání bodu 18 za bod 14.
K takto upravenému programu nebyly vzneseny již žádné připomínky.

Usnesení UKV/21/25/1 – KV schvaluje program jednání Kontrolního výboru č. 25/2021 ze dne
6. 9. 2021, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 26. 8. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 25. jednání KV
Předseda zmínil skutečnosti dané Jednacím řádem výborů ZMČ P1 a zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze. Dále seznámil přítomné s funkcí zapisovatele zápisu, ověřovatele a podpisové
povinnosti Předsedy.
Na základě jednacího řádu je nutností určit ověřovatele, kdy Předseda navrhl ověřovatelem zápisu
předmětného jednání Mgr. Petra Kučeru, který návrh přijal.

Usnesení UKV/21/25/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 25/2021 Mgr. Petra Kučeru
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 24/2021 ze dne 14. 6. 2021
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 24. jednání KV, který byl členům zaslán
22. 6. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.

Usnesení UKV/21/25/3 – KV schvaluje zápis č. 24/2021 z jednání dne 14. 6. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________

K bodu č. 4 Odsouhlasení zápisu z mimořádného jednání KV ze dne 18. 8. 2021
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Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z mimořádného jednání KV uskutečněné dne
18. 8. 2021, který byl členům zaslán 26. 8. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.

Usnesení UKV/21/25/4 – KV schvaluje zápis z mimořádného jednání KV ze dne 18. 8. 2021
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 5 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru č. 6/2021 vypracovaná pro 28. zasedání
ZMČ P1
Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV č. 6/2021 zpracovanou Předsedou pro 28. zasedání
ZMČ P1 konané dne 14. 9. 2021. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne
14. 6. 2021, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV.

Usnesení UKV/21/25/5 – KV

1) s o u h l a s í
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 6/2021 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. 6/2021, 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. 6 Informace z 27. zasedání ZMČ P1
Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly dne 16. 6. 2021 schváleny
na 27. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení související s KV:


č. UZ21_0264 – „Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1“
ZMČ P1 schválilo změny Jednacího řádu ZMČ P1



č. UZ21_0272 – „Závěrečná zpráva o činnosti KV ZMČ P1 za rok 2020“
ZMČ P1:
- vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu o činnosti KV ZMČ P1 za rok 2021
- vzalo na vědomí dosud nesplněné úkoly uložené RMČ P1 a ZMČ P1, a to k datu
14. 6. 2021, s termínem plnění pro všechna data roku 2019 a 2020, a to: UK18_00911,
UK18_00537, UK19_1934, UK19_03114, UK20_04028, UK20_04021, UK20_04215,
UK20_03750, UK20_04576, UK20_04421, UK20_04080, UK20_04509, UK20_05143,
UK20_04572, UK20_03449, UK20_04136
- uložilo RMČ P1, s termínem do 31. 10. 2021, aby informovala KV ZMČ P1 o plnění dosud
nesplněných úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 uvedených výše



č. UZ21_0274 – „Prověření privatizace bytové jednotky č. 1604/7 na adrese č. p. 1604,
Bolzanova 7, k. ú. Nové Město, Praha 1 – prověření Kontrolního výboru“
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ZMČ P1:
- pověřilo KV ZMČ P1, v návaznosti na usnesení RMČ P1 č. UR21_0645 ze dne 25. 5. 2021,
tímto kontrolním úkolem:
o prověřit postup privatizace bytové jednotky č. 1604/7 na adrese č. p. 1604,
Bolzanova 7, k. ú. Nové Město, Praha 1
o prověřit možné porušení Etického kodexu zastupitele Pavla Čižinského a jeho
případnou trestněprávní odpovědnost za jeho konání, když svými neuváženými
mediálními výstupy, ve kterých uvádí zavádějící a zkreslené informace, soustavně
poškozuje dobré jméno radnice městské části a koná tak v rozporu s Etickým
kodexem zastupitele a svým slibem zastupitele
- uložilo Předsedovi do 14. 9. 2021 předložit výstupy prověření a doporučení KV k projednání
v ZMČ P1


č. UZ21_0278 – „Zpráva o prověření porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1
Ing. Arch. Tomášem Víchem – úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0208“
ZMČ P1:
- vzalo na vědomí Zprávu KV o prověření porušení Etického kodexu člena ZMČ P1
Ing. arch. Tomášem Víchem ze dne 7. 5. 2021
- konstatovalo, že došlo k porušení Etického kodexu
- doporučilo RMČ P1 postupovat dle čl. 8) bod 4) platného Etického kodexu člena ZMČ P1
- uložilo Předsedovi do 30. 6. 2021, aby informoval podatele podnětu v souladu s příslušným
usnesením

Předseda informoval členy KV o usnesení KV č. UKV/21/24/22a (k bodu č. 22: Prověření privatizace
bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7). KV uložil Předsedovi, aby předložil podnět Mgr. Pavla
Čižinského, člena ZMČ P1, ze dne 10. 6. 2021, ve věci možného porušení aktuálně platného Etického
kodexu člena ZMČ P1 starostou Ing. Petrem Hejmou a členy RMČ P1, a to na jednání ZMČ P1,
stanovený termín – 16. 6. 2021. Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 16. 6. 2021. ZMČ P1
neodsouhlasilo bod na program svého jednání.

Usnesení UKV/21/25/6 – KV
ZMČ Praha 1 dne 16. 6. 2021

bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 27. zasedání

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 7 Seznámení se s aktualizací Jednacího řádu ZMČ P1
Předseda dne 26. 8. 2021 předal členům KV usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0264 se změnami Jednacího
řádu ZMČ P1, které byly schváleny ZMČ P1 dne 16. 6. 2021.
KV vzal na vědomí uvedené usnesení, jehož součástí jsou změny Jednacího řádu ZMČ P1.

Usnesení UKV/21/25/7 – KV bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0264 ze dne
16. 6. 2021, jehož součástí jsou změny Jednacího řádu ZMČ Praha 1
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

___________________________________________________________________________
K bodu č. 8 Informace o plnění úkolů zadaných na 24. jednání KV dne 14. 6. 2021
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Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 24. jednání KV dne 14. 6. 2021.
Usnesení UKV/21/24/4 (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 5/2021 vypracovaná pro 28. zasedání
ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 14. 9. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV
vypracovanou pro 28. zasedání ZMČ P1
Předsedou bylo oznámeno, že termín ještě neuplynul. Dokument byl dne 16. 6. 2021 předán do OVO
a členům zastupitelstva bude předložen dne 8. 9. 2021, a to v podkladech pro 28. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/21/24/11 (k bodu č. 11: Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními
RMČ P1 a ZMČ P1 za 1. čtvrtletí 2021) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 14. 9. 2021 na zasedání
ZMČ P1 Zprávu KV o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 od 1. 1. 2021
do 31. 3. 2021
Předsedou bylo oznámeno, že termín ještě neuplynul. Dokument byl dne 19. 8. 2021 předán do OVO
a členům zastupitelstva bude předložen dne 8. 9. 2021, a to v podkladech pro 28. zasedání ZMČ P1.
Usnesení UKV/21/24/12 (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) – KV uložil Předsedovi, aby do 10. 8. 2021
zajistil a KV předložil přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 4. 2021
do 30. 6. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn předloženým seznamem členům KV.
Usnesení UKV/21/24/15 (k bodu č. 15: Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 – Revize
Etického kodexu člena ZMČ P1 – KV uložil Předsedovi, aby Návrh byl k vyjádření předán tajemníkovi
ÚMČ P1, vedoucí KAS_OVO, vedoucímu TAJ_OPR a následně STA_OVV k editaci dokumentu - KV
stanovený termín – 15. 8. 2021, a následně aby zařadil bod do programu nejbližšího jednání KV – KV
stanovený termín – 6. 9. 2021
Předsedou bylo oznámeno, že z důvodu mimořádných jednání KV v souvislosti s prověřením bytové
jednotky č. 7 - Bolzanova 7, Praha 1, ze strany 2 členů nedošlo k dodání aktualizací, a to tak, aby finální
podoba dokumentu byla předložena výše uvedeným. Členové KV se dohodli, že Předseda nutné
aktualizace obdrží do 17. 9. 2021.
Usnesení UKV/21/24/19 (k bodu č. 19: Podnět Č. H. (podnět veřejnosti) – Vydání informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) – KV uložil Předsedovi, aby odpověděl
panu Č. H., předkladateli podnětu, o přijatém usnesení č. UKV/21/24/19, a to ve smyslu diskuze členů
KV k věci, KV stanovený termín – 30. 6. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 26. 6. 2021.
Usnesení UKV/21/24/20 (k bodu č. 20: Podnět Č. H. (podnět veřejnosti) – Revize pořizovacích
předmětů v obecních bytech a nebytových prostorech) – KV uložil Předsedovi, aby odpověděl panu Č.
H., předkladateli podnětu, o přijatém usnesení č. UKV/21/24/20, a to ve smyslu diskuze členů KV k věci,
KV stanovený termín – 30. 6. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 26. 6. 2021.
Usnesení UKV/21/24/22a (k bodu č. 22: Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu
Bolzanova 7) – KV uložil Předsedovi, aby předložil podnět Mgr. Pavla Čižinského, člena ZMČ P1 ze dne
10. 6. 2021, ve věci možného porušení aktuálně platného Etického kodexu člena ZMČ P1 starostou
Ing. Petrem Hejmou a členy RMČ P1, a to na jednání ZMČ P1, KV stanovený termín – 16. 6. 2021

5

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 16. 6. 2021. ZMČ P1 neodsouhlasilo bod na program
svého jednání.
Usnesení UKV/21/24/22b (k bodu č. 22: Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu
Bolzanova 7) – KV uložil Předsedovi, aby svolal mimořádné jednání KV v souvislosti s prověřením
privatizace bytové jednotky č. 7 v domě Bolzanova 7, Praha 1, KV stanovený termín – 22. 6. 2021
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn, mimořádné jednání KV proběhlo dne 22. 6. 2021.

Usnesení UKV/21/24/23 (k bodu č. 23: Různé) – KV uložil Předsedovi, aby informoval předkladatele
podnětů (Občané Prahy 1, z.s., JUDr. J. V., Výbor U Půjčovny 4) o KV přijatém stanovisku a dále, aby
do 30. 6. 2021 seznámil s obsahem podnětů tajemníka ÚMČ P1
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 26. 6. 2021.
Na 24. jednání KV byly usnesením přerušeny body:






č. 15: Revize Etického kodexu člena ZMČ P1
č. 16: Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční
č. 17: Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné
zakázky k Anenskému trojúhelníku
č. 21: Plán činnosti KV pro rok 2022
č. 22: Prověření privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7, Praha 1

Předseda sdělil, že uvedené body byly předloženy do návrhu programu 25. jednání KV.

Usnesení UKV/21/25/8 – KV bere na vědomí informace předsedy KV o úkolech zadaných KV
na 24. jednání KV dne 14. 6. 2021, a dále informace o jejich splnění
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 9 Zápisy z 21. – 29. jednání RMČ P1 roku 2021
Předseda dne 26. 6. 2021 předal členům KV zápisy z 21. – 29. jednání RMČ P1, která se uskutečnila
dne 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 28. 6., 29. 6., 20. 7., 10. 8. 2021
KV vzal na vědomí uvedené zápisy.

Usnesení UKV/21/25/9 – KV bere na vědomí zápisy z 21. - 29. jednání RMČ Praha 1 roku 2021,
která se uskutečnila 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 28. 6., 29. 6., 20. 7., 10. 8. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

___________________________________________________________________________

K bodu č. 10 Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 4. 2021
do 30. 6. 2021
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Předseda předložil přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 4. 2021
do 30. 6. 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 2. čtvrtletí roku 2021 bude součástí
Zprávy o činnosti kontrolního výboru, která bude předložena na listopadovém zasedání ZMČ P1, které
je plánováno na 9. 11. 2021. Celkem pro období 2. čtvrtletí roku 2021 bylo ZMČ P1 uloženo 34 úkolů a
626 úkolů bylo uloženo RMČ P1.
Zastupitelstvem MČ Praha 1 bylo uloženo 34 úkolů s termínem splnění od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021,
z čehož k datu 9. 8. 2021 bylo 14 úkolů nevyřízených (a následně k 3. 9. 2021 došlo k dalšímu
ponížení o 5 úkolů – pozn. vyznačeny přeškrtnutým textem), a to:
1.

UZ21_0227 (úkol: UK21_00229) ze dne 09. 02. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Informovat o krocích vedoucích k vytvoření Strategického plánu
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

2.

UZ21_0244 (úkol: UK21_00572) ze dne 13. 04. 2020, bod 4
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Zveřejnit záměr převodu na úřední desce, Dlouhá 5/923
(doporučení – realizovat)

3.

UZ21_0245 (úkol: UK21_00575) ze dne 13. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Zveřejnit záměr na úřední desce, Truhlářská 19/1101
(doporučení – realizovat)

4.

UZ21_0241 (úkol: UK21_00573) ze dne 13. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Podepsat smlouvy o poskytnutí grantů na opravu domovního fondu 2021
(doporučení – realizovat)

5.

UZ21_0260 (úkol: UK21_00860) ze dne 18. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Zveřejnit záměr prodeje na úřední desce, Pařížská 28/131
(doporučení – realizovat)

6.

UZ18_0612 (úkol: UK18_00910) ze dne 12. 6. 2018, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Věra Hrubá)
Informovat ZMČ P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ P1
k předloženému Územnímu plánu hl. m. Prahy
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

7.

UZ20_0200 (úkol: UK20_05324) ze dne 15. 12. 2020, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat změnu prohlášení vlastníka
Thunovská 10/178
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

8.

UZ20_0201 (úkol UK20_05325) ze dne 15. 12. 2020, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat smlouvu o výstavbě Palackého 9/718
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

9.

UZ18_0626 (úkol:UK18_00912) ze dne 12. 6. 2018, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat smlouvu o výstavbě, Pštrossova 12/188
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
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10.

UZ21_0231 (úkol: UK21_00477) ze dne 26. 3. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Jednat s HMP o realizaci obnovy čapadla - Koncepční zadání Křižovnická, Smetanovo nábř.,
Masarykovo nábř.
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

11.

UZ20_0187 (úkol: UK20_05105) ze dne 10. 11. 2020, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat změnu prohlášení vlastníka,
Anenská 13/220
(doporučení – realizovat)

12.

UZ21_0236 (úkol: UK21_00568) ze dne 13. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Zjistit podpis kupní smlouvy, prodej pozemku č. parc. 293/2, Hradčany
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

13.

UZ21_0269 (úkol: UK21_01100) ze dne 16. 6. 2021, bod 2
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Realizovat usnesení v souladu s bodem 1), Žitná 23/610
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

14.

UZ18_0549 (úkol: UK18_00174) ze dne 31. 1. 2018, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat smlouvu o výstavbě Anenská 13/220
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

Radou MČ Praha 1 bylo uloženo 626 úkolů s totožným termínem, z čehož k datu 9. 8. 2021 .zůstává
nevyřízených 84 úkolů (a následně k 3. 9. 2021 došlo k dalšímu ponížení o 46 úkolů – pozn.
vyznačeny přeškrtnutým textem), a to:
1) UR21_0263 (úkol: UK21_00447) ze dne 16. 3. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák)
Ve spolupráci s FIN zajistit navedení darovaných tech. prostředků do majetku MČ P1
(doporučení – realizovat)

2) UR21_0291 (úkol UK21_00464) ze dne 23. 3. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Bc. Ludvík Czital)
Uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem Úklid chodníků – jarní kolo
(doporučení – realizovat)

3) UR21_0327 (úkol UK21_00502) ze dne 30. 3. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Podepsat souhlas dle tohoto usnesení – rekonstrukce objektu
nám. Republiky 7/Králodvorská 16
(doporučení – realizovat)

4) UR21_0297 (úkol: UK21_00457) ze dne 23. 3. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: JUDr. Pavla Gajdošová)
Prověřit okolnosti ubytování pana Baloga v Karmelitské 12/383
(doporučení – realizovat)

5)

UR20_1390 (úkol: UK20_05238) ze dne 1. 12. 2020, bod 4
(zpracovatel/držitel: Petr Bidlo)
Pokračovat po dobu pandemie Covid-19 ve využití odborného a uměleckého potenciálu
nájemce Malostranská beseda
(doporučení – realizovat)
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6)

UR20_1397 (úkol UK20_05219), ze dne 1. 12. 2021, bod 3
(zpracovatel: JUDr. Petr Dětský, držitel: Mgr. Linda Turečková)
Poskytnutou slevu vymáhat po vlastníkovi b.j. 668/4 panu C., Příční 1,3/668
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

7)

UR20_1412 (úkol: UK20_05206), ze dne 1. 12. 2020, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Předložit RMČ P1 návrh smlouvy se stávajícím nájemcem o vypořádání vzájemných
pohledávek Vodičkova 32
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

8)

UR21_0285 (úkol: UK21_00422), ze dne 16. 3. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Zajistit uzavření dodatku ve smyslu tohoto usnesení, Bílkova 13/864
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

9)

UR21_0439 (úkol: UK21_00668), ze dne 20. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Informovat o rozhodnutí ve smyslu tohoto usnesení nájemce Rybná 8/677
(doporučení – realizovat)

10)

UR21_0472 (úkol: UK21_00679), ze dne 27. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Realizovat bod 2. 1. tohoto usnesení Myslíkova 17/1960
(doporučení – realizovat)

11)

UR21_0382 (úkol: UK21_00560), ze dne 12. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis Sia s.r.o., NP Rybná 25
(doporučení – realizovat)

12)

UR21_0478 (úkol: UK21_00706), ze dne 27. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Dopracovat a dokončit zadávací dokumentaci k VZ Oprava a doplnění scénických technologií
Malostranská beseda
(doporučení – realizovat)

13)

UR21_0508 (úkol: UK21_00748), ze dne 4. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Podepsat nájemní smlouvu část poz. č. 196, Malostranské nám. 21
(doporučení – realizovat)

14)

UR21_0445 (úkol: UK21_00655), ze dne 20. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na dopis Ing. K.
(doporučení – realizovat)

15) UR21_0443 (úkol: UK21_00633), ze dne 20. 4. 2021, bod 9
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci p.V., Palác Žofín
(doporučení – realizovat)

16)

UR21_0515 (úkol: UK21_00798), ze dne 11. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák)
Zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Vodičkova 18
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

17)

UR21_0478 (úkol: UK21_00707), ze dne 27. 4. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)

9

Podepsat výzvu k podání nabídek Malostranská beseda – scénické technologie
(doporučení – realizovat)

18)

UR21_0438 (úkol: UK21_00667), ze dne 20. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Informovat žadatele o tomto rozhodnutí Haštalská 17/756
(doporučení – realizovat)

19)

UR21_0506 (úkol: UK21_00736), ze dne 4. 5. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Informovat žadatele - Stavební úpravy administrativního objektu VN37
(doporučení – realizovat)

20)

UR21_0515 (úkol: UK21_00799), ze dne 11. 5. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem – Vodičkova 18
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

21)

UR21_0589 (úkol: UK21_00837) ze dne 17. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Informovat dodavetele – Kompletní oprava dvoru Újezd
(doporučení – realizovat)

22)

UR21_0497 (úkol: UK21_00739) ze dne 4. 5. 2021, bod 6
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Uzavřít dohodu o odkladu splatnosti dluhu na nájemném Vodičkova 32/700
(doporučení – realizovat)

23)

UR21_0537 (úkol: UK21_00777) ze dne 11. 5. 2021, bod 2
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Informovat žadatele Ve Smečkách 8,10/586 – snížení nájemného
(doporučení – realizovat)

24)

UR21_0542 (úkol: UK21_00768) ze dne 11. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Informovat žadatele Vodičkova 32/700 – pronájem vitrín
(doporučení – realizovat)

25)

UR20_0964 (úkol: UK20_04615) ze dne 25. 8. 2021 bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Uzavřít nájemní smlouvu Jungmannova 4/732
(doporučení – realizovat)

26)

UR20_1414 (úkol: UK20_05225) ze dne 1. 12. 2020, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Uzavřít nájemní smlouvu V Kolkovně 8/910
(doporučení – realizovat)

27)

UR21_0557 (úkol: UK21_00788) ze dne 11. 5. 2021, bod 6
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Udělit plnou moc AK – zajištění průchodu Spálená/Opatovická
(doporučení – realizovat)

28)

UR21_0509 (úkol: UK21_00732) ze dne 4. 5. 2021, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Iniciovat svolání schůze SVJ Truhlářská 17/1102
(doporučení – realizovat)

29)

UR21_0643 (úkol: UK21_00938) ze dne 25. 5. 2021, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
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Iniciovat prověření možného porušení EK zastupitele Mgr. Čižinského
(doporučení – realizovat)

30)

UR21_0513 (úkol: UK21_00730) ze dne 4. 5. 2021, bod 1
(zpracovatel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p. P., Loretánské nám. 3/174
(doporučení – realizovat)

31)

UR21_0678 (úkol: UK21_00984) ze dne 1. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák)
Finančně zajistit testování zaměstnanců
(doporučení – realizovat)

32)

UR21_0559 (úkol: UK21_00778) ze dne 11. 5. 2021, bod 1
(zpracovatel/držitel: Ing. Michal Caban)
Odpovědět na dopis p. K. – výpůjčka pozemku
(doporučení – realizovat)

33)

UR21_0590 (úkol UK21_00826) ze dne 17. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Uzavřít dodatek ke smlouvě Školská 28/693
(doporučení – realizovat)

34)

UR21_0642 (úkol: UK21_00863) ze dne 25. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo Jindřišská 23/875
(doporučení – realizovat)

35)

UR18_0753 (úkol: UK18_00966) ze dne 19. 6. 2018, bod 6
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Jan Brabec)
Zajistit splnění úkolu 5 – informovat ZMČ P1 o výsledku vyhodnocení připomínek – návrh
Územního plánu hl. m. Prahy
(doporučení – realizovat)

36)

UR21_0596 (úkol: UK21_00832) ze dne 17. 5. 2021, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na dopis p. H., zákaz parkování ve dvoře domu Náprstkova 5/213
(doporučení – realizovat)

37)

UR21_0644 (úkol: UK21_00911) ze dne 25. 5. 2021, bod 12
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Kučery – reklamy MČ P1 v novinách
(doporučení – realizovat)

38)

UR21_0644 (úkol: UK21_00908) ze dne 25. 5. 2021, bod 9
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Bodečka – redakční rada Měsíčníku JEDNA
(doporučení – realizovat)

39)

UR21_0644 (úkol: UK21_00922) ze dne 25. 5. 2021, bod 18
(zpracovatel/držitel: Ing. Michal Caban)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Čižinského – kácení stromů
(doporučení – realizovat)

40)

UR21_0644 (úkol: UK21_00900) ze dne 25. 5. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Bc. V. – vyjádření k poradenství ohledně plánovaného prodeje NP
(doporučení – realizovat)

41)

UR21_0644 (úkol: UK21_00916) ze dne 25. 5. 2021, bod 15
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Čižinského ve věci nového hotelu
(doporučení – realizovat)
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42)

UR21_0644 (úkol: UK21_00918) ze dne 25. 5. 2021, bod 16
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Nazarského - participační projekty
(doporučení – realizovat)

43)

UR21_0644 (úkol: UK21_00907) ze dne 25. 5. 2021, bod 8
(zpracovatel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci Ing. D. – NP 28. října 7
(doporučení – realizovat)

44)

UR21_0644 (úkol: UK21_00919) ze dne 25. 5. 2021, bod 17
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Bodečka – provozní poplatky spojené s uskutečněním
svateb na území MČ P1
(doporučení – realizovat)

45)

UR21_0644 (úkol: UK21_00903) ze dne 25. 5. 2021, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Michal Caban)
Odpovědět na interpelaci p.R. – bezbariérové toalety
(doporučení – realizovat)

46)

UR21_0644 (úkol: UK21_00902) ze dne 25. 5. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Z. – pomník maršala Radeckého
(doporučení – realizovat)

47)

UR21_0644 (úkol: UK21_00906) ze dne 25. 5. 2021, bod 7
(zpracovatel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci Ing. D. – prominutí místního poplatku za užívání veřejného
prostranství
(doporučení – realizovat)

48)

UR21_0446 (úkol:UK21_00689) ze dne 27. 4. 2021, bod 5
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Zajistit další postup návrhu Z 3212/17 v orgánech MČ P1
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

49)

UR20_1412 (úkol:UK20_05207) ze dne 1. 12. 2020, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Uzavřít dohodu o skončení nájmu – Vodičkova 32
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

50)

UR21_0768 (úkol: UK21_01188) ze dne 22. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Ing. Blanka Zoufalá)
Uzavřít smlouvu - obnova pergoly ve Vojanových sadech
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

51)

UR21_0708 (úkol: UK21_01032) ze dne 8. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Odeslat oznámení o výběru dodavatele – Vodičkova 9/730
(doporučení – realizovat)

52)

UR20_1412 (úkol: UK20_05205) ze dne 1. 12. 2020, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Informovat nájemce v souladu s bodem 2) – Vodičkova 32
(doporučení – realizovat)

53)

UR21_0656 (úkol: UK21_00968) ze dne 1. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Podepsat dodatek o prodloužení dle bodu 3) – U Půjčovny 8/1353
(doporučení – realizovat)
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54)

UR21_0786 (úkol: UK21_01130) ze dne 22. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Informovat o rozhodnutí - Břetislavova 2/303
(doporučení – realizovat)

55)

UR21_0358 (úkol: UK21_00543) ze dne 6. 4. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Prověřit možnost změny NP na byt Mezibranská 17/1592
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

56)

UR21_0693 (úkol: UK21_01007) ze dne 8. 6. 2021, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Jana Křečková)
Informovat dlužníka o uplatnění zadržovacího práva – Uhelný trh 1/420
(doporučení – realizovat)

57)

UR20_1499 (úkol: UK21_00008) ze dne 22. 12. 2020, bod 6
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Schvalovat splátkové kalendáře – provozovatelům kulturních zař., občanské vyb. a veřejného
stravování
(doporučení – realizovat)

58)

UR20_0886 (úkol: UK20_04553) ze dne 11. 8. 2020, bod 2
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Zveřejnit záměry na úřední desce – změna nájemních smluv
(doporučení – realizovat)

59)

UR21_0730 (úkol: UK21_01036) ze dne 15. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku č. 1059/2 v parku Kampa
(doporučení – realizovat)

60)

UR21_0786 (úkol: UK21_01131) ze dne 22. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Uzavřít dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři - Břetislavova 2/303
(doporučení – realizovat)

61)

UR21_0217 (úkol: UK21_00356) ze dne 1. 3. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce poz. č. 293/2, Hradčany
(doporučení – realizovat)

62)

UR20_0962 (úkol:UK20_04609) ze dne 25. 8. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Uzavřít nájemní smlouvu Palackého 5/720
(doporučení – realizovat)

63)

UR21_0577 (úkol:UK21_00847) ze dne 17. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Podepsat smlouvu o dílo systému PAM
(doporučení – realizovat)

64)

UR21_0578 (úkol: UK21_00853) ze dne 17. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Podepsat dohodu o ukončení smlouvy - čerpání fin. prostředků z rezervy Smart Cities
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

65)

UR21_0788 (úkol: UK21_01114) ze dne 22. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák)
Vypsat nové VŘ na poskytovatele mobilní hlasové služby a pevné tel. linky
(doporučení – realizovat)

66)

UR21_0793 (úkol: UK21_01151) ze dne 22. 6. 2021, bod 10
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Petr Bulla)
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Informovat žadatele – výherce VŘ na dostavbu rozestavěné BJ č. 158/15 o prominutí smluvní
pokuty
(doporučení – realizovat)

67)

UR21_0462 (úkol: UK21_00723) ze dne 27. 4. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu bytu Ostrovní 16/146
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

68)

UR21_0694 (úkol: UK21_01008) ze dne 8. 6. 2021, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Uzavřít dohodu o narovnání Karlova 23/146
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

69)

UR21_0632 (úkol: UK21_00935) ze dne 25. 5. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Uzavřít nájemní smlouvu Melantrichova 20/477
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

70)

UR21_0709 (úkol: UK21_01030) ze dne 8. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Odeslat oznámení o výběru dodavatele – Dlouhá 32/712
(doporučení – realizovat)

71)

UR21_0703 (úkol: UK21_01017) ze dne 8. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Uzavření nájemní smlouvy 28. října 7/373
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

72)

UR21_0362 (úkol:UK21_00519) ze dne 6. 4. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Jednat dále s MHP o realizaci obnovy čapadla
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

73)

UR21_0709 (úkol: UK21_01031) ze dne 8. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Uzavřít smlouvu o dílo Dlouhá 32/712
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

74)

UR21_0708 (úkol: UK21_01033) ze dne 8. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Uzavřít smlouvu o dílo Vodičkova 9/730
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

75)

UR21_0722 (úkol: UK21_01074) ze dne 15. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Uzavřít dodatky k nájemním smlouvám Rybná 24, Národní 34, Soukenická 24
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

76)

UR21_0789 (úkol: UK21_01123) ze dne 22. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Přemysl Dvořák)
Podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí vícekanálové mobilní brány
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

77)

UR21_0630 (úkol: UK21_00898) ze dne 25. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě Haštalská 1/795
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

78)

UR21_0793 (úkol: UK21_01142) ze dne 22. 6. 2021, bod 1
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Neprominout nedoplatek na užívání bytu Žitná 23/610
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(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

79)

UR21_0582 (úkol: UK21_00839) ze dne 17. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Uzavřít smlouvu Palackého 5/720
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

80)

UR21_0753 (úkol: UK21_01085) ze dne 15. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Informovat o rozhodnutí – Malá Štupartská 9/1028, Gastro Staré Město s.r.o.
(doporučení – realizovat)

81)

UR20_1216 (úkol: UK20_04985) ze dne 20. 10. 2020, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka)
Pokračovat v jednání s HMP – Havelské tržiště
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

82)

UR21_0528 (úkol: UK21_00789) ze dne 11. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Podepsat dohodu o podpoře IS ZABBIX
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

83)

UR21_0778 (úkol: UK21_01185) ze dne 22. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Udělit výpověď z nájmu NP Národní 34/40
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)

84)

UR21_0638 (úkol: UK21_00881) ze dne 25. 5. 2021, bod 3

(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Informovat žadatele EP-SC s.r.o., Václavské nám. 43/819
(doporučení – realizovat)

Usnesení UKV/21/25/10 - KV
1)

bere na vědomí
přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za období od 1. 4. 2021
do 30. 6. 2021 v aplikaci E-spis

2)

ukládá
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal příslušné zodpovědné osoby o vyjádření,
resp. zdůvodnění, proč úkoly nebyly vyřízeny v termínu a o nápravu tohoto stavu, termín:
15. 9. 2021; a aby na následném jednání KV předložil aktualizované seznamy

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 11 Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem
plnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 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
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vyplnit, po uplynutí termínu úkolu, stručnou informaci a 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. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
navrhl Předseda, aby ho k získání materiálu od OVO pověřil KV. Členům bude přehled zaslán
před jednáním 26. jednání KV.

Usnesení UKV/21/25/11 – 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. 7. 2021 do 30. 9. 2021,
termín: 20. 9. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 12 Stanovení termínů řádných jednání KV v roce 2022
Předseda navrhl termíny řádných jednání KV pro rok 2022, které byly členům KV zaslány 26. 8. 2021.
Proběhla diskuze, ze které vzešel návrh usnesení (17. 1., 7. 3., 23. 5., 27. 6., 5. 9. 2022)
Předseda členy KV dále seznámil s řádnými termíny zasedání ZMČ P1 pro rok 2022, které byly
schváleny RMČ P1 dne 24. 8. 2021 (25. 1., 15. 3., 13. 4., 17. 5., 15. 6., 13. 9. 2022)
Usnesení UKV/21/25/12 – KV schvaluje harmonogram svého jednání na rok 2022, a to v datech
17. 1., 7. 3., 23. 5., 27. 6., 5. 9., vždy od 16:00 hod.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 13 Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022
Členové KV při svém 24. jednání zahájili projednávání plánu 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/21/25/13 – KV přerušuje projednání Plánu činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022, a to
do příštího jednání KV
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Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 14 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0274 – Prověření privatizace bytové
jednotky č. 7 v objektu Bolzanova 7
Předseda vypracoval materiál č. BJ2021/1665, který dne 30. 8. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl
dne 14. 9. 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.
Předseda informoval členy KV, že byl vyzván, aby se účastnil jednání KV Zastupitelstva hlavního města
Prahy dne 7. 9. 2021.
Předseda předal všem členům KV Vyrozumění o založení podání, a to od Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 1 k privatizaci bytové jednotky č. 7, Bolzanova 7, Praha 1, sp. zn. ZN 362/20216, ze dne 14. 7. 2021, ve kterém je uvedeno:
„Vyrozumění bylo poskytnuto k Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu,
neboť došlo k opakovaným prohlášením kupujícího bytové jednotky, že v jednotce bydlí, ač se tato
tvrzení nezakládala na pravdě a uvedl nepravdivý údaj o tom, v jakém rozsahu jednotku užívá
k podnikání. Z podání plyne zejména podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle § 209
tr. zákoníku, znakem skutkové podstaty tohoto trestného činu je nicméně způsobení škody a zároveň
obohacení na straně pachatele. Uvedení nepravdivých informací by jistě mohlo mít vliv na rozhodnutí,
zdali kupujícímu měla být prodána či nikoli, nebylo ale v příčinné souvislosti se způsobením jakékoliv
škody. Pokud na počátku privatizace stálo rozhodnutí MČ P1 prodat jednotku za určitou cenu, ať už
zvýhodněnou či nikoli, jediným následkem uvedení nepravdivých informací ohledně skutečného obývání
jednotky by mohl být stav, kdy jednotka byla z pohledu MČ P1 prodána nevhodnému uchazeči na úkor
uchazeče, který by splňoval jí nastavené podmínky. Takovýto následek, kdy MČ P1 obdržela za prodej
jednotky kupní cenu, kterou sama požadovala, prodala ji ale (s ohledem na jiné nežli ekonomické
faktory) nevhodné osobě, nemá žádné trestněprávně relevantní konsekvence. Na druhé straně, pokud
kupující skutečně v rámci procesu privatizace uvedl nepravdivé informace, případně jednotku následně
užíval v rozporu se smluvním ujednáním, mohla by nastoupit sankce v podobě odstoupení od smlouvy
tak, jak to předvídá bod 7.3. předmětné kupní smlouvy.
Na kupní cenu stanovenou MČ P1 taktéž nemohl mít žádný vliv fakt, jak kupující jednotku skutečně
užíval. Dle důvodové zprávy byla kupní cena stanovena s ohledem na skutečnou dispozici jednotky,
která je rozdělena na bytovou část o rozměru 156,1 m2 a nebytovou část o rozměru 80 m2. Při stanovení
obvyklé ceny jednotky je vždy nutné vycházet z účelu, k němuž je jednotka určena, nikoli z účelu,
k němuž ji její uživatel finálně využívá. Každá nájemník by mohl využívat prostor jednotky rozdílně,
někdo by mohl k bydlení užívat i nebytovou část, někdo jiný by v nebytové části mohl provozovat
podnikání výdělečnější než je lékařská ordinace, případně v rozporu s kolaudačním souhlasem užívat
k podnikání i bytovou část. Ty eventuality ale nemohou mít vliv na určení ceny obvyklé, tedy ceny,
za kterou by jednotka měla být prodána, jelikož tato by měla být určena výhradně jen s ohledem na její
formálně stanovený účel (tzn. s ohledem na pěvně stanovený rozměr bytové a nebytové části), tedy
účel, ke kterému by obvykle měla být užívána, a to bez ohledu na to, jak s ní finálně může nakládat
jakýkoliv potenciální nájemník či vlastník.“
Mgr. Petr Kučera sdělil, že v důvodové zprávě k materiálu do ZMČ Praha 1 postrádá stanovisko
k rozdílným výměrám ordinace a bytu ve srovnání s nájemní smlouvou, prohlášením vlastníka a kupní
smlouvou. Nezaznamenal vysvětlení, jak k tomuto rozdílu došlo. KV by měl k tomuto problému zaujmout
stanovisko a navrhl, aby KV přijal usnesení, kdy ZMČ Praha 1 pověří Úřad MČ Praha 1, aby prověřil,
jak došlo k těmto nesrovnalostem a zda MČ Praha 1 vznikla škoda. Stanislav Lazar sdělil, že ve věci
rozdílu výměr došlo na základě pochybení ze strany MČ Praha 1, nikoliv ze strany prof. P. A.. Předseda
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odkázal na stanovisko spol. MERO, který členové obdrželi v podkladech pro mimořádné jednání KV dne
10. 8. 2021.
Ve sdělení od spol. MERO ze dne 11. 6. 2021 se uvádí:
„Požadavek o vyhotovení schémat podlaží přišel v roce 2015 – k tomu byly zapůjčeny plány
jednotlivých podlaží a předloženy naměřené výměry jednotek. Zaměřování se vždy účastnili pracovníci
oddělení privatizace MČ P1, dále nám byla předkládána tabulka s číslováním jednotek, jmény nájemců
a s výměrami dle evidenčních listů. Pokud v archivu odboru výstavby existovaly plány podlaží budovy,
byly nám zapůjčeny jejich kopie. Pokud se při zaměřování bytů objevil náznak možného problému, např.
společná chodba pro 2 jednotky (obvykle administrativně rozdělený byt), žádali jsme o sdělení
posledního známého kolaudovaného stavu, tedy zda se jedná o 1 nebo 2 byty. Obdobně to muselo být
i v případě bytu č. 7 – Bolzanova 7 – určitě byla vyžádána k nahlédnutí kolaudace a evidenční list a to
bylo podkladem pro návrh prohlášení vlastníka – předpokládám, že nám byla předložena k nahlédnutí
kolaudace na byt s „ordinací“. Z naší strany coby zaměřovatele podlahových ploch byl určitě nějaký
návrh na rozdělení podlahových ploch předložen, ale zda byl v návrhu prohlášení vlastníka akceptován
nebo byl změněn a v případě změny na čí pokyn, to nevím. Metodika výpočtu podlahové plochy bytu či
nebytového prostoru v jednotce dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. řeší pouze výpočet celé jednotky,
pro případné rozdělení na 2 či více částí ani nic nenaznačuje. Obdobně bílá místa jsou v předpisech
např. u způsobu využití jednotky, kde zákonodárci uvedli pojmy mj. skupina bytů, skupina nebytových
prostor a skupina bytů a nebytových prostor, ale ani nenaznačili, co by se pod těmito pojmy mělo nebo
mohlo skrývat.“
Předseda ve výčtu uvedeného postrádá předložení nájemní smlouvy, kdy za úvahu stojí případné
doporučení KV, aby Úřad MČ P1 vydal vnitřní předpis, který do budoucna eliminuje pochybení
způsobené absencí uvedeného dokumentu. S tímto se ztotožnil místopředseda KV Mgr. Petr Scholz,
který doplnil, že není reálné, aby MČ Praha 1 požadovala od prof. P. A. doplatek privatizační ceny.
Předseda sdělil, že v případě přijatého dalšího usnesení k předmětné problematice, bude toto doplněno
členům ZMČ P1 na samostatném dokumentu, vč. výňatku z neověřeného zápisu.
Do diskuze se přihlásil MUDr. Jan Votoček, radní pro oblast majetku, který připomněl, že v minulosti
byla na jednání KV zmiňována změna zákona, která měla vliv na započítávání zděných příček do plochy
bytové jednotky. Upozornil, že je jiný způsob výpočtu plochy u nájemní smlouvy a jiný u kupní smlouvy.
Nájem je omezen tím, že některé plochy se nezapočítávají do nájemní smlouvy např. kvůli zkosení či
výšce, přitom do kupní smlouvy je započítáno úplně vše. Druhá věc je otázka, proč nesouhlasí poměr
mezi bytovou částí a nebytovou částí. To osobně vysvětlil prof. P. A., který sdělil, že v minulosti došlo
k vytopení bytu. Při rekonstrukci změnil dispozici tak, aby mu více vyhovovala.
Mgr. Petr Kučera po dílčích úpravách, které zazněly v rámci diskuze, navrhl usnesení:
„KV konstatuje, že při stanovení výměr prověřovaného bytu pro část bytovou a pro část ordinace došlo
k nesrovnalostem, kdy byla v prohlášení vlastníka uvedena rozdílná výměra oproti nájemní smlouvě a
dále KV doporučuje ZMČ Praha 1 nechat prověřit důvod vzniku nesrovnalostí.“

Usnesení UKV/21/25/14 – KV
1) b e r e n a v ě d o m í
materiál č. BJ2021/1665 určený pro 28. zasedání ZMČ Praha 1 – Prověření postupu privatizace
bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1 a prověření možného porušení
Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským
2) k o n s t a t u j e , ž e
při stanovení výměr prověřovaného bytu pro část bytovou a pro část ordinace došlo
k nesrovnalostem, kdy byla v prohlášení vlastníka uvedena rozdílná výměra oproti nájemní smlouvě
3) d o p o r u č u j e
ZMČ Praha 1 nechat prověřit důvod vzniku nesrovnalostí uvedených v bodu 2) tohoto usnesení
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Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 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.

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

2.

vzal
na vědomí
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 na jednání KV dne 14. 6. 2021 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.
KV na svém 24. jednání přijal usnesení č. UKV/21/24/15, kterým KV:
1)

vzal na vědomí 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)

uložil Předsedovi, 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)

uložil Předsedovi, aby záležitost dle bodu 1) tohoto usnesení zařadil jako bod do programu
nejbližšího jednání KV, termín: 6. 9. 2021.

Předsedou bylo oznámeno, že z důvodu mimořádných jednání KV v souvislosti s prověřením bytové
jednotky č. 7 - Bolzanova 7, Praha 1, ze strany 2 členů nedošlo k dodání aktualizací, a to tak, aby finální
podoba dokumentu byla předložena výše uvedeným. Členové KV se dohodli, že Předseda nutné
aktualizace obdrží do 17. 9. 2021.
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Usnesení UKV/21/25/15 – KV přerušuje projednání Revize Etického kodexu člena ZMČ Praha 1,
a to do příštího jednání KV
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 16 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními
aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční
KV dne 10. 5. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/23/13, ve kterém:
1. v z a l
na vědomí
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 na 24. jednání KV informoval, že dne 12. 5. 2021 předal interní sdělení na sekretariát
starosty s žádostí o pověření oddělení interního auditu, aby prověřilo danou záležitost. Dle sdělení
vedoucí oddělení interního auditu JUDr. Pavly Gajdošové, zpracování auditu bude dokončeno
do 10. 8. 2021, s následnou úpravou data, a to do 31. 8. 2021.
KV na svém 24. jednání přijal usnesení č. UKV/21/24/16, kterým KV:
1) vzal na vědomí průběžnou informaci Místopředsedy KV a vedoucího pracovní skupiny zabývající se
prověřením možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční;
2) přerušil 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.
Předseda seznámil členy KV s interpelací Mgr. Pavla Nazarského, člena ZMČ P1, kterou prezentoval
v dané záležitosti na 27. jednání ZMČ P1 směrem k Předsedovi. Členové KV byli seznámeni
s odpovědí Předsedy na interpelaci, a to ze dne 28. 6. 2021.
JUDr. Pavla Gajdošová, vedoucí STA_OIA, členům KV sdělila, že interní audit k předmětné záležitosti
byl starostovi odevzdán 10. 9. 2021. Předseda dne 13. 9. 2021 požádal starostu o vydání interního
auditu. Jakmile jej obdrží, předá jej Mgr. Petru Scholzovi, vedoucímu pracovní skupiny při prověření
záležitosti, a ten svolá jednání pracovní skupiny, jejíž závěr bude předložen členům KV na 26. jednání,
které se uskuteční 11. 10. 2021.
Vzhledem k posunutí termínu dodání Protokolu vypracovaný Oddělením interního auditu byl Předsedou
zpracován materiál č. BJ2021/1657 pro jednání ZMČ P1, ve kterém je požadováno posunutí termínu
pro splnění úkolu uloženým ZMČ P1.
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Usnesení UKV/21/25/16 – KV
1)

bere na vědomí
interpelaci Mgr. Pavla Nazarského, člena ZMČ Praha 1, prezentovanou na 27. jednání
ZMČ Praha 1 dne 16. 6. 2021, vč. odpovědi Mgr. Davida Bodečka ze dne 28. 6. 2021

2)

bere na vědomí
informaci JUDr. Pavly Gajdošové, vedoucí STA_OIA, k předmětné záležitosti

3) b e r e n a v ě d o m í
materiál č. BJ2021/1657 určený pro 28. zasedání ZMČ Praha 1 – Posunutí termínu pro splnění
úkolu uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021 – Škoda vzniklá
stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha,
které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání
pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019
4) p ř e r u š u j e
prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční,
a to do příštího jednání KV
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
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.
K dané záležitosti by mělo být vydáno stanovisko/rozhodnutí, ke kterému MČ P1 podala rozklad.

Usnesení UKV/21/25/17 – KV
1) b e r e

na

vědomí
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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
prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku, a to do příštího jednání KV
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 18 Plnění povinnosti členů ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech a obdržených
darech
Předseda dne 28. 7. 2021 obdržel, a to na základě žádosti ze dne 21. 7. 2021, od kanceláře tajemníka
ÚMČ P1 seznam členů ZMČ P1, kteří doposud neodevzdali „čestné prohlášení k Etickému kodexu“, a
to dle čl. 4, odst. 3) Etického kodexu člena ZMČ P1. Jedná se o písemné oznámení o příjmech a darech
za předešlý kalendářní rok, které je nutné doručit tajemníkovi ÚMČ P1 vždy nejpozději k 30. 6.
následujícího roku, a to i v případě, že mandát zastupitele v průběhu doby zanikl; to neplatí při zániku
mandátu v důsledku smrti.
Seznam zastupitelů, kteří neodevzdali „čestné prohlášení k Etickému kodexu …“:
Mgr. et Mgr. Vladan Brož, Richard Bureš, Petr Burgr, Mgr. Pavel Čižinský, Ing. Karel Grabein Procházka,
Martin Kotas, Mgr. Filip Kračman, Mgr. Petr Kučera, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, Mgr. Petr
Scholz, Bronislava Sitár Baboráková DiS., David Skála, Bc. Martin Špaček, Mgr. Eva Špačková, Valerie
Clare Talacko BA, Mgr. Karel Ulm, Ing. arch. Tomáš Vích, MUDr. Jan Votoček (pozn. odevzdávat
nemusí, neboť podepsal Etický kodex)
Seznam zastupitelů, kteří odevzdali „čestné prohlášení k Etickému kodexu …“:
Mgr. David Bodeček, Ing. Michal Caban, Ing. Petr Hejma, Ing. Tomáš Heres, Vladimír Mařík,
Mgr. Amálka Počarovská

Usnesení UKV/21/25/18 – KV
1)

bere na vědomí
seznam zastupitelů, kteří doposud, a to s odkazem na Etický kodex člena ZMČ Praha 1,
neodevzdali písemné oznámení o příjmech a darech za rok 2020, přestože pro předložení
uvedeného oznámení byl nejzazší termín 30. 6. 2021

2)

ukládá
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby upozornil členy ZMČ Praha 1, kteří nesplnili povinnost
odkazující na bod 1) tohoto usnesení, na nedodržení termínu, a aby je vyzval k zajištění nápravy
do 31. 10. 2021, termín: 20. 9. 2021

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

_________________________________________________________________________________
K bodu č. 19 Interpelace ze zasedání ZMČ P1 v roce 2021
S odkazem na Jednací řád ZMČ P1 je povinností, aby interpelace a odpovědi na ně, pokud jsou
včas předány do OVO, byly vyvěšeny na webových stránkách MČ Praha 1 nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy bylo interpelováno.
Předseda členům KV předložil soupis s interpelacemi a odpověďmi za období zasedání ZMČ P1 leden
– červen 2021. Absence odpovědí na interpelace, a to ke dni 6. 9. 2021:
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22. zasedání ZMČ P1 – 9. 2. 2021 (nutnost odpovědi do 11. 3. 2021)
Celkem 26 interpelací, z nichž na 23 bylo odpovězeno; 3 absentující odpovědi:





Ing. Petr Hejma – od Ing. V. K. (Žádost o řešení odměn členům Sboru dobrovolných
hasičů za aktivitu a dezinfekci a dekontaminaci zasažených prostor v mimopracovní
době po celou pandemii covid-19);



Ing. Petr Hejma – od Ing. F. D. (Dotaz – kdy bude možné přestěhovat Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Prahy 1 z domu Revoluční 28 do jiné lokality);



Ing. Petr Hejma – od Mgr. Pavla Čižinského (Žádost o zdůvodnění neplnění úkolů
ze ZMČ P1).

25. zasedání ZMČ P1 – 13. 4. 2021 (nutnost odpovědi do 13. 5. 2021)
Celkem 20 interpelací, na všechny bylo odpovězeno.



26. zasedání ZMČ P1 – 18. 5. 2021 (nutnost odpovědi do 17. 5. 2021)
Celkem 17 interpelací, z nichž na 9 bylo odpovězeno; 8 absentujících odpovědí:











Ing. Petr Hejma – od M. V. (Vyjádření k poradenství ohledně plánovaného prodeje
vlastnictví nebytových jednotek v roce 2017);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. Z. Z. (Zamýšlené obnovení pomníku rakouského maršála
Radeckého);
Ing. Michal Caban + Richard Bureš – od E. R. (Dlouhodobý nedostatek veřejně
přístupných bezbariérových toalet na území MČ P1);
Richard Bureš – od Ing. K. K. (Průchod „Opatovická – Spálená“);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. Davida Bodečka (Redakční rada časopisu Jedna, aj.);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. Petra Kučery (Reklama MČ P1 v novinách);
Ing. Petr Hejma + Richard Bureš – od Mgr. Pavla Čižinského (hotel – „Vilímkovo
nakladatelství);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. Pavla Nazarského (Participační projekty MČ P1 a akce v roce
2021/2022);

27. zasedání ZMČ P1 – 16. 6. 2021 (nutnost odpovědi do 16. 6. 2021)
Celkem 25 interpelací, z nichž na 13 bylo odpovězeno; 12 absentujících odpovědí:











Ing. Petr Hejma – od J. H. (Žádost o záchranu Hostince U Rotundy v ulici Karolíny
Světlé);
Ing. Petr Hejma – od Z. S. (Žádost o splátkový kalendář a snížení nájemného);
Ing. Petr Hejma – od Ing. arch. Tomáše Vícha (Vyjádření podpory zachování současné
podoby Hostince U Rotundy);
Richard Bureš – od Jitky Nazarské (Plánované úpravy parčíku v Pařížské);
Richard Bureš – od Valerie Clare Talackové, MA (Projekt „Veřejný prostor Pařížská –
Staronová synagoga“);
Ing. Petr Hejma – od Vladimíra Maříka (Objekt Senovážné nám. 17 – škodní události
v roce 2019 a v roce 2020);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. Pavla Čižinského (Brand Store na nám. Miloše Formana);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. et Mgr. Vladana Brože (Nakládání domu V Jámě);
Ing. Petr Hejma – od Mgr. Davida Bodečka (Koaliční smlouva + výběrové řízení
na ředitele NNF);
Ing. Petr Hejma – od Davida Skály (Žádost o revizi nájemného a zachování Hostince
U Rotundy);
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Richard Bureš – od T. B. (Nesouhlasné vyjádření k projektům Parčík se sochou
Mojžíše, park na Františku a Dětské hřiště Za Haštalem);
Ing. Petr Hejma – od T. B. (Únik azbestových vláken při rekonstrukci InterContinentalu).

Usnesení UKV/21/25/19 – KV
1)

bere na vědomí
seznam s absencí odpovědí na interpelace veřejnosti a členů ZMČ Praha 1 z průběhu roku
2021, na které doposud nebylo odpovězeno, přestože pro odpověď uplynula lhůta stanovená
Jednacím řádem ZMČ Praha 1

2)

ukládá
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal odpovědné osoby k úkolu z bodu 1) tohoto
usnesení, o zajištění nápravy; termín: 13. 9. 2021

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 20 Podnět veřejnosti – Podnět Š. U. ke zrušení usnesení č. UR21_0533
Na KV se dne 19. 6. 2021 obrátila Š. U., občanka MČ P1, s podnětem ke zrušení usnesení RMČ P1 č.
UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021. Paní U. sděluje, že usnesení je neplatné a že byl podnět předán, a to
prostřednictvím jejího advokáta, na Magistrát hlavního města Prahy, s jehož ředitelem Ing. Martinem
Kubelkou, Ph.D., dle vyjádření paní U., probíhá jejich vzájemná komunikace.
V souvislosti s uvedeným, dle paní U. neplatným rozhodnutím, žadatelka apeluje, aby nedošlo
k uzavření nájemní smlouvy s odkazem na uvedené usnesení.
Dále byl vznesen dotaz, z jakého důvodu MUDr. Jan Votoček dosud neodpověděl na dopis určený radě,
jak mu bylo RMČ P1 uloženo na 29. schůzi v bodě 2) usnesení č. UR20_0998 ze dne 25. 8. 2020. Paní
U. zaslala dopis prostřednictvím svého právního zástupce, s žádostí o revokaci údajného protiprávního
rozhodnutí rady. Termín pro odpověď stanovený radou uplynul 19. 9. 2020.
Součástí podnětu Š.U., který zaslala Předsedovi e-mailem dne 19. 6. 2021, v kopii na tajemnici KV,
členy Mgr. Petra Kučeru, Mgr. Petra Scholze, Mgr. Karla Ulma a starostu, jsou v příloze uvedené tyto
dokumenty:


Podnět ke zrušení usnesení RMČ P1 č. UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021, adresovaný Magistrátu
hlavního města Prahy, Odboru kontrolních činností, oddělení stížností, dne 28. 5. 2021



Žádost o revokaci – zrušení usnesení RMČ P1 č. UR20_0872 ze dne 11. 8. 2020, adresovaná
RMČ P1 dne 19. 8. 2020



usnesení RMČ P1 č. UR20_0998 ze dne 25. 8. 2020

Předseda členy KV seznámil s e-mailem Š. U., který byl 21. 7. 2021 zaslán členům ZMČ P1 v té stejné
záležitostí. Součástí e-mailu jsou následující přílohy:


interpelace Š. U. k MUDr. Janu Votočkovi, členu RMČ P1, bez uvedení data v dokumentu



Podnět ke zrušení usnesení RMČ P1 č. UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021, adresovaný Magistrátu
hlavního města Prahy, Odboru kontrolních činností, oddělení stížností, dne 28. 5. 2021



usnesení RMČ P1 č. UR16_0300 ze dne 14. 3. 2016



Právní stanovisko Mgr. D. K., advokáta, ze dne 8. 4. 2019
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Předseda členy KV seznámil s Dotazy k plánovanému rozšíření nájemného vztahu k bytu na adrese
Široká 118/20, Praha 1, které dne 30. 7. 2021 zaslala Transparency International – ČR, o.p.s.
na RMČ P1, v kopii na KV.
Předseda členy KV seznámil se stanoviskem Ing. Martina Kubelky, Ph.D., ředitele Magistrátu hlavního
města Prahy, ze dne 29. 7. 2021, evidovaný pod č. j.: MHMP 977282/2021, k prověření zákonnosti
usnesení MČ P1 č. UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy
k bytové jednotce č. 118/7 v 5. nadzemním podlaží domu v ulici Široká č. p. 118/20, k. ú. Staré Město.
Jeho výsledkem je níže uvedené:
„po posouzení všech relevantních skutečností dospěl Magistrát hlavního města Prahy k závěru, že
posuzované usnesení městské části není v rozporu se zákonem ani jiným právním předpisem.“
Magistrát hlavního města Prahy provedl výkon svých dozorových kompetencí ve vztahu k posouzení
zákonnosti dotčeného usnesení RMČ P1.
Ve stanovisku se uvádí:


k namítané formální námitce neplatnosti předmětného usnesení z důvodu absence zveřejnění
záměru ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze – existuje výjimka z uvedené
povinnosti, stanovená v § 36 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze, podle které není dána
povinnost zveřejnit záměr majetkové dispozice v případě pronájmu bytů. Nezveřejnění záměru
nelze v tomto případě považovat za porušení zákona, které by mohlo mít vliv na samotnou
zákonnost posuzovaného usnesení rady městské části;



k materiálním důvodům neplatnosti, a to konkrétně k absenci výběru nejvhodnější nabídky
pro městskou část, k absenci legitimních důvodů pro určení nižší ceny nájmu, než v místě a
čase obvyklé, rozpor se stanoviskem Komise obecního majetku či k absenci řádného
odůvodnění postupu rady městské části – při nakládání s obecním majetkem nestanoví platná
právní úprava povinnost provádět jakoukoliv formu výběrového řízení o nejvhodnější nabídku.
Absence takového postupu proto nemůže být důvodem k prohlášení nezákonnosti dotčeného
usnesení orgánu, který o majetkoprávní dispozici rozhodl. Cena nájmu byla v předmětné
záležitosti stanovena nižší, než by byla cena tržní. Odůvodnění tohoto postupu je podrobně
uvedeno v zápisu ze zasedání rady městské části, na kterém bylo předmětné usnesení
schváleno;



Magistrát hlavního města Prahy dospěl k závěru, že postup městské části neodporuje zákonu,
důvody pro stanovení nižší ceny nájmu jsou legitimní a nezakládají pochybnosti
o nehospodárném nakládání s majetkem hlavního města Prahy;



na zákonnost usnesení rady městské části nemá vliv soulad či nesoulad s usnesením komise
rady, jejího poradního orgánu. Rada není doporučením své komise nijak vázána;



Magistrát hlavního města Prahy neshledal rozpor usnesení RMČ P1, č. UR21_0533 ze dne
11. 5. 2021, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce se zákonem či
jiným právním předpisem, a tedy ani důvod k zahájení dozorových oprávnění ve smyslu § 110
a násl. Zákona o hlavním městě Praze.

Předseda členům KV sdělil, že úkol č. UK20_04576 z usnesení RMČ P1 č. UR20_0998 ze dne
25. 8. 2020 je součástí přijatého usnesení ZMČ P1 č. UZ21_0272 ze dne 16. 6. 2021, kterým ZMČ P1
vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu o činnosti KV za rok 2020, dále vzalo na vědomí dosud nesplněné
úkoly uložené RMČ P1 a ZMČ P1, a to k datu 16. 6. 2021, s termínem plnění pro uvedené úkoly,
vč. výše uvedeného úkolu týkající se předmětné záležitosti. ZMČ P1 dne 16. 6. 2021 uložilo RMČ P1,
aby KV do 31. 10. 2021 informovala o plnění dosud nesplněných úkolů.
Předseda členy KV seznámil s odpovědí MUDr. Jana Votočka, kterou dne 14. 8. 2021 zaslal
Transparency International – ČR, o. p. s.
Předseda se 4. 8. 2021 obrátil dotazem na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra,
aby vydal stanovisko k tvrzení předkladatelky Š. U., že je povinností městské části zveřejňovat záměr
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v případě pronájmu bytové jednotky. Š. U. uvádí, že zatímco pronájem bytu se zveřejňovat nemusí,
bytová jednotka ze zákona ano, a odkazuje se na metodické doporučení č. 7.2 Odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly MVČR. Předkladatelka cituje některé části tohoto metodického doporučení a rovněž
§ 1158 a 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
Předseda v podnětu na výše uvedený odbor uvedl, že výjimku z povinnosti zveřejnit záměr představuje
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), dle nějž se povinnost zveřejňovat záměr nepoužije na pronájem bytů. Dotaz ze strany
Předsedy zněl, zda musí městská část zveřejnit záměr k bytu, kterou vlastní v konkrétním objektu.
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dne 23. 8. 2021 pod č. j. MV-124808-2/ODK-2021 vydal
následující stanovisko.
„Zákon o obcích ve svém § 39 odst. 3 vyjmenovává několik konkrétních dispozic s nemovitým majetkem,
které představují výjimku oproti obecně platné povinnosti zveřejnit záměr. Mimo jiné zde hovoří
i o pronájmu bytu, ovšem již bez bližších podrobností toho, co fakticky považovat za byt. Pokud přitom
nahlédneme do příslušných ustanovení OZ, pak základní ustanovení k nájmu bytu
nalezneme především jeho § 2235 a § 2236. Z prvního paragrafu vyplývá obecná definice nájemního
bydlení v bytě či domě („Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění
bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu,
nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.“). Druhý
paragraf pak přímo definuje pojem byt („Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou
částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel
s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by
byl pronajat obytný prostor.“). Z těchto ustanovení je tak zřejmé, že bytem se rozumí prostor, který je
užíván k účelu bydlení. Jinak řečeno, pokud se z hlediska § 39 odst. 3 zákona o obcích hovoří
o výjimce z povinnosti zveřejňovat záměr, týká se tato výjimka těch prostor, které jsou určeny
k účelu bydlení, tj. splňují definici bytu dle § 2236 odst. 1 OZ.
Vámi zmíněný podatel hovoří o rozdílu mezi bytem a bytovou jednotkou, na čemž staví
svoji argumentaci o nutnosti rozlišovat tyto dva pojmy z hlediska povinnosti (či naopak absence
povinnosti) zveřejňovat záměr pronájmu. Dle našeho názoru je však v těchto případech lhostejné, zda
se jedná o byt, který je součástí bytové jednotky (§ 1158 OZ), či o byt, který součástí jednotky není.
Z hlediska (ne)zveřejňování záměru bude podstatný především způsob využití tohoto prostoru.
Lze tak uzavřít, že pokud tedy obec (městská část) hodlá pronajmout určitý prostor za účelem
jeho užívání k účelu bydlení (tedy splňující definici bytu), uplatní se na takový postup výjimka
z povinnosti zveřejnit záměr. Pokud však obec (městská část) bude chtít tentýž
prostor pronajmout za jiným účelem než je bydlení (definice bytu nebude naplněna), bude nutné
zveřejnit záměr ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích.“

Usnesení UKV/21/25/20 – KV přerušuje projednání podnětu Š. U. ke zrušení usnesení RMČ Praha
1 č. UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
_________________________________________________________________________________
K bodu č. 21 Různé
Předseda členům KV připomenul změnu termínu říjnové schůze KV. Nový termín: 11. 10. 2021,
od 16:00 hod., místnost: „201“.
Předseda členy KV informoval o e-mailu JUDr. J. V. ze dne 10. 8. 2021, ve kterém přeposlal informaci
Ing. Petru Hejmovi, starostovi, a Mgr. Petru Kučerovi, členovi KV.
Mgr. Karel Ulm, člen KV, předložil seznam neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence
objednávek. Dokumenty převzala tajemnice KV, aby byly následně předloženy k projednání
na 26. jednání KV, které se uskuteční 11. 10. 2021.
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_________________________________________________________________________________
K bodu č. 22 Diskuze

_________________________________________________________________________________
K bodu č. 23 Závěr
Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v 18:00 hod., svolal další jednání KV
na 11. 10. 2021 v 16:00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 201 (2. patro), což
přítomní berou na vědomí.
_________________________________________________________________________________
Mgr. David Bodeček, předseda

………………………………………….

Mgr. Petr Kučera, ověřovatel

………………………………………….

____________________________________________
Zapsali:

Mgr. David Bodeček

………………………………………….

Gabriela Němečková

………………………………………….

Zápis obdrží:

členové Kontrolního výboru ZMČ P1

Na vědomí:

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

Příští jednání KV ZMČ P1 (26/2021) se koná 11. 10. 2021 od 16:00 hod.,
místnost č. 201 – POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
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