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Městská část Praha 1 

Zastupitelstvo městské části 
 

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

ZÁPIS č. 30/2022 
 

z 30. jednání konané dne 28. 2. 2022 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 
- distančně) 

 
Omluven:  -  

 
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 30. jednání KV. (Předkladatel D.B.)  

3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 29/2022 ze dne 17. 1. 2022. (Předkladatel D.B.)  

4. Zpráva o činnosti KV č. 2/2022 vypracovaná pro 33. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

5. Informace z 32. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

6. Informace o plnění úkolů zadaných na  29. jednání KV dne 17. 1. 2022. (Předkladatel D.B.) 

7. Zápisy z 1. – 5.  jednání RMČ P1 roku 2022. (Předkladatel D.B.) 

8. Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 4. čtvrtletí 2021 

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

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

od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. (Předkladatel D.B.) 

10. Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 202. (Předkladatel D.B.) 

11. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0319 - Etický kodex člena ZMČ P1 – materiál 

k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)  

12. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – „Anenský trojúhelník“- materiál 

k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

13. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – „Janov nad Nisou“. (Předkladatel D.B.) 

14. Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech a 

obdržených darech – 2019 a 2020. (Předkladatel D.B.) 

15. Informace ke stavebním aktivitám v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční. 

(Předkladatel D.B.) 

16. Podnět veřejnosti -  Prověření postupu k žádosti manželů Čihákových k bytové jednotce 

na adrese Hellichova 632/11b. (Předkladatel D.B.) 

17. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0272 – Nesplněné úkoly s termínem plnění 

pro všechna data roku 2019 a 2020. (Předkladatel D.B.)  

18. Podnět veřejnosti -  Žádost Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ P1, o prošetření postupu 

ÚMČ P1 – Vězeňská 7. (Předkladatel D.B.) 

19. Podnět veřejnosti -  Žádost Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ P1, o prošetření vynaložených 

veřejných finančních prostředků MČ P1 – Vězeňská 7. (Předkladatel D.B.) 

20. Různé  
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21. Diskuze  

22. Závěr  

_________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu 

 
Jednání KV zahájil  v 16:10 hod. předseda Mgr. David Bodeček (dále jen „Předseda“), který přivítal 
přítomné členy, hosta JUDr. Pavlu Gajdošovou, vedoucí STA_OIA, a konstatoval, že se jednání účastní 
5 členů prezenčně, 1 distančně, což znamená, že KV je usnášeníschopný. Přítomní byli upozorněni, že 
se z jednání pořizuje zvukový záznam, který slouží pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy 
následně je záznam smazán. 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 17. 2. 2022.  
 
K takto upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 

Usnesení UKV/22/30/1 – KV schvaluje program jednání Kontrolního výboru č. 30/2022 ze dne 

28. 2. 2022, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 17. 2. 2022 

  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 30. 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 Scholze, který návrh přijal. 
 

Usnesení UKV/22/30/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 30/2022 Mgr. Petra Scholze 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 29/2022 ze dne 17. 1. 2022 
 
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 29. jednání KV, který byl členům zaslán 
17. 2. 2022 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato. 
 

Usnesení UKV/22/30/3 – KV schvaluje zápis č. 29/2022 z jednání dne 17. 1. 2022 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 4  Zpráva o činnosti KV č. 2/2022  vypracovaná pro 33. zasedání ZMČ P1 
 
Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV  č. 2/2022 zpracovanou Předsedou pro 33. zasedání 
ZMČ P1 konané dne 15. 3. 2022. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 
17. 1. 2022, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV. 
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Usnesení UKV/22/30/4 – KV  

 

1) s o u h l a s í 
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 2/2022 vypracovanou pro 33. zasedání 
ZMČ Praha 1 konané dne 15. 3. 2022 

 

2) u k l a d á 
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Zprávu o činnosti KV č. 2/2022, vypracovanou 
pro 33. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 15. 3. 2022 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 5 Informace z 32. zasedání ZMČ P1  
 
Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly dne 25. 1. 2022 schváleny 
na 32. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení související s KV: 
 
 

 č. UZ22_0349 – „Zpráva KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 
od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021“ 
 

ZMČ P1: 

- vzalo na vědomí Zprávu KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 

a ZMČ P1 od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 

- vzalo na vědomí ústní informaci Předsedy o aktuálně nesplněných úkolech, uvedených 

ve Zprávě, a to: UK18_00893, UK21_01392, UK21_01403, UK21_01223, UK21_01509, 

UK21_01553, UK21_01540 

Od KV schválené Zprávy došlo k ponížení nesplněných úkolů uložených: 

 ZMČ P1 o 6 (ze 7 na 1) – pro celé období bylo uloženo celkem 19 úkolů; 

 RMČ P1 o 12 (z 18 na 6) – pro celé období bylo uloženo celkem 486 úkolů. 

. 
Předsedou bylo sděleno, že materiál č. BJ2022/0104 s názvem Informace KV k podnětu 
Mgr. et Mgr. Vladana Brože, člena ZMČ P1, jehož předkladatelem byl Předseda, a to na základě úkolu 
z usnesení KV č. UKV/22/29/16 ze dne 17. 1. 2022, byl ZMČ P1 projednán. K tomuto bodu nebylo přijato 
žádné usnesení.  
 
Předseda členy KV seznámil s připomínkou, kterou vznesl k navrženému bodu č. 18, a to 
při projednávání programu. Předkladatel materiálu Mgr. Pavel Čižinský v usnesení pod bodem 2) 
navrhl: ZMČ P1 konstatuje, že zejména starosta Petr Hejma, členové rady Richard Bureš, Jan Votoček 
se v souvislosti s jednáním dle bodu 1 (možné dlouhodobé poškozování MČ P1) dopouští opakovaně a 
veřejně nepravdivých či hrubě zavádějících výroků, přičemž Kontrolní výbor pod vedením Davida 
Bodečka dlouhodobě nekoná. Předsedou  v připomínce bylo sděleno, že KV nemá žádné resty, není si 
vědom toho, že by KV neprojednal nějaký podnět, který mu byl přidělen. Uvedené doplnil informací, že 
o KV a jeho práci, příp. zdůvodnění výtky, není zmínka v Důvodové zprávě. Předkladatel tisku vzal svá 
tvrzení směřující ke KV zpět.  
 

Usnesení UKV/22/30/5 – KV  bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 32. zasedání 

ZMČ Praha 1 dne 25. 1. 2022 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 6 Informace o plnění úkolů zadaných  na 29. jednání KV dne 17. 1. 2022 
 
Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 29.  jednání KV dne 17. 1. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/29/4  (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 1/2022 vypracovaná pro 33. zasedání 
ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 15. 3. 2022 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV 
vypracovanou pro 33. zasedání ZMČ P1 
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Materiál byl dne 26. 1. 2022 odevzdán do OVO. Členové 
ZMČ P1 jej obdrží dne 8. 3. 2022 v podkladech pro jednání ZMČ P1, které se uskuteční 15. 3. 2022.                  
 
Usnesení UKV/22/29/10 (k bodu č. 10: Přehled  s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění 
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021. Předsedovi bylo uloženo, aby  požádal příslušné zodpovědné osoby 
o vyjádření, resp. zdůvodnění, proč úkoly nebyly vyřízeny v termínu a o nápravu tohoto stavu, termín: 
24. 1. 2022; a aby na následné jednání KV předložil aktualizované seznamy  
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Urgenci zpracovatelům a držitelům, kteří úkoly nesplnili 
v termínu, odeslala tajemnice KV dne 21. 1. 2022. Členům KV byl k 30. jednání předložen aktualizovaný 
seznam s nesplněnými úkoly. 
 
Usnesení UKV/22/29/11 (k bodu č. 11: Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0319 – Etický kodex 
člena ZMČ P1)  – KV uložil Předsedovi, aby předložil doplněný Návrh revize Etického kodexu člena 
ZMČ P1 na jednání ZMČ P1, a to variantně, termín: 15. 3. 2022 
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Materiál  byl dne 8. 2. 2022 odevzdán do OVO. Členové 
ZMČ P1 jej obdrží dne 8. 3. 2022 v podkladech pro jednání ZMČ P1, které se uskuteční 15. 3. 2022.    
 
Usnesení UKV/22/29/12 (k bodu č. 12: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – „Anenský 
trojúhelník“, „Janov nad Nisou“)  – KV uložil Předsedovi, aby předložil Materiál č. BJ2022/0010 
na jednání ZMČ P1, termín: 15. 3. 2022 
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Materiál  byl dne 3. 2. 2022 odevzdán do OVO. Členové 
ZMČ P1 jej obdrží dne 8. 3. 2022 v podkladech pro jednání ZMČ P1, které se uskuteční 15. 3. 2022.                  
 
 
Usnesení UKV/22/29/14 (k bodu č. 14: Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat 
oznámení o příjmech a obdržených darech)  – KV uložil Předsedovi, aby na 32. zasedání ZMČ P1 
u projednávaného programu upozornil na body 1) a 2) usnesení, opakovaně vyzval členy ZMČ P1, kteří 
nesplnili povinnost odkazující na bod 1) usnesení, na nedodržení termínu, a aby sjednali nápravu 
do 28. 2. 2022, termín: 25. 1. 2022 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl částečně dne 25. 1. 2022 splněn. Vzhledem k tomu, že si Předseda 
nebyl jistý, zda během veřejného projednávání sdělil termín, do kdy je nutné zajistit nápravu, poslal dne 
28. 1. 2022 e-mail s upozorněním všem členům ZMČ P1, u kterých je nutná náprava.  
 
Usnesení UKV/22/29/15 (k bodu č. 15: Podnět Vladimíra Maříka, člena ZMČ P1 – Prověření úkonů 
souvisejících s přívalovým deštěm v objektu Senovážné náměstí 17)  – KV uložil Předsedovi, aby 
podkladové materiály s odkazem na bod 1) usnesení předal Vladimíru Maříkovi, členu ZMČ P1, 
s doporučením, aby se obrátil na Finanční výbor ZMČ P1 v případě požadavku na prověření 
ekonomických ukazatelů související s podezřením na možnou způsobenou škodu, termín: 25. 1. 2022 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 20. 1. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/29/16 (k bodu č. 16: Podnět Mgr. et Mgr. Vladana Brože, člena ZMČ P1 – Prověření 
možného porušení Etického kodexu člena ZMČ P1 Richardem Burešem)   – KV uložil Předsedovi, aby 
Podnět předložil na jednání ZMČ P1, termín: 25. 1. 2022 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn v uvedený den na 32. zasedání ZMČ P1. 
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Usnesení UKV/22/29/17 (k bodu č. 17: Podnět veřejnosti – Prověření postupu k žádosti manželů 
Čihákových k bytové jednotce na adrese Hellichova 632/11b)   – KV uložil Předsedovi, aby požádal 
Mgr. Petra Vaňka, vedoucí OTMS, o vyjádření a o předložení prvotní žádosti nájemců předmětné bytové 
jednotky a soupisu harmonogramu úkonů ze strany OTMS v dané věci, se kterými budou členové KV 
seznámeni na dalším jednání KV, termín: 25. 1. 2022 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 20. 1. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/29/18b (k bodu č. 18: Různé – prověření postupu ÚMČ P1 v souladu s právními 
předpisy – Ing. Vladimír Perník)   – KV uložil Předsedovi, aby požádal o stanovisko  JUDr. Petra 
Dětského, vedoucí TAJ_OPR, termín: 25. 1. 2022 a aby podnět zařadil jako bod do programu 
následujícího jednání KV a seznámil KV se stanoviskem JUDr. Petra Dětského 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 20. 1. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/29/18c (k bodu č. 18: Různé – prošetření vynaložených veřejných finančních 
prostředků MČ P1 – Ing. Vladimír Perník)   – KV uložil Předsedovi, aby podklady k prověření postoupil 
Finančnímu výboru ZMČ P1, termín: 25. 1. 2022; a aby odpověděl Ing. Vladimíru Perníkovi na jeho 
podnět s odkazem na bod 2) usnesení, termín: 25. 1. 2022  
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 20. 1. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/29/18e (k bodu č. 18: Různé – stížnost Zdeňky Bláhové, místopředsedkyně SVJ 
Jungmannova 25/13, na postup Stavebního úřadu ÚMČ P1   – KV uložil Předsedovi, aby informoval 
Mgr. et Ing. Františka Dvořáka, tajemníka, o stížnosti na Stavební úřad ÚMČ P1 s požadavkem 
o zpětnou informaci, zda a jak byla záležitost řešena a vyřešena ze strany ÚMČ P1, termín: 25. 1. 2022; 
aby zaslal informaci Zdeňce Bláhové a Bronislavě Sitár Baborákové, předsedkyni Výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu komunitního života, termín: 25. 1. 2022  
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 20. 1. 2022. 
 
Na 29. jednání KV byly usnesením přerušeny body: 
 

 č. 17: Podnět veřejnosti – Prověření postupu k žádosti manželů Čihákových k bytové jednotce 
na adrese Hellichova 632/11b; 
 

 č. 18b: Podnět Ing. Vladimíra Perníka – Prošetření postupu ÚMČ P1. 
 

 
Předseda sdělil, že uvedené body byly  předloženy do návrhu programu 30. jednání KV. 
 

Usnesení UKV/22/30/6 – KV  bere na vědomí informace předsedy KV o úkolech zadaných KV  

na 29. jednání KV  dne 17. 1. 2022, a dále informace o jejich splnění 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 7 Zápisy z  1. – 5. jednání RMČ P1 roku 2022 
 
Předseda dne 17. 2. 2022 předal členům KV zápisy z 1. – 5. jednání RMČ P1, která se uskutečnila dne 
4. 1., 11. 1., 18. 1., 24. 1.  a 1. 2. 2022 
 
KV vzal na vědomí uvedené zápisy. 
  

Usnesení UKV/22/30/7 – KV  bere na vědomí zápisy z  1. - 5. jednání RMČ Praha 1 roku 2022, která 

se uskutečnila 4. 1., 11. 1., 18. 1., 24. 1. . a 1. 2.  
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Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  

 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 8 Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 
za 4. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ P1 
 
KV na svém 29. jednání dne 17. 1. 2022 usnesením č. UKV/22/29/10: 
 

1. v z a l    n a     v ě d o m í 
přehled nevyřízených úkolů  uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 10. 2021 do 
31. 12. 2021 v aplikaci E-spis, a to ke dni 6. 1. 2022; 
 

2. u l o ž i l  
Předsedovi, aby požádal příslušné zodpovědné osoby o vyjádření, resp. zdůvodnění, proč úkoly 
nebyly vyřízeny v termínu a o nápravu tohoto stavu, termín: 24. 1. 2022; a aby na následném 
jednání KV předložil aktualizované seznamy 

 
Předseda předložil aktualizovaný přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období 
od 1. 10. 2021 do  31. 12. 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 4. čtvrtletí roku 2021  
je součástí Zprávy o činnosti kontrolního výboru, která bude předložena na dubnové zasedání ZMČ P1, 
které je plánováno na 13. 4. 2022.  
 
Tajemnice KV  vypracovala materiál č. BJ2022/0230, který byl členům KV předložen dne 17. 2. 2022. 
Vzhledem k plánovanému navazujícímu řádnému jednání KV, které se uskuteční 23. 5. 2022, byl 
členům KV zpracován materiál s dostatečným předstihem. Předpokladem je, že do 13. 4. 2022  - 
pro sledované období - dojde v aplikaci E-spis k výraznému ponížení dosud nerealizovaných úkolů. 
 
Oproti předloženým informacím na 29. jednání KV došlo k výraznému ponížení nesplněných úkolů.  
 
ZMČ P1 bylo pro sledované období uloženo 52 úkolů, z čehož k datu 21. 1. 2022 bylo 28 úkolů 
nevyřízených. 
 
RMČ P1 bylo pro sledované období uloženo 541 úkolů, z čehož k datu 21. 1. 2022 bylo 120 úkolů 
nevyřízených. 
 

Usnesení UKV/22/30/8 – KV  bere na vědomí materiál č. BJ2022/0230 určený pro 34. zasedání 

ZMČ Praha 1 – Zpráva KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 1 
a ZMČ Praha 1 od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 9 Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem 
plnění od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 
 
K tomu, aby byl členům KV na nejbližším jednání KV, které je plánováno na 23. 5. 2022, předložen 
přehled úkolů s termínem plnění od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022, navrhl Předseda, aby ho k získání 
materiálu od OVO pověřil KV. Členům bude přehled zaslán před 31. jednáním KV. 
 

Usnesení UKV/22/30/9 – 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. 1. 2022 do 31. 3. 2022, 
termín: 25. 4. 2022 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 
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_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 10 Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2021 – návrh konceptu 
 
Předseda členům KV předložil návrh konceptu Závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2021, aby o něm 
mohla být vedena diskuze.  
 

Usnesení UKV/22/30/10 – KV přerušuje projednání Závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2021, a 

to do příštího jednání KV 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 11 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0319 – Etický kodex člena ZMČ P1 – 
materiál k předložení ZMČ P1 
 
KV na svém 29. jednání dne 17. 1. 2022 usnesením č. UKV/22/29/11: 
 

1. s c h v á l i l 
doplněný návrh revize Etického kodexu člena ZMČ P1, a to podle usnesení ZMČ P1 
č. UZ21_0319 ze dne 9. 11. 2021; 
 

2. u l o ž i l  
Předsedovi, předložit doplněný Návrh na jednání ZMČ P1, a to variantně, termín: 15. 3. 2022 

 
Předseda  vypracoval materiál č. BJ2022/0146, který byl členům KV předložen dne 17. 2. 2022. 
 

Usnesení UKV/22/30/11 – KV  bere na vědomí materiál č. BJ2022/0146 určený pro 33. zasedání 

ZMČ Praha 1 – Etický kodex člena Zastupitelstva MČ Praha 1 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 12 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – „Anenský trojúhelník“ 
materiál k předložení ZMČ P1 
 
 
KV na svém 29. jednání dne 17. 1. 2022 usnesením č. UKV/22/29/12: 
 

1. v z a l    n a     v ě d o m í 
pravomocná Rozhodnutí  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské soutěže, vydané dne 20. 9. 2021 
pod  sp.  zn. ÚOHS-S0248/2021/VZ, č. j. ÚOHS-32060/2021/500/AIv, a dále vydané dne 
8. 12. 2021  pod  sp. zn. ÚOHS-R0159/2021/VZ,  č. j. ÚOHS-40364/2021/161/TMi,  přičemž  
obě   rozhodnutí nabyla právní  moci dne 8. 12. 2021 
 
 

2. v z a l     n a      v ě d o m í 
ústní   informaci    od   JUDr. Petra  Dětského,    vedoucí   TAJ_OPR,     ve  věci  nápravy   
„zajistit sjednocení postupu při zadávání veřejných zakázek a zajištění kontroly jejich plnění“ 
 

3. s c h v á l i l 
materiál č. BJ2022/0010 určený pro 33. zasedání ZMČ Praha 1 – Rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže – „Anenský trojúhelník“ 
 

4. u l o ž i l  
Předsedovi, předložit Materiál na jednání ZMČ P1, termín: 15. 3. 2022 
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Předseda na základě diskuze, která proběhla při jednání KV dne 17. 1. 2022, aktualizoval materiál 
k projednání ZMČ P1  č. BJ2022/0010, který byl členům KV předložen dne 17. 2. 2022. 
 
 

Usnesení UKV/22/30/12 – KV  bere na vědomí materiál č. BJ2022/0010 určený pro 33. zasedání 

ZMČ Praha 1 – Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 13 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – „Janov nad Nisou“ 
 
 
KV na svém 29. jednání dne 17. 1. 2022 pod bodem 1)  usnesení č. UKV/22/29/12 vzal na vědomí 
pravomocná Rozhodnutí  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské soutěže, vydané dne 20. 9. 2021 
pod  sp.  zn. ÚOHS-S0248/2021/VZ, č. j. ÚOHS-32060/2021/500/AIv, a dále vydané dne 8. 12. 2021  
pod  sp. zn. ÚOHS-R0159/2021/VZ,  č. j. ÚOHS-40364/2021/161/TMi,  přičemž  obě   rozhodnutí nabyla 
právní  moci dne 8. 12. 2021. 
 
Předseda požádá starostu, aby k následujícímu jednání KV předložil interní audit, vypracovaný z konce 
ledna 2022.  
 

Usnesení č. UKV/22/30/13 – KV přerušuje problematiku Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže – „Janov nad Nisou“, a to do příštího jednání KV 
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 14 Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech 
a obdržených darech 
 
 
KV na svém 29. jednání dne 17. 1. 2022 usnesením č. UKV/22/29/14: 
 

1. v z a l      n a     v ě d o m í 
ke dni 13. 1. 2022 seznam členů ZMČ Praha 1, kteří neodevzdali Čestné prohlášení k Etickému 
kodexu člena ZMČ Praha 1 za rok 2020 

 
 

2.  k o n s t a t o v a l, že   
ani  po  urgencích  ze  dne  11. 9. 2021 a 16. 12. 2021   nedošlo  k nápravě související s bodem 
1) tohoto usnesení u těchto členů ZMČ Praha 1: Mgr. Pavel Čižinský, Martin Kotas, Jitka 
Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, David Skála, Mgr. Martin Špaček 

 
 
 
 

3.  u l o ž i l  
Předsedovi, aby na 32. zasedání ZMČ P1 u projednávaného programu zasedání upozornil 
na body 1) a 2) tohoto usnesení,  opakovaně vyzval členy ZMČ P1, kteří nesplnili povinnost 
odkazující na bod 1) tohoto usnesení, na nedodržení termínu,  a  aby  sjednali nápravu 
do 28. 2. 2022. 

 
 
Předseda dne 28. 2. 2022 obdržel od kanceláře tajemníka ÚMČ P1 aktualizovaný seznam členů 
ZMČ P1, kteří stále 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, 
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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.  
 
Členové KV byli seznámení s  aktuálním seznamem těch, kteří stále nesplnili povinnost 
vyplývající z aktuálně platného Etického kodexu. Prohlášení za rok 2020, a to ani po třetí urgenci 
z 25. 1. 2022 (během zasedání ZMČ P1), resp. 28. 1. 2022 (e-mailem), nesplnili tito členové ZMČ P1:  
 
Mgr. Pavel Čižinský, Martin Kotas, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, David Skála, Mgr. Martin 
Špaček. 
 
Členové KV byli také seznámeni se seznamem zastupitelů, kteří výše uvedenou povinnost z Etického 
kodexu člena ZMČ P1 neodevzdali za kalendářní rok 2019: 
  

Mgr. Pavel Čižinský, Martin Kotas, Mgr. Filip Kračman, Mgr. Petr Scholz, David Skála, Mgr.  Martin 
Špaček, Mgr. Karel Ulm 
 

Usnesení UKV/22/30/14 – KV  

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

ke dni 28. 2. 2022 seznam členů ZMČ Praha 1, kteří neodevzdali Čestné prohlášení k Etickému 
kodexu člena ZMČ Praha 1 za rok 2019 a 2020 

 
2)  k o n s t a t u j e, že   

ani  po  urgencích  ze  dne  11. 9. 2021, 16. 12. 2021 a 25. 1. 2022, resp. 28. 1. 2022  nedošlo  
k nápravě související s bodem 1) tohoto usnesení u těchto členů ZMČ Praha 1 a to pro rok 2020: 
Mgr. Pavel Čižinský, Martin Kotas, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, David Skála, Mgr. Martin 
Špaček 

 
3)  u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby na 33. zasedání ZMČ Praha 1 u projednávaného 
programu zasedání upozornil na body 1) - 2) tohoto usnesení,  opakovaně vyzval členy ZMČ Praha 1, 
kteří nesplnili povinnost odkazující na bod 1) tohoto usnesení, na nedodržení termínu,  a  aby  
sjednali nápravu do 31. 3. 2022, termín: 15. 3. 2022 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 15 Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ 
Revoluční 
 
Předseda 13. 12. 2021 na 28. jednání členy KV seznámil s rozhodnutím ZMČ P1 z 30. zasedání 
ZMČ P1, a to konkrétně s přijatým  usnesením č. UZ21_0316.  
 

 č. UZ21_0316 – „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“ 
 

ZMČ P1: 

- vzalo na vědomí usnesení KV č. UKV/21/27/12 z 27. jednání KV ze dne 8. 11. 2021; 

- uložilo Kontrolnímu výboru ZMČ P1 zaslat všem členům ZMČ P1 Protokol o výsledku 

mimořádného auditu k prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 

na pozemku mateřské školy  Revoluční, Praha 1, ze dne 31. 8. 2021,  termín: 19. 11. 2021 

Předsedou bylo tehdy  konstatováno, že úkol byl splněn dne 12. 11. 2021, o čemž e-mailem tentýž den  

informoval všechny členy KV. KV usnesení č. UKV/21/28/11  v z a l      n a     v ě d o m í      usnesení 

ZMČ P1 č. UZ21_0316 ze dne 9. 11. 2021. 

Předseda se dne 17. 1. 2022 obrátil na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se žádostí dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s dotazem k prošetřované záležitosti 
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vedené pod č. j. KRPA-207343/TČ-2021-001193-1-VAC. V písemné  odpovědi ze dne 28. 1. 2022 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy sděluje, že předmětná věc byla dne 14. 12. 2021 

odložena usnesením dle ustanovení § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Usnesení nabylo právní moci.  

Na základě diskuze Předseda předloží dokument členům ZMČ P1 jako informaci na následujícím 

jednání ZMČ P1 konané dne 15. 3. 2022. 

 

Usnesení UKV/22/30/15 – KV  bere na vědomí Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy 

dne 28. 1. 2022 poskytnutou informaci, a to na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o  svobodném přístupu k informacím, o usnesení, na základě něhož došlo k odložení věci týkající se 
podaného trestního oznámení v záležitosti MŠ Revoluční, Praha 1. Usnesení nabylo právní moci  
 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 16 Podnět veřejnosti – Prověření postupu k žádosti manželů Čihákových k bytové 
jednotce na adrese Hellichova 632/11b 
 
 
Dne 15. 12. 2021 zaslali Předsedovi e-mail manželé Čihákovi, v kopii na Mgr. Petra Vaňka, vedoucí 
OTMS,  s žádostí o informaci, zdali a jakým způsobem již bylo rozhodnuto o jejich požadavku týkající 
se jejich bytové jednotky na adrese Hellichova 632/11b, Praha 1. V e-mailu je upozornění, že Mgr. Petr 
Bulla (vedoucí OTMS_OKSVJ) se manželům Čihákovým neozval ani po několika ústních urgencích, 
což vznáší podle nich otázku, z jakého důvodu zcela jednoduchý proces je blokován a zda se jedná 
o opomenutí nebo se jedná o jiný důvod. Vzhledem k době vyřízení žádosti, která je podle žadatelů již 
neúměrně dlouhá, je na KV vznesen požadavek o prošetření celé záležitosti. 
 
Předseda sdělil, že  manželé Čihákovi jsou nájemci bytové jednotky o velikosti podlahové plochy 
cca 127 m2 + cca 25 m2 terasa, a to na základě Smlouvy o nájmu bytu č. 2014/1738 ze dne 1. 10. 2014. 
Nájemci byli oprávněni uzavřít nájemní smlouvu na základě usnesení RMČ P1 č. UR14_1166 ze dne 
26. 8. 2014. Nájemní vztah byl uzavřen na dobu určitou, a to do 30. 9. 2017. Dodatkem č. 2 ze dne 
1. 9.  2015 byla doba nájmu změněna na dobu neurčitou.  
 
Předseda předložil členům KV k předmětné záležitosti e-mailové komunikace jeho osoby se třetími 
stranami, a to ze dne 15. 7. 2019, 29. 6. 2020, 10. 7. 2020, 27. 8. 2020, 31. 8. 2020, 12. 10. 2020, 
13. 10. 2020, 3. 11. 2020 a 19. 11. 2020.  
 
KV dne 17. 1. 2022 usnesením č. UKV/22/29/17  
 
1. v z a l     n a     v ě d o m í 

podnět   manželů Zdeňka a Jitky Čihákových, nájemců bytové jednotky č. 27 –                            
Hellichova 11b, Praha 1,  k prověření postupu k jejich žádosti 
 

 
2. u l o ž i l 

Předsedovi, aby   požádal    Mgr.  Petra    Vaňka, vedoucí OTMS,                                                                                                                          
o vyjádření a o předložení prvotní žádosti nájemců předmětné bytové jednotky a soupisu 
harmonogramu úkonů ze strany OTMS v dané věci, se kterými budou členové KV seznámení 
na dalším jednání KV, termín:  25. 1. 2022 

 
3.   p ř e r u š i l 

prověření     úkonů       souvisejících  s bodem 1) a 2) tohoto usnesení, a to do   příštího   jednání 
KV 

 
Po proběhlé diskuzi se většina členů KV shodla na tom, že záležitost, která se řeší již několik let, by 
měla být ze strany OTMS_OKSVJ urgentně řešena. Členové KV přijali níže uvedené usnesení.  
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Usnesení UKV/22/30/16 – KV  

 
1)  b e r e     n a     v ě d o m í 
     písemné sdělení Mgr. Petra Bully, vedoucí OTMS_OKSVJ, ze dne 11. 2. 2022, kterým informuje, že  

příslušná Dohoda o změně Prohlášení vlastníka je již uzavřena. Ta však není způsobilá 
k úspěšnému vkladovému řízení u Katastrálního úřadu, neboť u 4 bytových jednotek došlo 
ke změnám vlastnictví. V současné době se řeší přistoupení nových vlastníků dotčených jednotek 
k uzavřené Dohodě 

 
2)  u k l á d á 

Mgr.    Davidu  Bodečkovi,   předsedovi   KV,   aby   opakovaně požádal    Mgr.  Petra    Vaňka, vedoucí 
OTMS, o předložení prvotní žádosti nájemců předmětné bytové jednotky a soupisu harmonogramu 
úkonů ze strany OTMS v dané věci, se kterými budou členové KV seznámení na dalším jednání KV, 
termín:  15. 3. 2022 

 
3)   p ř e r u š u j e 

prověření     úkonů       souvisejících  s bodem 1) a 2) tohoto usnesení, a to do   příštího   jednání 
KV 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 17 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0272 – Nesplněné úkoly s termínem 
plnění pro všechna data roku 2019 a 2020 
 
Předseda členy KV seznámil s usnesením z 27. zasedání ZMČ P1 ze dne 16. 6. 2021, kterým ZMČ P1 
pod:  

 č. UZ21_0272 – „Závěrečná zpráva o činnosti KV ZMČ P1 za rok 2020“ 
 
- 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 

Ze seznamu nesplněných úkolů z roku 2019 a 2020, a to ke dni 25. 11. 2021 vyplynulo, že došlo 
k nápravě 4 úkolů: UK19_01934, UK19_03114, UK20_04215 a UK20_04576. O tomto Předseda 
informoval členy KV dne 13. 12. 2021. KV tehdy usnesení č. UKV/21/28/14 
 
 
1. v z a l     n a     v ě d o m í 

ke dni 25. 11. 2021 seznam s nesplněnými úkoly uloženými RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění 
pro všechna data roku 2019 a 2020 

 
2. k o n s t a t o v a l , že   

RMČ P1 nejpozději ke dni 31. 10. 2021 neinformovala KV o plnění dosud nesplněných úkolů 
odkazující na bod 1) tohoto usnesení 

 
3. u l o ž i l 

Předsedovi,  aby se dopisem obrátil na RMČ P1 v návaznosti na body 1) – 2) tohoto usnesení a 
požádal ji o zajištění nápravy nejpozději do 15. 2. 2022, termín: 20. 12. 2021 

 
Předseda se dopisem 17. 12. 2021 opětovně obrátil RMČ P1. 
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Dne 28. 2. 2022 Starosta předal Předsedovi dokument, ve kterém informuje, že RMČ P1 učinila 
příslušná opatření a všechny nesplněné úkoly (uvedené na seznamu ke dni 14. 6. 2021 a ke dni 
25. 11. 2021) uložené RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění v letech 2019 a 2020 ke dni 15. 2. 2022 
realizovala nebo usnesením posunula termín pro jejich splnění.  
 

Usnesení UKV/22/30/17 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

dopis Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV, který dne 17. 12. 2021 odeslal RMČ Praha 1 s žádostí 
o zajištění nápravy odkazující na usnesení KV č. UKV/21/28/14 ze dne 13. 12. 2021 a usnesení 
ZMČ Praha 1 č. UZ21_0272 ze dne 16. 6. 2021 
 

2) b e r e     n a     v ě d o m í 
dopis Ing. Petra Hejmy, starosty MČ Praha 1, ze dne 15. 2. 2022, kterým sděluje, že RMČ Praha 1 
učinila příslušná opatření a všechny nesplněné úkoly (uvedené na seznamu ke dni 14. 6. 2021 a 
ke dni 25. 11. 2021) uložené RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění v letech 2019 a 2020 
ke dni 15. 2. 2022 realizovala nebo usnesením posunula termín pro jejich splnění.  

 
3) k o n s t a t u j e, že   

všechny úkoly z jednání RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1, které byly uloženy zodpovědným osobám 
v letech 2019 a 2020, jsou ke dni 28. 2. 2022 splněny 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 18 Podnět veřejnosti – Žádost Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ Praha 1, o prošetření 
postupu Úřadu MČ Praha 1 – Vězeňská 7 
 
Předseda dne 17. 1. 2022 členy KV seznámil s dopisem Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ P1, 
Vězeňská 7, ze dne 27. 12. 2021, přijatý dne 30. 12. 2021.  Je požadováno, aby byl prošetřen postup 
ÚMČ P1. Na základě rozsudku Městského   soudu v Praze ze dne 3. září 2019, který nabyl  právní moci 
8.10.2019, č.j. 70 CO 221/2019- 590,  byla MČ P1  povinna uhradit manželům MUDr. Ivaně Perníkové 
a Ing. Vladimírovi Perníkovi náhradu nákladů řízení ve výši 21.950,- Kč.  
Tato částka byla uhrazena až po písemné žádosti více než po 12 měsících od nařízení soudu. 
Zdůvodnění příslušného úředníka bylo, že nebylo sděleno  číslo účtu, kam má být částka zaslána. 
Předkladatel podnětu je přesvědčen, že částka měla být po nabytí právní moci zaslána na adresu 
trvalého bydliště uvedená na rozsudku Nejvyššího soudu, případně měl úřad sám  dotazem oslovit 
předkladatele. 
 
Je požadováno, aby KV prošetřil, zda postup ÚMČ P1 byl v souladu s právními předpisy ČR resp. 
 jinými právními normami. 
 
Spolu s náhradou nákladů řízení byl vznesen požadavek na úhradu z úroku z prodlení, neboť částka 
byla uhrazena déle než po 12 měsících. ÚMČ P1 úrok z prodlení podle sdělení předkladatele neuhradil. 
Soudem bylo podle předkladatele sděleno, že mu úrok z prodlení náleží. 
 
Je požadováno, aby KV prošetřil, zda  ÚMČ P1 zamítl žádost o úrok z prodlení oprávněně. Pokud KV 
dospěje k názoru, že úrok z prodlení předkladateli náleží, je požádáno  o zaslání této částky 
z 21.950,- Kč za období od data nabytí právní moci 8. 10. 2019 do dne, kdy dojde k jeho úhradě na účet 
1024241014/3030. 
 
Předkladatelem byla předložena e-mailová komunikace s ÚMČ P1 a bylo doplněno, že i ostatní žalovaní  
museli úhradu nákladů řízení na ÚMČ P1 urgovat. 
 
KV na 29. jednání dne 17. 1. 2022 usnesením č.  UKV/22/29/18b 
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1. v z a l      n a     v ě d o m í 
podnět Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ Praha 1, přijatý dne 30. 12. 2021, ve věci: Žádost 
o prošetření postupu ÚMČ Praha 1 

 
2. u l o ž i l 

Předsedovi, aby požádal o stanovisko JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, termín: 
25. 1. 2022 
 

3. p ř e r u š u j e  
projednávání podnětu dle bodu 1) tohoto usnesení, a to do příštího jednání KV 

 
4. u l o ž i l 

Předsedovi, aby podnět dle bodu 1) tohoto usnesení zařadil jako bod do programu následujícího 
jednání KV a seznámil KV se stanoviskem dle bodu 2) tohoto usnesení 

 
 

Předsedou bylo sděleno, že dne 20. 1. 2022 požádal o stanovisko JUDr. Petra Dětského.  
 
JUDr. Petr Dětský dne 17. 2. 2022 Předsedovi sdělil, že záležitost byla předána k platbě (členům KV 
byl předložen účetní doklad ze dne 28. 2. 2022, a to na částku 2 483,66 Kč), čímž podnět by měl být 
vyřešen ke spokojenosti předkladatele.  
 

Usnesení UKV/22/30/18 – KV  

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

vyjádření JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, ze dne 17. 2. 2022, k Žádosti Ing. Vladimíra 
Perníka, občana MČ Praha 1,  o prošetření postupu ÚMČ Praha 1 
 

2)  k o n s t a t u j e, že 
KV si vyžádal potřebné vyjádření od příslušného útvaru ÚMČ Praha 1 a na základě jeho závěru, 
kterým vyhovuje předkladateli a  ukončuje vyřízení podnětu 

 
3)  u k l á d á 

Mgr.    Davidu  Bodečkovi,   předsedovi   KV,   odpovědět Ing. Vladimíru Perníkovi ve smyslu tohoto 
usnesení,  termín:  25. 3. 2022 

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

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 19 Podnět veřejnosti – Žádost Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ Praha 1, o prošetření 
vynaložených veřejných finančních prostředků MČ Praha 1  – Vězeňská 7 
 
Předseda dne 17. 1. 2022 členy KV seznámil s dopisem Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ Praha 1, 
Vězeňská 7, ze dne 17. 12. 2021, přijatý dne 22. 12. 2021.  Je požadováno, aby bylo prošetřeno 
hospodaření s veřejnými finančními prostředky MČ P1 v rámci SVJ Vězeňská 7. Předkladatel se 
domnívá o jejich vynaložení v rozporu s rolí řádného hospodáře. Uvádí, že je členem uvedeného SVJ, 
ve kterém MČ P1 spravuje 26,91  % majetku SVJ.  Do fondu oprav MČ P1 odvádí finanční prostředky 
plynoucí z veřejných finančních zdrojů, na veškerých nákladech a výdajích SVJ se pak podílí zmíněnými 
26,91%. Předkladatel se domnívá, že je tak MČ P1 povinna i oprávněna ověřovat, že její veřejné finanční 
prostředky byly v rámci SVJ vynaloženy hospodárně a v souladu se zákonem.  
 
Předkladatel uvádí: „z balkonu ve 3. patře od února 2019 počalo odpadávat zdivo – což bylo vždy 
okamžitě hlášeno výboru SVJ Mgr. Říčkovi a Mgr. Eisenreichovi. Balkony postupně bez jakékoliv údržby 
chátraly a padající zdivo ohrožovalo obyvatele domu, což následně plně potvrdila zpráva statika z 3. – 
4. 11. 2021.“ 

 
Je požadováno, aby KV prověřil, že v budoucnu nehrozí neplánovaný výdaj veřejných finančních 
prostředků uhrazených MČ P1 do fondu SVJ, kterými by se MČ P1 musela podílet na odměně za výkon 
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funkce členů výboru SVJ, když tito odsouhlasili, že veškerou činnost budou vykonávat bez nároku na 
odměnu, aby tento svůj závazek právně potvrdili. 

 
Dále je požadováno, aby KV prověřil, zda SVJ – tedy i MČ P1 – nehrozí finanční sankce, když SVJ 
nemá odsouhlasenou účetní závěrku za poslední 3 roky a od října 2019 nebylo svoláno shromáždění 
vlastníků.  

 
 
KV na 29. jednání dne 17. 1. 2022 usnesením č.  UKV/22/29/18c 
 
1. v z a l     n a     v ě d o m í 

podnět Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ Praha 1, přijatý dne 22. 12. 2021, ve věci: Žádost 
o prošetření vynaložených veřejných finančních prostředků MČ Praha 1 

 
2. u l o ž i l 

Předsedovi, aby podklady k prověření postoupil Finančnímu výboru ZMČ P1, termín: 25. 1. 2022 
 
3. u l o ž i l 

Předsedovi odpovědět Ing. Vladimíru Perníkovi na jeho podnět s odkazem na bod 2) tohoto 
usnesení, termín: 25. 1. 2022 

 
Předsedou bylo sděleno, že oba úkoly byly splněny dne 20. 1. 2022. Na základě následné diskuze 
s předsedou Finančního výboru ZMČ P1 je opětovně podnět předkládán KV s informací, že uvedené 
nespadá do kompetence finančního výboru.  
 
Předseda navrhl, aby KV přijal nové usnesení, kterým bude podnět předán Mgr. Petru Vaňkovi, vedoucí 
OTMS, jakožto nadřízeného Mgr. Petra Bully, vedoucí OTMS_OKSVJ. Oddělení komunikace s SVJ by 
se mělo záležitostí zabývat.  
 
 

Usnesení UKV/22/30/19 – KV  
 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

informaci Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV, a Ing. Tomáše Herese, předsedy FV, ke kompetencím 
obou výborů souvisejících s podnětem Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ Praha 1, přijatý dne 
22. 12. 2021, ve věci: Žádost o prošetření vynaložených veřejných finančních prostředků MČ 
Praha 1 

 
2) k o n s t a t u j e, že 

záležitost uvedená v dopise Ing. Vladimíra Perníka spadá do kompetence odboru technické a 
majetkové správy, konkrétně do oddělení komunikace s SVJ 
 

3) u k l á d á                                              
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, postoupit podnět  Ing. Vladimíra Perníka Mgr. Petru Vaňkovi, 
vedoucí OTMS, s žádostí o informaci, jak podnět byl vypořádán, termín: 25. 3. 2022 

 
4) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, odpovědět Ing. Vladimíru Perníkovi na jeho podnět 
s odkazem na body 2) a 3) tohoto usnesení, termín: 25. 3. 2022 

 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.    
 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 20 Různé 
 

1. Interpelace ze zasedání ZMČ P1 v 2. polovině 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, a to za období duben – prosinec 
2021. Aktuální absence odpovědí na interpelace, a to ke dni 28. 2. 2022: 
 

 28. zasedání ZMČ P1 – 14. 9. 2021 (nutnost odpovědi do 13. 10. 2021) 

 
Celkem 21 interpelací, z nichž na 20 bylo odpovězeno; 1 absentující odpověď: 
 

 Richard Bureš – od Mgr. Pavla Čižinského (Webové domény nebytypraha1.cz 
a filmpraha1.cz). 

 
 

 29. zasedání ZMČ P1 – 13. 10. 2021 (nutnost odpovědi do 11. 11. 2021) 
 
Celkem 16 interpelací, z nichž na 14 bylo odpovězeno; 2 absentující odpověďi.  
 

 Ing. Petr Hejma – od Davida Skály (Plány MČ P1 a budoucí využití Havelského tržiště); 

 Ing. Petr Hejma – od Jana Stőckla (Žádost o nepovolení výsadby zeleně do zahrady 

Haštalské fary jako náhrady za pokácení 50 let staré lípy). 
 
 

 30. zasedání ZMČ P1 – 9. 11. 2021 (nutnost odpovědi do 8. 12. 2021) 
 
Celkem 18 interpelací, z nichž na 12 bylo odpovězeno; 6 absentujících odpovědí: 
 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Víta Masare (Senovážné náměstí); 
 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Víta Masare (Zapojení se Prahy 1 do Pražské solární 

elektrárny a systematická úspora energií v objektech ve správě MČ P1); 
 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Petra Kučery (Členství MČ P1 ve spolku Otevřená města); 
 Ing. Petr Hejma – od Vladimíra Maříka (Vypracování znaleckého posudku k pracím 

spojených s opravou střechy po přívalovém dešti v domě Senovážné nám. 17); 
 Ing. Petr Hejma– od Mgr. Pavla Čižinského (jednání o provozování Hostince 

U Rotundy); 
 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Petra Kučery (Situace s prodejem pečené šunky 

na Staroměstském náměstí); 
 

 

 31. zasedání ZMČ P1 – 14. 12. 2021 (nutnost odpovědi do 12. 1. 2022) 

 
Celkem 20 interpelací, z nichž na 14 bylo odpovězeno; 6 absentujících odpovědí: 
 

 Mgr. Pavel Čižinský – od Jany Šťastné Pichlové (Žádost o vysvětlení jednání a 
vystupování vůči její osobě); 

 Ing. Petr Hejma – od Michala Valenty, MBA (Podmínky na prodej dlouhodobě volných 
nebytových prostorů); 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Pavla Čižinského (Dotazy týkající se osoby pana Václava 
Havrlanta); 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Petra Kučery (Dotazy týkající se předsedy Kontrolního 
výboru); 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Davida Bodečka (Výběrové řízení na funkci vedoucího 
Stavebního úřadu MČ P1); 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Petra Kučery  (Dům Havelská 5 – Staroměstská beseda). 
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   Usnesení č. UKV/22/30/20 – KV  

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

seznam s absencí odpovědí na interpelace veřejnosti a členů ZMČ Praha 1 z průběhu 2. 
poloviny  roku 2021, na které doposud nebylo odpovězeno, přestože pro odpověď uplynula lhůta 
stanovená Jednacím řádem ZMČ Praha 1 

 
  2)  u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal odpovědné osoby k realizaci úkolu z  bodu 
1) tohoto usnesení – a to do 31. 3. 2022,  termín: 10. 3. 2022 

 
 

   Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 21 Diskuze 

- 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 22 Závěr 
 
Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v 17:40 hod., svolal další jednání KV 
na 23. 5. 2022 v 16:00 hod.  do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 212 (2. patro), což 
přítomní berou na vědomí. Upozornil, že v případě potřeby bude svoláno mimořádné jednání KV.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Mgr. David Bodeček, předseda                …………………………………………. 
 

Mgr. Petr Scholz, 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 
 
 
 
Přílohy:  

1. prezenční listina 

 

 
Příští jednání KV ZMČ P1 (31/2022) 

se koná 23. 5. 2022 od 16:00 hod., místnost č. 212 


