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Městská část Praha 1 

Zastupitelstvo městské části 
 

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

ZÁPIS č. 31/2022 
 

z 31. jednání konané dne 23. 5. 2022 od 16:00 hod. 
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. dv. 212 

 
Přítomno jednání:  5 členů (Mgr. David Bodeček – předseda, Mgr. Petr Scholz – místopředseda – 

do 16:45 hod., Mgr. Petr Kučera – od 16:25 hod., Stanislav Lazar, Mgr. Karel 
Ulm – do 17:05 hod.) 

 
Omluveni:  JUDr. Zuzana Chlupáčová, Mgr. Petr Kučera (do 16:25 hod.), Mgr. Petr Scholz 

(od 16:45 hod.), Mgr. Karel Ulm (od 17:05 hod.) 

 
Tajemnice:   Gabriela Němečková   

 
Přítomní hosté:  dle prezenční listiny 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. David  Bodeček – dále jen „D.B.“)  

2. Jmenování ověřovatele zápisu z 31. jednání KV. (Předkladatel D.B.)  

3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 30/2022 ze dne 28. 2. 2022. (Předkladatel D.B.)  

4. Zpráva o činnosti KV č. 3/2022 vypracovaná pro 36. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

5. Informace z 33. – 34. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.) 

6. Informace o plnění úkolů zadaných na  30. jednání KV dne 28. 2. 2022. (Předkladatel D.B.) 

7. Zápisy z 6. – 17.  jednání RMČ P1 roku 2022. (Předkladatel D.B.) 

8. Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 1. čtvrtletí 2022 

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

9. Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2021 - materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel 

D.B.) 

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

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

11. Stanovisko MVČR k právu zastupitele vznášet dotazy na vedoucí příspěvkových 

organizací. (Předkladatel D.B.) 

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

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

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

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

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

15. Kontrola odpovědí na interpelace ze zasedání ZMČ P1 z 2. poloviny 2021. (Předkladatel D.B.) 

16. Absence dokumentu v registru smluv. (Předkladatel D.B.) 

17. Různé  

18. Diskuze  

19. Závěr  

 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu 

 
Jednání KV zahájil  v 16:00 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 
4 členi, 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 16. 5. 2022.  
 
K takto upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 

Usnesení UKV/22/31/1 – KV schvaluje program jednání Kontrolního výboru č. 31/2022 ze dne 

23. 5. 2022, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 16. 5. 2022 

  
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 31. 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 Stanislava Lazara, který návrh přijal. 
 

Usnesení UKV/22/31/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 31/2022 Stanislava Lazara 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  

 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 30/2022 ze dne 28. 2. 2022 
 
Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 30. jednání KV, který byl členům zaslán 
16. 5. 2022 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato. 
 

Usnesení UKV/22/31/3 – KV schvaluje zápis č. 30/2022 z jednání dne 28. 2. 2022 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 4  Zpráva o činnosti KV č. 3/2022  vypracovaná pro 36. zasedání ZMČ P1 
 
Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV  č. 3/2022 zpracovanou Předsedou pro 36. zasedání 
ZMČ P1 konané dne 15. 6. 2022. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 
28. 2. 2022, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV. 
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Usnesení UKV/22/31/4 – KV  

 

1) s o u h l a s í 
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 3/2022 vypracovanou pro 36. zasedání 
ZMČ Praha 1 konané dne 15. 6. 2022 

 

2) u k l a d á 
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Zprávu o činnosti KV č. 3/2022, vypracovanou 
pro 36. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 15. 6. 2022 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 5 Informace z 33. – 34.  zasedání ZMČ P1  
 
Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly ve dnech 15. 3. a 13. 4.  2022 
schváleny na 33. a 34. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení související         
s KV: 
 
 

 č. UZ22_0371 – „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“ (15. 3. 2022) 
 

ZMČ P1: 

- vzalo na vědomí pravomocná Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

k veřejné zakázce – „Zajištění průzkumu pro projektovou dokumentaci rekonstrukce 

veřejných prostor lokality Anenský trojúhelník – část rekonstrukce prostoru ohraničeného 

ulicemi Karoliny Světlé a Smetanovo nábřeží“ vydané dne 6. 9. 2021 pod sp. zn. ÚOHS-

S0257/2021/VZ, č. j. ÚOHS-29969/2021/524/RŠu, a dále vydané dne 25. 11. 2021 pod sp. 

zn. ÚOHS-R0154/2021VZ, č. j. ÚOHS-33739/2021/163/MBr, přičemž obě rozhodnutí 

nabyla právní moci dne 25. 11. 2021 

 

- vzalo na vědomí doporučení KV sjednotit postup při zadávání veřejných zakázek a zajistit 

kontrolu jeho plnění  

 

- konstatovalo, že postup při zadávání veřejných zakázek se kromě zákona o zadávání 

veřejných zakázek č. 134/2016 řídí i interními pravidly schválenými RMČ P1, usnesení 

č. UR20_1213 ze dne 20. 10. 2020, je využíván elektronický systém pro kontrolu a 

vystavování krycích listů a další kroky pro jednotný postup a plnou evidenci  

 

 č. UZ22_0372 – „Etický kodex člena ZMČ P1“ (15. 3. 2022) 
 

ZMČ P1: 

- zrušilo bod 2 usnesení č. UZ21_0319 ze dne 9. 11. 2021, kterým ZMČ P1 schválilo návrh 

Etického kodexu člena ZMČ P1, s účinností od 1. 10. 2022 

 

- schválilo Etický kodex člena ZMČ P1 (určený pro všechny členy ZMČ P1), s účinností od 

1. 10. 2022  

 

- uložilo RMČ P1 zajistit realizaci, termín: 30. 9. 2022  

 

 č. UZ22_0382 – „Zpráva KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 
od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021“ (13. 4. 2022) 
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ZMČ P1: 

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

a ZMČ P1 od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 

 

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

ve Zprávě, a to: UK12_01909, UK17_00964, UK21_01569, UK15_00365, UK21_00226, 

UK18_01309, UK21_01882, UK21_02106, UK12_01908, UK21_01887, UK21_01883, 

UK21_01631, UK21_01712, UK21_01364, UK21_01792, UK21_01855, UK21_01046, 

UK21_01928, UK21_01925, UK21_01413, UK21_01854, UK21_01918, UK21_02042, 

UK21_02040, UK21_02134, UK21_01611, UK20_03980, UK20_04034, UK14_01079, 

UK21_00520, UK21_01150, UK21_00294, UK21_00839, UK21_01903, UK21_01900, 

UK21_01901 

 

Usnesení UKV/22/31/5 – KV  bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 33. a 34. zasedání 

ZMČ Praha 1 ve  dnech 15. 3. a 13. 4. 2022 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 6 Informace o plnění úkolů zadaných  na 30. jednání KV dne 28. 2. 2022 
 
Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 30.  jednání KV dne 28. 2. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/30/4  (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 2/2022 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 předložen pro jednání ZMČ P1, které se 
uskutečnilo 15. 3. 2022.                  
 
Usnesení UKV/22/30/9 (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). - Předsedovi bylo uloženo, aby  zajistil a 
předložil KV přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 1. 2022 do 31. 3. 
2022. 
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Členům KV byl předložen materiál v podkladových 
materiálech dne 16. 5. 2022.  
 
Usnesení UKV/22/30/14 (k bodu č. 14: Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat 
oznámení o příjmech a obdržených darech) – KV uložil Předsedovi, aby na 34. zasedání ZMČ P1 
u projednávaného programu zasedání upozornil na body 1) a 2) daného usnesení KV, a opakovaně 
vyzval členy ZMČ P1, kteří nesplnili povinnost odkazující na bod 1) usnesení, na nedodržení termínu, a 
aby sjednali nápravu do 31. 3. 2022, termín: 15. 3. 2022 
 
Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn.  
 
Usnesení UKV/22/30/16 (k bodu č. 16: 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 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: 15. 3. 2022 
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn odeslaným e-mailem dne 7. 3. 2022 s e-mailovou urgencí 
dne 2. 5. 2022. 
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Usnesení UKV/22/30/18 (k bodu č. 18: Žádost Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ P1, o prošetření 
postupu ÚMČ P1 – Vězeňská 7)   – KV uložil Předsedovi, aby odpověděl Ing. Vladimíru Perníkovi 
ve smyslu usnesení, termín: 25. 3. 2022  
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 7. 3. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/30/19 (k bodu č. 19: Žádost Ing. Vladimíra Perníka, občana MČ P1, o prošetření 
vynaložených veřejných finančních prostředků MČ P1 – Vězeňská 7)   – KV uložil Předsedovi, aby 
postoupil podnět Mgr. Petru Vaňkovi, vedoucí OTMS, s žádostí o informaci, jak podnět byl vypořádán, 
termín: 25. 3. 2022; a aby Předseda odpověděl Ing. Vladimíru Perníkovi na jeho podnět s odkazem 
na body 2) a 3)  usnesení, termín: 25. 3. 2022  
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 7. 3. 2022. 
 
Usnesení UKV/22/30/20 (k bodu č. 20: Různé – Interpelace ze zasedání ZMČ P1 v 2. polovině 2021)   
– KV uložil Předsedovi, aby požádal odpovědné osoby k realizaci úkolu z bodu 1) usnesení – a to do 
31. 3. 2022, termín: 10. 3. 2022  
 
Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 28. 2. 2022. 
 
Na 30. jednání KV byly usnesením přerušeny body: 
 

 č. 10: Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2021; 
 

 č. 13: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – „Janov nad Nisou“ 
 

 č. 16: Podnět veřejnosti – Prověření postupu k žádosti manželů Čihákových k bytové jednotce 
na adrese Hellichova 632/11b. 
 

Kromě výše uvedeného z projednávaných bodů vyplynula nutnost při následujícím jednání KV znovu 
otevřít body:  

 

 č. 19: Podnět Ing. Vladimíra Perníka – Prošetření vynaložených veřejných finančních prostředků 
MČ P1 – Vězeňská 7. 
 

 č. 20 – Interpelace ze zasedání ZMČ P1 v 2. polovině 2021 
 

 
Předseda sdělil, že uvedené body byly  předloženy do návrhu programu 31. jednání KV. 
 

Usnesení UKV/22/31/6 – KV  bere na vědomí informace předsedy KV o úkolech zadaných KV  

na 30. jednání KV  dne 28. 2. 2022, a dále informace o jejich splnění 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 7 Zápisy z  6. – 17. jednání RMČ P1 roku 2022 
 
Předseda dne 16. 5. 2022 předal členům KV zápisy z 6. – 17. jednání RMČ P1, která se uskutečnila 
dne 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 14. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4.  a 26. 4. 2022. 
 
KV vzal na vědomí uvedené zápisy. 
  

Usnesení UKV/22/30/7 – KV  bere na vědomí zápisy z  6. - 17. jednání RMČ Praha 1 roku 2022, která 

se uskutečnila 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 14. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2022 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  

___________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 8 Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 
za 1. čtvrtletí 2022 – materiál k předložení ZMČ P1 
 
 
Předseda členům KV předložil přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období 
od 1. 1. 2022 do  31. 3. 2022. Tento seznam vygenerovalo Oddělení volených orgánů z evidence 
systému úkolů v aplikaci E-spis, jehož pracovnice provádí kontrolu plnění termínů z hlediska formálně 
právní stránky. K plnění úkolů z usnesení jsou příslušní nositelé úkolů povinni vyplnit, po uplynutí 
termínu úkolu, stručnou informaci o jeho splnění. Zpráva o kontrole plnění úkolů za 1. čtvrtletí roku 2022  
je součástí Zprávy o činnosti kontrolního výboru, která bude předložena na 36. zasedání ZMČ P1, které 
je plánováno na 15. 6. 2022.  
 
Tajemnice KV  vypracovala materiál č. BJ2022/0933, který byl členům KV předložen dne 16. 5. 2022.  
 
 
Zastupitelstvem MČ Praha 1 bylo uloženo 30 úkolů s termínem splnění od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022, 
z čehož k datu 12. 5. 2022 bylo 8 úkolů nevyřízených, a to:  
 
  

     1. UZ21_0312 (úkol: UK21_01884) ze dne 9. 11. 2021, bod 5 
(zpracovatel/držitel:  Ing. Petr Hejma) 
Ve spolupráci s Evropským institutem osadit eurozámkem 5 bezbariérových toalet 
(doporučení – realizovat) 

 
     2. UZ22_0350 (úkol: UK22_00420) ze dne 15. 3. 2022, bod 9 

(zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka) 
  Humanitární pomoc Ukrajině – oslovit provozovatele hotelů s možností ubytování 

(doporučení – realizovat) 
 

     3. UZ22_0367 (úkol: UK22_00407) ze dne 15. 3. 2022, bod 3 
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček) 
U Půjčovny 4/953 – zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků 
(doporučení – realizovat) 

      
     4.     UZ22_0366 (úkol: UK22_00402) ze dne 15. 3. 2022, bod 3 

(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček) 
 Záměr prodeje pozemku U Lužického sem. 46 – informovat žadatele 
   (doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)  
 

      5.   UZ22_0363 (úkol: UK22_00393) ze dne 15. 3. 2022 bod 3 
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček) 
Žádost o prodej NP Týnská ul. 10 – informovat žadatele 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)  

 
     6. UZ21_0243 (úkol UK21_00570) ze dne 13. 4. 2021, bod 4 
 (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Bulla) 

Krakovská 20 – změna prohlášení vlastníka – informovat SVJ 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
     7. UZ21_0246 (úkol UK21_00576) ze dne 13. 4. 2021, bod 5 
 (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Bulla) 

Újezd 36 – prodej části spol. prostor – informovat žadatele 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
     8. UZ22_0364 (úkol UK22_00398) ze dne 15. 3. 2022, bod 3 

(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček) 
Jungmannovo nám. 7 – záměr prodeje části spol. prostor – zveřejnit záměr 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu) 

 
 
Radou MČ Praha 1 bylo uloženo 406 úkolů s totožným termínem, z čehož k datu 12. 5.  2022 zůstává 
nevyřízených  25 úkolů, a to:  
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       1) UR22_0004 (úkol: UK22_00005) ze dne 4. 1. 2022, bod 2  
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Poskytnutí telekomunikačních služeb – podepsat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
 (doporučení – realizovat) 
 

    2)   UR21_1513 (úkol UK21_02136) ze dne 21. 12. 2021, bod 6 
(zpracovatel/držitel: Mgr. Pavel Čižinský) 

 Odpovědět na interpelaci p. Šťastné 
              (doporučení – realizovat) 

 
      3) UR21_1513 (úkol: UK21_02151), ze dne 21. 12. 2021, bod 20 
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
            Odpovědět na interpelaci Mgr. Čižinského – vypsání záměru na pronájem NP Rotunda 
           (doporučení – realizovat) 
 

        4)  UR22_0030 (úkol:UK22_00035), ze dne 11. 1. 2022, bod 3 
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček) 

 V Jirchářích 11 – zveřejnit záměr prodeje části spol. prostor v domě  
 (doporučení – realizovat) 

 
      5) UR21_1366 (úkol: UK21_01905), ze dne 16. 11. 2021, bod 6 
          (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 

Ve spolupráci s Evropským institutem osadit eurozámkem 5 bezbariérových toalet 
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)   

 

      6)   UR22_0007 (úkol: UK22_00004), ze dne 4. 1. 2022 bod 5 

            (zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák) 
Revoluční 28, Karmelitská 15 – zajistit využívání NP Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

            (doporučení – realizovat) 
 

      7)    UR22_0090 (úkol: UK22_00090) ze dne 24. 1. 2022, bod 2 
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Poskytování telekomunikačních služeb – uzavřít Rámcovou smlouvu 

 (doporučení – realizovat) 
 

     8)    UR22_0125 (úkol: UK22_00111) ze dne 1. 2. 2022, bod 2 
(zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk) 
Navrátilova 1 - informovat žadatele o rozhodnutí ZMČ P1  

                (doporučení – realizovat) 
 

     9)   UR22_0125 (úkol: UK22_00112) ze dne 1. 2. 2022, bod 3 
 (zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk) 
 Náprstkova 5 – informovat žadatele o rozhodnutí ZMČ P1 

(doporučení – realizovat) 
 

     10)  UR22_0125 (úkol:UK22_00113) ze dne 1. 2. 2022, bod 4 
 (zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk) 
 Jungmannova 7 – prominout částku 5 796,- Kč u části NP 

(doporučení – realizovat) 
 

     11)   UR22_0053 (úkol: UK22_00037) ze dne 18. 1. 2022, bod 2 
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Jana Perlíková Drdová) 

 Skořepka 9 – připravit VŘ na pronájem NP 
(doporučení – realizovat) 

 
 

    12)   UR22_0104 (úkol: UK22_00139) ze dne 1. 2. 2022, bod 2 
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Jana Perlíková Drdová) 

 U Lužického sem. 8 - připravit VŘ na pronájem NP 
(doporučení – realizovat) 

       

    13)   UR22_0125 (úkol: UK22_00129) ze dne 1. 2. 2022, bod 20 
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
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 Odpovědět na interpelaci p.Talackové 
(doporučení – realizovat) 

 

    14)   UR22_0125 (úkol: UK22_00122) ze dne 1. 2. 2022, bod 13 
             (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Odpovědět na interpelaci p. Masareho 

(doporučení – realizovat) 
 

    15)   UR22_0142 (úkol: UK22_00188) ze dne 8. 2. 2022, bod 2 
            (zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Jana Perlíková Drdová) 
 Vodičkova 32 – připravit VŘ na pronájem NP 

(doporučení – realizovat) 
 

    16)   UR21_1513 (úkol: UK21_02133) ze dne 21. 12. 2021, bod 3 
            (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Karlova 23 - uzavřít dohodu o splátkách na dlužné nájemné 

(doporučení – realizovat) 
 

    17)   UR22_0185 (úkol: UK22_00226) ze dne 15. 2. 2022, bod 2 
            (zpracovatel/držitel: Petr Bidlo) 
 Pamětní deska Jana Zajíce – předat veškerou dokumentaci Odboru kultury 

(doporučení – realizovat) 
 

    18)   UR22_0251 (úkol: UK22_00276) ze dne 1. 3. 2022, bod 3 
            (zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Vaněk) 
 Školská 28 – mimořádný vklad MČ P1 do FO 

(doporučení – realizovat) 
 

     19)   UR22_0252 (úkol: UK22_00303) ze dne 1. 3. 2022, bod 4 
            (zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček) 
 Humanitární pomoc Ukrajině – zajistit ubytovací kapacity 

(doporučení – realizovat) 
 

     20)   UR22_0354 (úkol: UK22_00431) ze dne 22. 3. 2022, bod 6 
            (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Zaměřit se na vybudování velkokapacitních ubytovacích prostor a vytipovat seznam objektů 

(doporučení – realizovat) 
 

     21)   UR22_0354 (úkol: UK22_00432) ze dne 22. 3. 2022, bod 7 
            (zpracovatel/držitel: Ing. Karel Grabein Procházka) 
 Oslovit provozovatele hotelů, kteří jsou nájemci MČ P1, aby zajistili ubytování příchozím 
             z Ukrajiny  

(doporučení – realizovat) 
 

     22)   UR22_0270 (úkol: UK22_00322) ze dne 8. 3. 2022, bod 3 
            (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 
 Smlouva o výpůjčce mezi MHMP a MČ P1 – zajistit uzavření smlouvy 

(doporučení – realizovat) 
 

     23)   UR22_0240 (úkol: UK22_00279) ze dne 1. 3. 2022, bod 2 
            (zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma) 

Dlouhá 38 – uzavřít smlouvu o nájmu bytu 
             (doporučení – realizovat) 
 

     24)   UR22_0316 (úkol: UK22_00385) ze dne 14. 3. 2022, bod 3 
            (zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk) 

Kompletní oprava dvoru Újezd – žádost o prodloužení doby plnění – informovat dodavatele 
(doporučení – realizovat) 

 

      25)  UR22_0354 (úkol: UK22_00439) ze dne 22. 3. 2022, bod 14 
            (zpracovatel/držitel: Mgr. Petr Vaněk) 

Realizovat rozhodnutí o prominutí nedoplatku za užívání BJ Mikulandská 4 
(doporučení – realizovat) 
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Usnesení UKV/22/31/8 – KV  

 
1)    b e r e   n a   v ě d o m í  
       materiál č. BJ2022/0933 určený pro 36. zasedání ZMČ Praha 1 – Zpráva KV o kontrole plnění úkolů     
       vyplývajících z usnesení RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 pro období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 
 
 
2)    u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit  materiál č. BJ2022/0933 dle bodu 1) tohoto 
usnesení na jednání ZMČ Praha 1,  termín: 15. 6. 2022 

 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 9 Závěrečná zpráva o činnosti KV za rok 2021 – materiál k předložení ZMČ P1 
 
Tajemnice KV zpracovala  materiál č. BJ2022/0942 k projednání ZMČ P1 dne 15. 6. 2022. 
 
Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, aby KV usnesením ještě před projednáním 
ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně obsahu dokumentu 
v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.  
 
 

Usnesení UKV/22/31/9 – KV  

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

přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2021 v aplikaci E-spis, a to ke dni 12. 5. 2022 

 
2) s c h v a l u j e 

Závěrečnou zprávu o činnosti KV za rok 2021 
 

3) b e r e     n a    v ě d o m í   
materiál č. BJ2022/0942 určený pro 36. zasedání ZMČ Praha 1 – Závěrečná zpráva o činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 za rok 2021 

 
4) u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV,  předložit Závěrečnou zprávu obsaženou v materiálu 
č. BJ2022/0942 dle bodu 2 - 3) tohoto usnesení na jednání ZMČ Praha 1,  termín: 15. 6. 2022 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 10 Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech 
a obdržených darech 
 
 
Členové KV byli dne 28. 2. 2022 seznámení s  aktuálním seznamem těch, kteří do té doby 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: 
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Mgr. Pavel Čižinský, Martin Kotas, Mgr. Filip Kračman, Mgr. Petr Scholz, David Skála, Mgr.  Martin 
Špaček, Mgr. Karel Ulm. 

 
 
KV na svém 30. jednání dne 28. 2. 2022 usnesením č. UKV/22/30/14: 
 
1.  v z a l     n a     v ě d o m í 

ke dni 28. 2. 2022 seznam členů ZMČ P1, kteří neodevzdali Čestné prohlášení k Etickému kodexu 
člena ZMČ Praha 1 za rok 2019 a 2020 

 
2.  k o n s t a t o v a l , 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 l o ž i l 

Předsedovi, aby na 33. zasedání ZMČ Praha 1 u projednávaného programu zasedání upozornil 
na body 1) - 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 31. 3. 2022, termín: 
15. 3. 2022 

 
Předseda sdělil, že úkol dne 15. 3. 2022 během jednání zastupitelstva splnil a předložil členům 
KV aktuální seznam těch, kteří úkol nesplnili.  
 
Za rok 2019: Mgr. Pavel Čižinský, Mgr. Filip Kračman, Mgr. Petr Scholz, David Skála, Mgr. Martin 
Špaček, Mgr. Karel Ulm 
 
 
Za rok 2020: Mgr. Pavel Čižinský, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, David Skála, Mgr. Martin 
Špaček 
 
 

Usnesení UKV/22/31/10 – KV  

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

ke dni 16. 5. 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, 25. 1. 2022, 28. 1. 2022 a 15. 3. 2022  nedošlo  
k nápravě související s bodem 1) tohoto usnesení pro rok 2020 u těchto členů ZMČ Praha 1:           
Mgr. Pavel Čižinský, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, David Skála, Mgr. Martin Špaček 

 
3)  u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby na 36. 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 30. 6. 2022, termín: 15. 6. 2022 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 11 Stanovisko MVČR k právu zastupitele vznášet dotazy na vedoucí příspěvkových 
organizací 
 
Předseda se 19. 4. 2022 písemně obrátil na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR s dotazem 
na právo zastupitele vznášet dotazy na vedoucí příspěvkových organizací.  
 
 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR ve stanovisku ze dne 29. 4. 2022, pod č. j. : MV-74405-
2/ODK-2022, konstatuje: 
 
Dle ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) zákona o hlavním městě Praze má člen zastupitelstva hlavního 
města Prahy pří výkonu své funkce mimo jiné právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu 
hlavního města Prahy a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, 
na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí 
příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo. Dle 
téhož ustanovení musí zastupitel na výše uvedené dotazy, připomínky a podněty obdržet písemnou 
odpověď do 30 dnů. Dle ustanovení § 66 zákona o hlavním městě Praze vydá zastupitelstvo hlavního 
města Prahy jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání. Dle ustanovení § 87 odst. 3 zákona 
o hlavním městě Praze se na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti 
jeho členů obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání hlavního města Prahy a 
na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy. 
 
Dle ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona o hlavním městě 
Praze má zastupitel městské části Prahy právo mimo jiné vznášet dotazy, připomínky a podněty 
na mimo jiné vedoucí příspěvkových organizací, které byly založeny nebo zřízeny příslušnou městskou 
částí. Uvedené je zákonné právo zastupitele městské části hlavního města Prahy, pokud má být 
realizováno zákonné právo (zastupitele), není k tomu třeba, aby byla možnost jeho realizace stanovena 
také v jednacím řádu příslušné městské části. Zákon o hlavním městě Praze je obecně závazným 
právním předpisem, naopak jednací řád je interním předpisem zastupitelstva dané městské části, jehož 
vydání zákon o hlavním městě Praze předpokládá. Dle výše uvedeného ustanovení § 66 ve spojení 
s ustanovením § 87 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze jednací řád městské části stanovuje 
podrobnosti o jednání zastupitelstva této městské části. Dle jazykové dikce posledně uvedeného 
ustanovení tak zákon předpokládá, aby jednací řád k již stanoveným a obecně závazným zákonným 
pravidlům stanovil další a podrobnější pravidla, která ta zákonná rozvíjejí, nikoliv jim odporují. V případě, 
že konkrétní jednací řád danou věcnou problematiku podrobněji nerozvíjí, je třeba při posuzování 
konkrétní věcné záležitosti vycházet čistě ze znění zákona.  
 
Z vylíčených okolností vyplynulo, že jednací řád Městské části Praha 1  zřejmě neupravuje podrobnosti 
k realizaci práva zastupitele ve smyslu ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 87 
odst. 3 zákona o hlavním městě Praze. V tomto případě je třeba při realizaci předmětného práva 
zastupitele vycházet čistě ze zákonné dikce. Ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) zákona o hlavním městě 
Praze nestanovuje bližší podmínky realizace kýženého práva. Proto je v tomto ohledu dle našeho 
názoru třeba vycházet za zákona v duchu zásady „Co není zakázáno, je dovoleno“. Dle našeho názoru 
je s ohledem na výše uvedené obecně možné, aby zastupitel městské části využil svého práva vznášet 
dotazy, připomínky a podněty na vedoucí příspěvkových organizací také během zasedání zastupitelstva 
obce při veřejných interpelacích (tedy v rámci bodu programu k tomu určenému).  
 
Domníváme se, že v případě, že budou tzv. „veřejné interpelace“ bodem předem schváleného programu 
zasedání zastupitelstva městské části, jeví se nám využití  práva zastupitele dle § 51 odst. 2 písm. b) 
k takovému bodu jednání přiléhavé. V případě, že by bod obdobného obsahu ale naopak nebyl bodem 
předem schváleného programu jednání zastupitelstva městské části, bylo by na zvážení zastupitelstva, 
zda o dodatečném zařazení tematicky vhodného bodu ve smyslu ustanovení § 66 odst. 2 ve spojení 
s ustanovením § 87 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze (na základě přednesení tohoto bodu v 
průběhu zasedání) rozhodne. V případě, že by na programu konkrétního zasedání zastupitelstva nebyl 
předem ani dodatečně stanoven žádný tematicky přiléhavý bod vymezený pro dotazy, připomínky a 
podněty, lze právo zastupitele ve smyslu ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) realizovat i v jiných věcných 
bodech, pokud bude předmětný dotaz, podnět, připomínka věcně souviset s problematikou toho kterého 
bodu. 
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Další otázky, jež se v souvislosti s realizací předmětného práva zastupitele nabízejí, jsou určité praktické 
aspekty realizace tohoto práva. V případě, že např. zastupitel městské části zamýšlí interpelovat 
vedoucí příspěvkové organizace, je otázkou, zda předpokládá osobní účast osoby v této funkci 
na zasedání zastupitelstva nebo hodlá vedoucí příspěvkové organizace interpelovat prostřednictvím 
zastupitelstva jako orgánu, jehož je sám členem. Takovéto otázky jsou již na vyhodnocení konkrétního 
zastupitele, v každém případě ale platí, že ve smyslu ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 87 
odst. 3 zákona o hlavním městě Praze má zastupitel po učinění konkrétní interpelace nárok 
na písemnou odpověď, a to do 30 dnů. V tomto smyslu si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že 
zákon deklaruje nárok na odpověď, nikoliv na získání konkrétního informačního obsahu, který 
z rozličných legálních důvodů nemusí být vždy poskytnut.  
 
Uvedené lze tak shrnout se závěrem, že k tomu, aby zastupitel městské části využil svého 
zákonného práva, a položil vedoucímu příspěvkové organizace, zřízené městskou částí, jejímž 
je zastupitelem, na zasedání zastupitelstva této městské části, dotaz, podnět nebo připomínku, 
není třeba, aby toto bylo výslovně upraveno jednacím řádem zastupitelstva dané městské části, 
neboť to vyplývá přímo ze zákona o hlavním městě Praze. Uvedené právo zastupitele však musí 
být uplatňováno v souladu s programem zasedání zastupitelstva. 
 
Předseda členy KV seznámil s materiálem č. BJ2022/0876, který k předmětné záležitosti zpracoval 
z pozice člena zastupitelstva pro 35. zasedání ZMČ P1, které se uskutečnilo dne 17. 5. 2022. Vzhledem 
k usnesení č. UR22_0620, přijaté RMČ P1 dne 16. 5. 2022, byl materiál z programu jednání ZMČ P1 
stažen z důvodu akceptace obsahu stanoviska MVČR ze strany RMČ P1. 
 

Usnesení UKV/22/31/11 – KV  bere na vědomí Stanovisko MV ČR – Odbor veřejné správy, dozoru 

a kontroly, č.j.: MV – 74405 - 2/ODK-2022, ze dne 29. 4. 2022 
 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
16:25 hod. – příchod Mgr. Petra Kučery. 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 12 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 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.  
 
 
 
 
 
 



13 
 

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 dne 28. 2. 2022 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.  
 
KV dne 28. 2. 2022 usnesením č. UKV/22/30/16  
 

1. v z a l     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 l o ž i l 
Předsedovi,   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 i l 
prověření     úkonů       souvisejících  s bodem 1) a 2) tohoto usnesení, a to do   příštího   jednání KV 

 
Tajemnicí KV bylo sděleno, že KV neobdržel požadované informace a materiály ze strany OTMS, 
a to ani po opakovaných urgencích.  
 

Usnesení UKV/22/31/12 – KV  

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

sdělení Gabriely Němečkové, tajemnice KV, že ani po opakovaných urgencích OTMS nedodalo 
požadované informace a materiály týkající se prověření postupu k bytové jednotce na adrese 
Hellichova 632/11b 

 
2)  u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby   opakovaně 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:  31. 5. 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: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 13 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 
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 dne 28. 2. 2022  sděleno, že oba úkoly byly splněny dne 20. 1. 2022. Na základě 
následné diskuze s předsedou Finančního výboru ZMČ P1 byl  opětovně podnět předložen KV 
s informací, že uvedené nespadá do kompetence finančního výboru.  
 
 
KV na 30. jednání dne 28. 2. 2022 usnesením č. UKV/22/30/19 – KV  
 

1. v z a l     n a     v ě d o m í 
informaci Předsedy  a Ing. Tomáše Herese, předsedy FV, ke kompetencím obou výborů 
souvisejících s podnětem Ing. Vladimíra Perníka, 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 o v a l, že 

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

3. u l o ž i l                                             
Předsedovi postoupit podnět  Mgr. Petru Vaňkovi, vedoucí OTMS, s žádostí o informaci, jak podnět 
byl vypořádán, termín: 25. 3. 2022 
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4. u l o ž i l  

Předsedovi  odpovědět Ing. Vladimíru Perníkovi na jeho podnět s odkazem na body 2) a 3) tohoto 
usnesení, termín: 25. 3. 2022 

 
Tajemnicí KV bylo sděleno, že KV neobdržel požadovanou informaci z OTMS, a to ani 
po opakovaných urgencích.  
 

Usnesení UKV/22/31/13 – KV  
 
1)  b e r e     n a     v ě d o m í 

sdělení Gabriely Němečkové, tajemnice KV, že ani po opakovaných urgencích OTMS nedodalo 
požadované informace týkající se prošetření vynaložených veřejných prostředků MČ Praha 1 – 
Vězeňská 7 

 
2)  u k l á d á 

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby   opakovaně požádal    Mgr.  Petra    Vaňka, vedoucí 
OTMS,  s žádostí o informaci, jak podnět byl vypořádán, termín:  31. 5. 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: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.    
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 14 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 vyžádal na základě žádosti o informace  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, o  interní audit, vypracovaný k předmětné záležitosti k 27. 1. 2022.  
 
KV dne 28. 2. 2022 usnesením č. UKV/22/29/13 přerušil projednávání problematiky Rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže – „Janov nad Nisou“, a to do příštího jednání.  
 
Členům KV byl předložen Protokol o výsledku mimořádného auditu prověření plnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o správě nemovitostí a Mandátní smlouvy o správě nemovitosti, tykající se 
nemovitostí v Janově nad Nisou. Uvedený audit byl zpracován na základě pověření starosty č. 8/2021 
ze dne 30. 9. 2021.  
 
Předseda členům KV předložil materiál č. BJ2022/0919, který z pozice člena ZMČ P1 zpracoval a 
předložil k projednání ZMČ P1 dne 17. 5. 2022 s názvem „Pověření Radě MČ P1 k podání trestního 
oznámení v souvislosti s poškozením MČ P1 při správě objektů v Janově nad Nisou.  
 
Členové KV byli seznámeni s obsahem usnesení: 
 

 č. UR22_0638 ze dne 16. 5. 2022, kterým RMČ P1: 
 

o vzala na vědomí: přípis předsedy KV ze dne 10. 5. 2022; 
o konstatovala, že: dle informace předsedy KV bylo podáno trestní oznámení pod č. j. 

KRPA-31567-1/ČJ-2022-001191; 
o rozhodla prověřit nové informace uvedené v přípise předsedy KV ze dne 10. 5. 2022; 
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o uložila pověřit oddělení interního auditu k prověření nových informací a předložit 
RMČ P1 návrh dalšího postupu (termín: 30. 6. 2022) 

 

 č. UZ22_0391 ze dne 17. 5. 2022, kterým ZMČ P1: 
o vzalo na vědomí: usnesení RMČ P1 č. UR22_0638 ze dne 16. 5. 2022; 
o konstatovalo, že: dle informace předsedy KV bylo podáno trestní oznámení pod č. j. 

KRPA-31567-1/ČJ-2022-001191; 
o souhlasilo v případě, že orgány činné v trestním řízení prokážou škodu způsobenou 

MČ P1, uplatnit její přihlášení v rámci trestního řízení; 
o uložilo konat a poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení 

 
 

Usnesení UKV/22/31/14 – KV  

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

Protokol o výsledku mimořádného auditu k prověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
o  správě nemovitostí a Mandátní smlouvy o správě nemovitosti, tykající se nemovitostí v Janově 
nad Nisou. Uvedený audit byl zpracován na základě pověření starosty č. 8/2021 ze dne 30. 9. 2021 

 
2)    b e r e     n a     v ě d o m í 
       usnesení RMČ Praha 1 č. UR22_0638, ze dne 16. 5. 2022 
 
3)    b e r e     n a     v ě d o m í 

usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ22_0391, ze dne 17. 5. 2022 
 
 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení NE/bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
16:45 hod. – odchod Mgr. Petra Scholze. 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 15 Kontrola odpovědí na interpelace ze zasedání ZMČ P1  z 2. poloviny 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 dne 28. 2. 2022 členům KV předložil soupis s interpelacemi a odpověďmi, a to za období 
duben – prosinec 2021. Tehdy uvedené 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 odpovědi:  
 

 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). 
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 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). 
 
KV dne 28. 2. 2022 usnesením č. UKV/22/30/20  
 
1. v z a l     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 

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

 
Předseda členům KV předložil aktuální informaci o nesplněných odpovědí na interpelace z 2. pol. roku 
2021 poté, kdy 28. 2. 2022 e-mailem byli upozorněni všichni ti, co měli nesplněný úkol po termínu 
v souvislosti s odpovědí na interpelace.   
 

 28. zasedání ZMČ P1 – 14. 9. 2021 – vše odpovězeno 
 

 29. zasedání ZMČ P1 – 13. 10. 2021 – vše odpovězeno 
 

 30. zasedání ZMČ P1 – 9. 11. 2021 (nutnost odpovědi do 8. 12. 2021) 
 
Celkem 18 interpelací, z nichž na 17 bylo odpovězeno; 1 absentující odpověď: 
 

 Ing. Petr Hejma – od Vladimíra Maříka (Vypracování znaleckého posudku k pracím 
spojených s opravou střechy po přívalovém dešti v domě Senovážné nám. 17); 
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 31. zasedání ZMČ P1 – 14. 12. 2021 (nutnost odpovědi do 12. 1. 2022) 

 
Celkem 20 interpelací, z nichž na 19  bylo odpovězeno; 1 absentující odpověď:  
 

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

 
 
Předseda členům KV předložil soupis s interpelacemi a odpověďmi, a to za období leden – březen 2022. 
Aktuální absence odpovědí na interpelace, a to ke dni 8. 5. 2022: 
 

 32. zasedání ZMČ P1 – 25. 1. 2022 (nutnost odpovědi do 24. 2. 2022) 
 
Celkem 21 interpelací, z nichž na 20 bylo odpovězeno; 1 absentující odpověď: 
 

 Ing. Petr Hejma – od Víta Masare (Provozní úspory hospodaření energiemi v budovách 
ve správě MČ Praha 1 – urgence nezodpovězení dotazů na jeho interpelaci dne 
9. 11. 2021 ve věci zapojení Prahy 1 do Pražské solární elektrárny); 

 
Předseda sdělil, že podle jeho názoru, i přes odpověď na interpelaci z 9. 11. 2021, by  
mělo být reagováno na interpelaci stručným textem odkazující na předchozí odpověď.  

 
 

 33. zasedání ZMČ P1 – 15. 3. 2022 (nutnost odpovědi do 15. 4. 2022) 
 
Celkem 16 interpelací, z nichž v 1 případě byla interpelace vzata  na vědomí, na 11 bylo 
odpovězeno; 4 absentující odpovědi.  
 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Pavla Čižinského (Dotazy na finanční částky v hotovosti 
od pana Václava Havrlanta); 
 

 Ing. Karel Grabein Procházka – od Vladimíra Maříka (Výstup kontroly sortimentu 
v nebytovém prostoru Týnská ulička 10, Praha 1); 
 

 Ing. Petr Hejma – od Mgr. Amálky Počarovské (Dotaz, jak bylo naloženo se žádostí 
Daniela Kolského o krátkodobý pronájem nebytového prostoru pro zřízení podpůrného 
centra pro ženy a děti prchající před válkou na Ukrajině – dopis Radě MČ P1 dne 
14. 3. 2022). 

 
 Petr Burgr – od Mgr. Pavla Čižinského (Dotaz týkající se neziskových organizací, které 

u hlavního nádraží poskytují služby spoluobčanům bez domova). 
 
Předseda upozornil, že na 34. zasedání ZMČ P1, které se uskutečnilo 13. 4. 2022, bylo celkem 25 
interpelací, nutnosti odpovědi byla do 13. 5. 2022, a ke dni konání jednání nebylo na 14 interpelací 
odpovězeno.  
 

Usnesení č. UKV/22/31/15 – 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 a 1. kvartálu roku 2022, 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 upozornil na porušení Jednacího řádu ZMČ Praha 1 ty interpelované, kteří 
neodpověděli na dotazy z 34. zasedání ZMČ Praha 1, které se konalo dne 13. 4. 2022; a to 
s požadovaným termínem k nápravě  do 15. 6. 2022,  termín: 31. 5. 2022 
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   Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 16 Absence dokumentu v registru smluv 
 
Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, 
v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce 
definované příslušným zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy 
s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a 
strojově čitelném formátu včetně metadat. 

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv. 

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy nebo 
přímo odesláním předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. 
Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy 
uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.  
 
 
Předseda seznámil členy KV s obsahem e-mailu, který dne 4. 5. 2022 odeslal JUDr. Petru Dětskému, 
vedoucí TAJ_OPR, a v kopii Mgr. Evě Špačkové, místostarostce. Předmětem je upozornění, že 
Smlouva o výpůjčce č. 2021/0892 uzavřená dne 1. 7. 2021 mezi MČ P1 a Domem dětí a mládeže    
Praha 4 – Hobby centrum 4, nebyla zveřejněna v registru smluv. Upozornění na nutnost dokument 
zveřejnit je uveden v čl. VIII, odst. 3 příslušné smlouvy, ve kterém je uvedeno: „tato smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede 
půjčitel. 
 
Členové KV byli seznámeni s obsahem usnesení: 
 

 č. UR22_0623 ze dne 16. 5. 2022, kterým RMČ P1: 
 

o souhlasila s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků s příspěvkovou organizací Dům 
dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4; 
 

o uložila starostovi podepsat smlouvu do 31. 5. 2022. 
 

 

Usnesení UKV/22/31/16 – KV   

 
1) b e r e     n a     v ě d o m í 

upozornění Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV, ze dne 4. 5. 2022, na absenci Smlouvy o výpůjčce 
č. 2021/0892  dne 1. 7. 2021, uzavřené mezi MČ Praha 1 a Domem dětí a mládeže Praha 1 – 
Hobby centrum 4, v  registru smluv 

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

usnesení RMČ Praha 1 č. UR22_0623, ze dne 16. 5. 2022 
 

 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato. 

___________________________________________________________________________ 
 

https://gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/formulare-k-registru-smluv
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17:05 hod. – odchod Mgr. Karla Ulma, čímž se KV stal neusnášeníschopným. 
__________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 17 Různé 
 
Předseda seznámil členy KV s článkem z květnového vydání časopisu Jedna, vztahující se ke KV.  
 
Prostor k prezentaci dostal JUDr. Jiří Vojta, člen SVJ, a to k problematice SVJ Kozí 9. Na základě ústní 
dohody Předseda požádá OTMS o zjištění, kdy se naposledy konala schůze SVJ Kozí 9. Pokud to bylo 
před více než rokem,  bylo by vhodné iniciovat svolání schůze za účasti zástupce z OTMS, nejen tedy 
zástupce ze spol. MERO.  Dále KV OTMS doporučuje,  aby kdokoli, kdo z SVJ požádá o předložení 
účetních dokumentů, aby mu toto bylo umožněno a zástupce MČ P1 v daném SVJ  uvedené podpořil. 
______________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 18 Diskuze 

- 
_________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 19 Závěr 
 
Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v 17:30 hod., svolal další jednání KV 
na 27. 6. 2022 v 16:00 hod.  do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 212 (2. patro), což 
přítomní berou na vědomí.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Mgr. David Bodeček, předseda                …………………………………………. 
 

Stanislav Lazar, 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 (32/2022) 
se koná 27. 6. 2022 od 16:00 hod., místnost č. 212 


