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Zápis z jednání výboru kontrolního  

Datum jednání: 13.02.2023 

 

Místo jednání: zasedací místnost č. 301, Lipanská 7 

Začátek jednání:  17:00 h 

Konec jednání:  19:00 h 

Jednání řídil: Iva Vojtková  

Počet přítomných členů: 10, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (podle prezentační listiny): Iva Vojtková 

 Michaela Schwarzová – on line (nemoc) od 17.05 hod.  

 Kristýna Bašná – příchod v 17.05 hod. 

 Kristýna Dobrianská 

 Simeon Popov 

 Tomáš Sunegha – příchod v 17.09 hod.  

 Stanislav Mečl 

 Irena Kryštůfková 

 Apolena Ondráčková – on line (sl. cesta) 

 Mojmír Mikuláš – on line (sl. cesta)  
 

  

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

Hosté: Jana Belecová, Ondřej Rut, Jan Materna  

  

Počet stran: 4 

Tajemník: v. z. Jana Bušková  

Ověřovatel zápisu: Tomáš Sunegha   
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního 

3. Schválení programu jednání   

4. Projekt EPC se společností ENESA a. s.  

5. Schválení plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2023  

6. Různé  

1. Zahájení 

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné 

 členy a členky výboru a hosty, kterým též poděkovala za účast na jednání. 

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního  

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne  9.01.2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami  

a členy výboru.    

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno 

3.  Schválení programu 

Navržený program jednání byl schválen všemi přítomnými členkami a členy výboru. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Projekt EPC se společností ENESA a. s. 

Předsedkyně výboru pí Vojtková nejprve přítomné krátce seznámila s historií projektu EPC se 

společností ENESA a. s.  

Po tomto úvodu předala slovo hostu, který přijal pozvání na jednání výboru pí Belecové, která detailně 

popsala celou genezi projektu od jejího počátku v roce 2014, kdy byla se společností ENESA uzavřena 

smlouva, jejímž předmětem byla úspora nákladů na energie u některých příspěvkových organizací 

zřízených MČ P3. Dále popsala problémy a závady, se kterými se projekt od samého počátku potýkal, 
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např. zpochybnění výpočtových vzorců, neexistence energetického managementu na MČ Praha 3, 

stížnosti na komunikaci s ENESOU a. s. atd. 

Dalším hostem, který si vzal slovo byl p. Ondřej Rut, který nejprve shrnul příčiny, proč se MČ Praha 3 

do projektu zapojila. Byla to především snaha najít dodavatele, který garantuje úspory v energetické 

náročnosti objektů, neboť nebyla politická vůle investovat cca 60 mil. Kč z rozpočtu MČ Praha 3 do 

zabezpečení nových energetických opatření. Dále ve svém příspěvku reagoval na skutečnosti, které 

uvedla pí Belecová, které popsal a vysvětlil. 

Posledním hostem, který se zúčastnil jednání výboru kontrolního  byl p. Jan Materna, který již nemluvil 

o historii projektu, ale  upozornil na skutečnost, že dle právní analýzy  MČ Praha 3 nevznikla žádná  

úspěšně vymahatelná škoda. V letošním roce by měl být uzavřen 4. dodatek ke smlouvě, ve kterém by 

se společnost ENESA a. s. zavázala vzdát se svých odměn za poslední 2 roky, touto úsporou by se 

eliminoval rozdíl mezi použitým a výhodnějším výpočtovým vzorcem. 

Po vystoupení posledního hosta se rozpoutala živá diskuze, jejímž výsledkem bylo usnesení výboru o 

ustavení 3 členné skupiny, která se bude nadále zabývat problematikou projektu EPC se společností 

ENESA a. s. Do skupiny byly vybráni p. Mojmír Mikuláš, pí Apolena Ondráčková a pí Irena Kryštůfková.     

 Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 zdrželi se – schváleno 

5. Schválení plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2023 

Všichni členové výboru kontrolního byli seznámeni s návrhem plánu činnosti výboru kontrolního na rok 

2023. Jeho schválení bylo odloženo na příští jednání. 

Hlasování:  10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

6. Různé   

- Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen p. Tomáš Sunegha. 

 Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

- Všichni přítomní členové výboru se shodli na tom, že pokud termín jednání výboru (vždy 2. 

pondělí v měsíci) připadne na den státního svátku, bude jednání o týden odloženo. Týká se to 

jednání v měsících dubnu a květnu, které se uskuteční dne 17. 4. a 15. 5. 

 Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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- Pan Sunegha, p. Mikuláš  a pí Vojtková informovali ostatní členy a členky výboru o tom, že 

finanční výbor neschválil zřízení samostatné rozpočtové kapitoly pro kontrolní výbor, která by 

sloužila ke krytí výdajů výboru především na znalecké posudky a vyjádření. Nicméně bylo 

přislíbeno, v případě potřeby tyto prostředky pro výbor kontrolní uvolnit. 

 

- Na příštím jednání výboru kontrolního je třeba projednat nalezení nového znalce na 

posouzení revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3. 

 

 

 

 

Termín příštího jednání výboru kontrolního byl stanoven na pondělí 13. 3 .2023 od 17.00 hodin.  

 

 

 

 

  

 

Zapsal Jana Bušková, v. z. tajemnice výboru  

Ověřil Tomáš Sunegha,  ověřovatel  

Schválil Iva Vojtková, předsedkyně výboru  


