Zápis
z jednání

Výboru finančního Zastupitelstva městské části Praha 3 (FV)
konaného dne 17. května 2012 od 18:00 hod.
Místo jednání: Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, čekárna svatební síně

Jednání FV bylo zahájeno v 18:00 hod. a ukončeno ve 20:30 hod.
Jednání předsedal: MUDr. Jiří Jungwirth, předseda FV
Určená zapisovatelka: Ing. Lenka Sajfrtová, tajemnice FV
Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Jan Vokál
MUDr. Barbora Hanychová
Ing. Mgr. Irena Ropková
Bc. Matěj Stropnický
Mgr. Simeon Popov

Omluvení členové zastupitelstva:

Ing. Bc. Jan Holub

Přizvaní hosté:

Ing. Josef Heller, MBA, zástupce starosty
Mgr. Petra Bielinová, zástupce Oživení o.s.

Počet přítomných členů zastupitelstva: do 19:05 6 členů, od 19:05 5 členů, ostatní viz přiložená
prezenční listina
Výbor byl schopný usnášení většinovým počtem 6 členů ze 7 do 19:05, od 19:05 5 členů ze 7.
Program:
1. Prohlášení jednání výboru za veřejné
2. Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. – odpověď na žádost finančního výboru o
poskytnutí informací
Jednání zahájil předseda FV MUDr. Jiří Jungwirth a předložil přítomným návrh výše uvedeného
programu k případným připomínkám a schválení.
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven člen výboru Bc. Matěj Stropnický.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Jednání finančního výboru bylo prohlášeno za veřejné s ohledem na přítomnost pozvané
zástupkyně Oživení o.s., paní Mgr. Petry Bielinové.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

ad 2) Předseda FV, MUDr. Jiří Jungwirth, seznámil všechny členy výboru se zaslanou odpovědí
společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. (dále jen IR Praha 3 a.s.) na opětovnou žádost
FV o poskytnutí informací, která vyplynula z jednání dne 14. 2. 2012.
Následně byla zahájena diskuse, která byla rozdělena na dva body:
A zadávací dokumentace k zakázkám
B Smlouvy a faktury
A zadávací dokumentace k zakázkám
Zadávací dokumentace byla ze strany IR Praha 3 a.s. poskytnuta s upozorněním, že tato není
bez dalšího dále volně šiřitelná.
MUDr. Jiří Jungwirth předal slovo zástupkyni Oživení o.s., paní Mgr. Petře Bielinové, aby
se k projednávanému bodu vyjádřila.
K odpovědi IR Praha 3 a.s. Mgr. Bielinová sdělila, že její právní názor je takový, že
zadávací dokumentace není tajným materiálem a je dále šiřitelná. Měla by být přístupná
všem občanům. Proto členům FV doporučuje dokumentaci veřejnosti poskytnout.
Členové FV Mgr. Simeon Popov a Ing. Mgr. Irena Ropková se ztotožňují s názorem paní
Mgr. Petry Bielinové v tom, že zadávací dokumentace není tajným dokumentem.
Předseda FV, MUDr. Jiří Jungwirth, přednesl tento návrh:
„FV pověřuje předsedu FV, MUDr. Jiřího Jungwirtha, aby zajistil právní rozbor
k možnosti a formě zveřejnění dokumentace, která byla poskytnuta FV ze strany IR
Praha 3 a.s. “
Hlasování:
pro: 6
Usnesení bylo přijato.

zdrželi se: 0

proti: 0

B Smlouvy a faktury
Smlouvy, ani příslušné faktury nebyly ze strany IR Praha 3 a.s. poskytnuty s odkazem na
skutečnost, že jsou tyto informace předmětem obchodního tajemství dle zákona č.
513/1991 Sb., s přihlédnutím k § 51.
MUDr. Jiří Jungwirth předal slovo zástupkyni Oživení o.s., paní Mgr. Petře Bielinové, aby
se k projednávanému bodu vyjádřila.

K odpovědi IR Praha 3 a.s. Mgr. Bielinová sdělila, že odůvodnění IR Praha 3 a.s. považuje
za stabilní výmluvu ze strany této organizace, se kterou Oživení o.s. nesouhlasí. Její právní
názor je takový, že obchodní tajemství musí být objektivní skutečností, nikoliv že pouze
někdo prohlásí smlouvu za obchodní tajemství. Dle judikátu nejvyššího správního soudu
není s ohledem na čerpání z veřejných rozpočtů obchodním tajemstvím mj. např. smluvní
cena.
Člen výboru Bc. Matěj Stropnický přednesl tento návrh (1):
„FV vyzývá Radu městské části Praha 3, aby oslovila Správu majetkového portfolia
Praha 3 a.s. a přikázala jí, aby přikázala IR Praha 3 a.s. poskytnout FV všechny
požadované materiály, jejichž soupis je obsažen v žádosti zastupitele Bc. Matěje
Stropnického ze dne 2. 11. 2011.“
Člen výboru Ing. Jan Vokál přednesl tento návrh (2):
„FV pověřuje předsedu FV, MUDr. Jiřího Jungwirtha, aby zajistil právní rozbor, zda
informace v rozsahu odstavce 2 a 3 osvojené žádosti jsou předmětem obchodního
tajemství dle zákona č. 513/1991 Sb., s přihlédnutím k § 51, jak bylo prezentováno
ředitelem IR Praha 3 a.s., panem Zdeňkem Lochmanem.“
Člen výboru Bc. Matěj Stropnický přednesl další návrh (3):
„FV žádá IR Praha 3 a.s., aby své tvrzení uvedené v dopise ředitele, pana Zdeňka
Lochmana, že informace v rozsahu odstavce 2 a 3 osvojené žádosti jsou předmětem
obchodního tajemství dle zákona č. 513/1991 Sb., s přihlédnutím k § 51, odůvodnila a
doložila, co v příslušných smlouvách je předmětem obchodního tajemství.“
Následně proběhlo hlasování:
K návrhu č. 3:
pro: 1
Usnesení nebylo přijato.

zdrželi se: 4

proti: 0

K návrhu č. 2:
pro: 4
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 1

proti: 0

K návrhu č. 1:
pro: 1
Usnesení nebylo přijato.

zdrželi se: 4

proti: 0

Rekapitulace přijatých usnesení FV:
„FV pověřuje předsedu FV, MUDr. Jiřího Jungwirtha, aby zajistil právní rozbor k možnosti
a formě zveřejnění dokumentace, která byla poskytnuta FV ze strany IR Praha 3 a.s. “
„FV pověřuje předsedu FV, MUDr. Jiřího Jungwirtha, aby zajistil právní rozbor, zda
informace v rozsahu odstavce 2 a 3 osvojené žádosti jsou předmětem obchodního tajemství
dle zákona č. 513/1991 Sb., s přihlédnutím k § 51, jak bylo prezentováno ředitelem
IR Praha 3 a.s., panem Zdeňkem Lochmanem.“

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo
toto ve 20:30 hod. ukončeno.
Příští jednání FV bude svoláno dle potřeby předsedou FV.

V Praze dne 18. 5. 2012

Zapsala: tajemnice FV ZMČ

Schválil: předseda FV ZMČ

……………………………..
Ing. Lenka Sajfrtová

………………………………
MUDr. Jiří Jungwirth

Ověřil: člen FV ZMČ

……………………………..
Bc. Matěj Stropnický

