MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 25.2.2014

Den a místo jednání :
25.2.2014 kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
13.30 hod.
Konec jednání
:
14.35 hod.
Předsedající
:
Ing. Pavel Sladkovský
Počet přítomných členů zastupitelstva
:5
Omluven
:
Pavel Hurda, Mgr. Ladislav Kolář
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, byli přítomni:
Ing. Pavel Sladkovský, Mgr. Alena Hronová, MgA.ak.soch.Jitka Kateřina Trčková, Ing.
Mgr. Irena Ropková , Tomáš Kalousek (dále jen bez titulů)
Jednání výboru řídil předseda výboru Ing. Pavel Sladkovský.
Program jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Odsouhlasení Zápisu z minulého jednání výboru ze dne 4.12.2013
2. Schválení programu jednání výboru
3. Schválení zprávy o činnosti kontrolního výboru za rok 2013
4. Projednání došlých odpovědí kontrolnímu výboru
5. Různé

Bod č.1 – Odsouhlasení zápisu z minulého jednání kontrolního výboru 4.12.2013
Zápis obdrželi všichni členové po jednání KV, odsouhlaseno po opravě v bodě 11 o slovo
„některých „ materiálů předkládaných na jednání ZMČ
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.2 – Schválení programu jednání kontrolního výboru

Mezi bod 4 a 5 se zařazuje aktuálně došlý podnět starostky městské části Praha 3 paní Ing.
Hujové ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu pana Poutníka. Program jednání výboru byl
všemi přítomnými členy jednomyslně schválen.
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.3 – Schválení zprávy o činnosti kontrolního výboru za rok 2013
Předseda předložil k diskusi a následnému schválení předem zaslaný návrh zprávy. Diskuze
se zúčastnily: Trčková, Ropková, Kalousek, Sladkovský, Hronová
Hlasování o protinávrhu podle paní Trčkové, úprava části předposledního odstavce původní
zprávy, viz. níže:
Kontrolní výbor aktivně řeší i podněty z předchozích období. Je však výrazně limitován
časovým prodlením a zejména kvalitou odpovědí a zpráv oslovených osob či subjektů.
Hlasování : pro 3

proti 1 (Hronová)

zdržel se 1 ( Ropková )

Hlasování o dalším protinávrhu paní Ropkové, vypustit celý předposlední odstavec původní
zprávy , viz. níže:
Kontrolní výbor i přes snahu aktivně řešit a hlavně dořešit podněty z předchozích období, je
výrazně limitován časovým prodlením a zejména kvalitou odpovědí a zpráv oslovených osob
či subjektů.
Hlasování : pro 1 proti 3 (Sladkovský, Kalousek, Hronová) zdržel se 1 (Trčková )
Dále bylo přistoupeno k hlasování o zprávě o činnosti jako celku v původní předložené
podobě
Hlasování : pro 4
Usnesení bylo přijato

proti 0

zdržel se 1 ( Ropková )

Bod č.4 – Projednání došlých odpovědí kontrolnímu výboru
Členové kontrolního výboru vzali na vědomí odpověď zástupce starosty pana Ing. Hellera.
Další došlou odpovědí byl dopis starostky městské části, kde lze konstatovat následující:
pokud se týče dotazu na stav situace s dary z fondu starostky, kontrolní výbor bere na vědomí
vyjádření „..výsledek přestupkového řízení mi není znám a ze strany odboru občansko
správního Úřadu městské části Praha 3 jsem neobdržela žádné vyrozumění".
Kontrolní výbor bere shora uvedené vyjádření starostky Ing. Hujové na vědomí
Hlasování : pro 5
proti 0
zdržel se 0

-pokud se týče další části dopisu zabývající se podnětem pana Macury, byla pověřena
tajemnice kontrolního výboru, aby požádala o písemné objasnění celé záležitosti zástupce
starosty pana Mgr. Matěje Stropnického a zastupitelku paní Ing. Světlanu Škapovou.
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

-poslední pasáž odpovědi se věnuje otázce vybudování restaurace a golfového hřiště
v Mahlerových sadech na území MČ Praha 3, členové kontrolního výboru berou na vědomí
stanovisko pana Kalouska:
„Odvolání proti stavebnímu povolení (SP) za Městskou část Praha 3 může být podáno jedině
rozhodnutím RMČ Praha 3. Ta, pokud nikoho konkrétního nepověří, tak jejím jménem jedná
statutární zástupce, kterým je starosta. Ten také RMČ svolává.
V době, kdy bylo SP ke stavbě minigolfu v Mahlerových sadech vyvěšeno na úřední desce,
bylo již paní starostkou svoláno ZMČ, z důvodu odloženého usnesení RMČ, které vyzývalo
paní starostku, aby zvážila své setrvání ve funkci. I přesto, že byla paní starostka o celé věci
stavebního povolení mnou osobně informována, odmítla svolat RMČ Praha 3 do jednání
ZMČ Praha 3. Po konání ZMČ Praha 3 dne 12.6.2012, kde vznikla nová koalice,běžela stále
odvolací lhůta a bylo ještě mnoho času k podání odvolání, což nová koalice neudělala.
Pan místostarosta Rut mě nikdy o předání agendy nepožádal, ani se o ní nezajímal, i přesto,
že jsem mu to nabízel.“
V této souvislosti byla pověřena tajemnice kontrolního výboru aby požádala kompetentního
zástupce starosty pana Mgr. Ondřeje Ruta o vyjádření ve věci.
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.5 - Podnět starostky městské části Praha 3 paní Ing. Hujové ve věci uzavření
nájemní smlouvy k bytu pana Poutníka.
Kontrolní výbor souhlasí s tím, aby bylo vyžádáno stanovisko dotčené vedoucí odboru
v časové ose vedoucí až k podpisu nájemní smlouvy k bytu pana Poutníka
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.6 – Různé
V tomto bodě nebyl projednán žádný podnět.
Zapsala dne 26.2.2014
Mgr. Sněžana Pellarová
tajemnice kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru
Ing. Pavel Sladkovský

