MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 24.6.2014

Den a místo jednání :
24.6.2014 kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
13.00 hod.
Konec jednání
:
14.36 hod.
Předsedající
:
Ing. Pavel Sladkovský
Počet přítomných členů zastupitelstva
:5
Omluven
:
Pavel Hurda, Tomáš Kalousek
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 , Mgr. Ladislav Kolář (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 25.2.2014
2. Schválení programu jednání výboru
3. Podnět paní Mgr. Heleny Benýškové ve věci investic – regenerace panelových domů
v Lupáčově ulici Praha 3
4. Podnět zastupitele, pana Ing. Rubíka, ve věci nedodržování Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s předložením materiálu na zasedání
zastupitelstva
5. Podnět pana Macury, předsedy představenstva Synergy Consulting,a.s.
6. Podání společenství vlastníků jednotek Habrová 2659/12 Praha 3 ve věci vyjádření
k projektové dokumentaci
7. Podnět starostky Městské části Praha 3 , paní Ing. Hujové, ve věci uzavření nájemní
smlouvy k bytu Lupáčova 865/20 Praha 3
8. Projednání došlé odpovědi pana Mgr. Ruta ve věci umístění stavby v Mahlerových
sadech
9. Podnět paní Ing. Sládkové ve věci pomoci při řešení problému s odborem výstavby
ÚMČ

10. Různé

Bod č.1 – Odsouhlasení zápisu z minulého jednání kontrolního výboru 25.2.2014
Zápis obdrželi všichni členové po jednání KV , odsouhlaseno.
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.2 – Schválení programu jednání kontrolního výboru
Program jednání výboru byl všemi přítomnými členy jednomyslně schválen.
Hlasování : pro 5

proti 0

zdržel se 0

Bod č.3 – Podnět paní Mgr. Heleny Benýškové ve věci investic – regenerace panelových
domů v Lupáčově ulici Praha 3
K tomuto bodu lze konstatovat, že kontrolní výbor se seznámil se stanoviskem Policie České
republiky a vyčká konečného rozhodnutí tohoto orgánu ve věci.
Bod č.4 – Podnět zastupitele, pana Ing. Rubíka, ve věci nedodržování Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s předložením materiálu na zasedání
zastupitelstva
Diskuse se zúčastnili všichni členové KV.
Kontrolní výbor považuje podnět vzhledem k předchozím projednáním za ukončený s tím, že
nedošlo k porušení jednacího řádu ZMČ Praha 3.
Hlasování : pro 5
Schváleno

proti 0

zdržel se 0

Bod č.5 - Podnět pana Macury, předsedy představenstva Synergy Consulting,a.s.
Diskuse se zúčastnili všichni členové KV
KV požaduje po vedoucí odboru bytů a nebytových prostor stanovisko k věci, které bude
rekapitulovat vývoj této záležitosti. Dále bude ve věci opětovně vyzvána zastupitelka paní
Ing. Světlana Škapová s žádostí o vyjádření, proč a kdo jí pověřil v této záležitosti jednat.
Cestou tajemníka úřadu pana Ing. Fišera bude urgováno stanovisko AK Veselý k předmětné
problematice, které doposud nebylo KV doručeno.
Hlasování : pro 5
Schváleno

proti 0

zdržel se 0

Bod č.6 – Podání společenství vlastníků jednotek Habrová 2659/12 Praha 3 ve věci
vyjádření k projektové dokumentaci
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.
Kontrolní výbor bere na vědomí stanovisko zástupce starostky pana Ing. Bohuslava Nigrina
ze dne 24.6.2014 s tím, že věc vyřídil v rámci své kompetence. V tomto znění budou
tajemnicí výboru vyrozuměni zástupci SVJ.
Hlasování : pro 5
Schváleno

proti 0

zdržel se 0

Bod č.7 - Podnět starostky Městské části Praha 3 , paní Ing. Hujové, ve věci uzavření
nájemní smlouvy k bytu Lupáčova 865/20 Praha 3
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.
KV požaduje ve vztahu k projednávanému bodu od starostky , paní Ing. Hujové, stanovisko
v souvislosti s usnesením Rady městské části Praha 3 č. 547/2012 k programovým cílům
Rady městské části Praha 3 v období 06/2012 – 10/2014, jakým způsobem naplnila ukládací
podmínku tohoto usnesení informovat Zastupitelstvo městské části Praha 3 o přijetí
Programových cílů Rady městské části na uvedené období, případně jaké další právní kroky
navrhla či realizovala.
Hlasování : pro 5
Schváleno

proti 0

zdržel se 0

Bod č.8 - Projednání došlé odpovědi pana
v Mahlerových sadech
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.

Mgr. Ruta ve věci

umístění stavby

Kontrolní výbor se seznámil se stanoviskem zástupce starosty pana Mgr. Ruta k předmětné
záležitosti.
KV žádá tajemníka úřadu pana Ing. Fišera, aby provedl revizi stávajícího stavu koordinace
mezi samosprávou a jednotlivými odbory Úřadu městské části, včetně vedení městské části,
navrhl a realizoval takové nastavení procesů, aby v budoucnu již nemohlo dojít k podobné
situaci. Žádá o přijatých opatřeních podat zprávu.
Kontrolní výbor nesouhlasí se stávající úpravou areálu Mahlerových sadů.
Hlasování : pro 5
Schváleno

proti 0

zdržel se 0

Bod č.9 - Podnět paní Ing. Sládkové ve věci pomoci při řešení problému s odborem
výstavby ÚMČ
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření vedoucího odboru výstavby ÚMČ a po diskuzi
k věci bude koncipován stěžovatelce dopis, v němž bude konstatováno, že záležitost spadá do
oblasti přenesené působnosti a takto lze využít všech možných dostupných prostředků daných
speciálním zákonem.
Hlasování : pro 5
Schváleno

proti 0

Bod č. 10 - Různé
Bez došlých podnětů.

Předseda kontrolního výboru
Ing. Pavel Sladkovský

Zapsala dne 24.6.2014
Mgr. Sněžana Pellarová
tajemnice kontrolního výboru

zdržel se 0

