MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 2.9.2014

Den a místo jednání :
2.9.2014 kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
13.30 hod.
Konec jednání
:
15.15hod.
Předsedající
:
Ing. Pavel Sladkovský
Počet přítomných členů zastupitelstva
6
Omluven
:
Tomáš Kalousek
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, byli přítomni:
Ing. Pavel Sladkovský, Mgr. Alena Hronová (pozdní příchod 14.45), MgA.ak.soch.Jitka
Kateřina Trčková, Ing. Mgr. Irena Ropková , Mgr. Ladislav Kolář, Pavel Hurda (dále
jen bez titulů),
Jednání výboru řídil předseda výboru Pavel Sladkovský. Program
jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Odsouhlasení zápisu z minulého jednání výboru ze dne 24.6.2014
2. Schválení programu jednání výboru
3. Podnět paní Mgr. Heleny Benýškové ve věci investic – regenerace panelových domů
v Lupáčově ulici Praha 3
4. Podnět pana Macury, předsedy představenstva Synergy Consulting,a.s.
5. Podnět starostky Městské části Praha 3 , paní Ing. Hujové, ve věci uzavření nájemní
smlouvy k bytu Lupáčova 865/20 Praha 3
6. Projednání došlé odpovědi pana Mgr. Ruta ve věci umístění stavby v Mahlerových
sadech
7. Podnět zástupce starostky pana PhDr. Matěje Stropnického ve věci nezařazení žadatelky
do pořadníku žadatelů o startovací ateliér
8. 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
Schváleno

Bod č.2 – Schválení programu jednání kontrolního výboru
Předsedající navrhl zařadit jako bod programu podnět p. Ing. Rubíka, který byl e – mailem
doručen dne 14.7.2014 jako bod 8, dále jako bod 9 zařadit podnět pí Hronové, členky
kontrolního výboru, ve věci čerpání finančních prostředků starostkou Městské části Praha 3 a
jako bod 10 různé
Hlasování : pro 3 proti 0
zdržel se 2 ( Ropková, Kolář)
Neschváleno
Host na jednání kontrolního výboru, zástupce starostky p. PhDr. Stropnický, požádal o přeložení
bodu 7 místo bodu 3, další body posunout
Hlasování : pro 5 proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Dále bylo hlasováno o zařazení bodu 8 – podnět p. Ing. Rubíka a bod 9 – různé
Hlasování : pro 5 proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Přistoupeno o hlasování celého programu jednání kontrolního výboru.
Hlasování : pro 5 proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Bod č.3 – Podnět zástupce starostky pana PhDr. Matěje Stropnického ve věci
nezařazení žadatelky do pořadníku žadatelů o startovací ateliér
Diskuse se zúčastnili všichni členové KV. V průběhu projednávání bodu dorazila pí.
Hronová. Zástupce starostky p. PhDr. Stropnický, uvedl k tomuto podnětu své stanovisko
k věci.
PhDr. Stropnický byl vyzván, aby podnět upřesnil a doplnil o právní stanovisko do termínu
příštího jednání KV.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
Schváleno

Bod č.4 – Podnět paní Mgr. Heleny Benýškové ve věci investic – regenerace
panelových domů v Lupáčově ulici Praha 3
Diskuse se zúčastnili všichni členové KV.
Kontrolní výbor požaduje, aby byl v této věci uvědoměn věcně kompetentní člen rady MČ
Praha 3, s tím, aby postoupil Kontrolnímu výboru, výsledky šetření policie ČR či jiné
dostupné dokumenty (původně vyžádaný audit) jakmile je obdrží a bude je možné postoupit
tak, aby mohl být opět zařazen na jednání KV.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
Schváleno
Bod č.5 - Podnět pana Macury,
Consulting,a.s.
Diskuse se zúčastnili všichni členové KV

předsedy

představenstva

Synergy

Předseda KV provedl rekapitulaci všech skutečností vážících se k věci a seznámil přítomné se
stanoviskem vedoucí odboru bytů a nebytových prostor.
K V u r g u j e zastupitelku paní Ing. Světlana Škapová s žádostí o vyjádření, proč a kdo
jí pověřil v této záležitosti jednat. Dále cestou tajemníka úřadu pana Ing. Fišera
opakovaně (po třetí) urguje
zajištění stanoviska AK Veselý k předmětné
problematice, které bylo odesláno již 18.11.2013 a doposud nebylo KV doručeno. Obě

stanoviska zajistit do termínu příštího jednání KV.
Hlasosání : pro 5 proti 0 zdržel se 1 (Kolář)
Schváleno
Bod č.6 - 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.
Po projednání kontrolní výbor konstatuje, že s ohledem na podobu a obsah usnesení RMČ č.
588 z 3.10.2012 není možné konstatovat jednoznačný závěr. Vzhledem k výše uvedenému
doporučuje kontrolní výbor Radě Městské části Praha 3, aby usnesení Rady Městské části
Praha 3, kterým se schvalují přidělování bytů a nebytových prostor byla jednoznačná a zcela
zdůvodněná.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
Schváleno
Bod č.7 - Projednání došlé odpovědi pana Mgr. Ruta ve věci
stavby v Mahlerových sadech
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.

umístění

Kontrolní výbor se seznámil s vyjádřením tajemníka úřadu včetně přijatých opatření, aby se
situace v budoucnu již neopakovala a bere jej na vědomí.

Bod č.8 – podnět p. Ing. Rubíka, CSc. ve věci námitek k jednání a zápisu ze
Zastupitelstva Městské části Praha 3 ze dne 17.6.2014
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.
Na jednání kontrolního výboru byl prezentován podnět p. Ing. Rubíka, CSc. ve věci námitek
k jednání a zápisu ze Zastupitelstva Městské části Praha 3 ze dne 17.6.2014.
KV ukládá tajemnici výboru, aby k podnětu zajistila kompletní stanovisko od vedoucí věcně
dotčeného Odboru občansko správního v termínu do příštího jednání KV.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
Schváleno
Bod č. 9 - Různé
Diskuze se zúčastnili všichni členové KV.
Členka kontrolního výboru, paní Hronová, prezentovala podnět obecně známý z médií ve věci
čerpání finančních prostředků z repre fondů starostkou Městské části Praha 3, paní Ing.
Hujovou.
Kontrolní výbor ukládá tajemnici výboru, aby zajistila podklady k této záležitosti z příslušné
rozpočtové položky, v termínu do příštího jednání KV.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
Schváleno

Další jednání kontrolního výboru se bude konat dne 16.9.2014 od 9.00 hod. v kanceláři č.116
Seifertova 51 Praha 3.

Předseda kontrolního výboru
Ing. Pavel Sladkovský

Zapsala dne 2.9.2014
Mgr. Sněžana Pellarová
tajemnice kontrolního výboru

