MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 04.12.2013

Den a místo jednání :
2013 kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
8.30 hod.
Konec jednání
:
9:55 hod.
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, Mgr. Ladislav Kolář (dostavil se 8.45), Ing.
Mgr. Irena Ropková (dostavila se 8.55), Pavel Hurda, MgA.ak.soch. Jitka Kateřina
Trčková (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 17.4.2013
2. Schválení programu jednání výboru
3. Odpověď zástupce starosty, pana Ing. Hellera MBA, ze dne 30.11.2011
zastupitelce paní Mgr. Heleně Benýškové ve věci investic – regenerace
panelových domů v Lupáčově
4. Podnět starostky MČ Praha 3, paní Ing. Hujové, k usnesení RMČ Praha 3 č. 336
ze dne 16.5.2012
5. Podnět zastupitele MČ Praha 3, pana Kalouska, ve věci nedodržování Jednacího
řádu Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s dotazy členů
zastupitelstva
6. Podnět zastupitele, pana Ing. Rubíka, ve věci nedodržování Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s předložením materiálu na
zasedání zastupitelstva
7. Dotaz na stav situace s dary z Fondu starostky
8. Podnět pana Ing. Tůmy k situaci v Domově pro seniory Habrová 2, Praha 3 aktuální informace ve věci
9. Podání společenství vlastníků jednotek Habrová 2659/12 ve věci vyjádření
k projektové dokumentaci
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10. Podání pana Martina Macury, předsedy představenstva Synergy Consulting, a. s.
11. Různé

Bod č. 1 – Odsouhlasení zápisu z minulého jednání kontrolního výboru 17.4.2013
Zápis ze dne 17.4.2013 obdrželi všichni členové po jednání KV. Odsouhlaseno po opravě
v bode 10 (diskuse se nezúčastnila pí Trčková).
Hlasování : pro 4

zdržel se 0

proti 0

Bod č. 2 – Schválení programu jednání kontrolního výboru
Program jednání výboru byl všemi přítomnými členy jednomyslně schválen.
Hlasování : pro 4

proti

0

zdržel se 0

V průběhu projednávání bodu č. 3 dorazili pan Kolář a pí Ropková.
Bod č. 3 – Odpověď zástupce starosty pana Ing. Hellera MBA ze dne 30.11.2011
zastupitelce paní Mgr. Heleně Benýškové ve věci investic – regenerace panelových domů
v Lupáčově
Seznámení s odpovědí Ing. Hellera. Diskuse se zúčastnili Ropková, Sladkovský, Hurda,
Kolář, Trčková, Hronová.
Závěr:
KV opakovaně konstatuje, že odpověď zástupce starosty Ing. Hellera je nekompetentní a
neumožňuje ve věci přijmout žádný závěr. KV žádá a vyzývá RMČ Praha 3, aby v rámci své
kompetence (RMČ v působnosti jediného akcionáře) učinila rozhodnutí vedoucí k zajištění
výsledků předmětné kontroly investiční akce a jejich předložení KV v nebližším možném
termínu a KV doporučuje ZMČ Praha 3 vyvodit z jednání Ing. Hellera důsledky.
Hlasování : pro 3

proti 0

zdržel se 3 (Trčková, Ropková, Kolář)

Neschváleno.
Návrh předložený pí Trčkovou:
KV opakovaně konstatuje, že odpověď zástupce starosty Ing. Hellera je nekompetentní a
neumožňuje ve věci přijmout žádný závěr. KV žádá a vyzývá RMČ Praha 3, aby v rámci své
kompetence (RMČ v působnosti jediného akcionáře) učinila rozhodnutí vedoucí k zajištění
výsledků předmětné kontroly investiční akce a jejich předložení KV v nebližším možném
termínu.
Hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se 2 (Ropková, Kolář)

Schváleno.
2

Bod č. 4 – Podnět starostky MČ Praha 3 Ing. Hujové k usnesení RMČ Praha 3 č. 336 ze
dne 16.5.2012
Seznámení se stanoviskem Ing. Fišera. Diskuse se zúčastnili Sladkovský, Ropková, Hronová,
Kolář, Hurda, Trčková.
Závěr:
KV se seznámil se stanoviskem Ing. Fišera, tajemníka ÚMČ Praha 3 a bere jeho znění na
vědomí.
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schváleno.
Bod č. 5_- Podnět kontrolnímu výboru panem Kalouskem ve věci nedodržování
Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s dotazy členů
zastupitelstva
Seznámení s odpovědí Ing. Fišera. Diskuse se zúčastnili Hurda, Sladkovský, Kolář, Ropková,
Hronová, Trčková.
Závěr:
KV se seznámil s odpovědí a opatřeními Ing. Fišera ve věci a KV požaduje, aby tajemník
ÚMČ zajistil dodržování uveřejňování na webu MČ Praha 3 nejen odpovědí, ale i přesné
znění samotných dotazů v rámci interpelací.
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schváleno.
Bod č. 6 - Podnět zastupitele, pana Ing. Rubíka, ve věci nedodržování Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s předložením materiálu na zasedání
zastupitelstva
Seznámení se s odpovědí Ing. Hellera. Diskuse se zúčastnili Kolář, Sladkovský, Ropková,
Hronová, Hurda, Trčková.
Závěr:
KV bere na vědomí dopis zaslaný Ing. Hellerem a konstatuje, že opakovaně nesplnil
požadavek schválený KV ze dne 17.4.2013. KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové urgentně
vyžádat od zástupce starosty Ing. Hellera vypracování písemného stanoviska ve smyslu
usnesení přijatého na jednání KV dne 5.12.2012. KV doporučuje ZMČ Praha 3 vyvodit
z jednání Ing. Hellera důsledky.
Hlasování : pro 3

proti 0

zdržel se 3 (Ropková, Kolář, Trčková)

Neschváleno.
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Bod č. 7 – Dotaz na stav situace s dary z Fondu starostky
Seznámení se s odpovědí pí Evy Cihelkové, vedoucí OOS. Diskuse se zúčastnili Kolář,
Sladkovský, Ropková, , Hronová, Hurda, Trčková.
Závěr:
KV bere na vědomí dopis pí Evy Cihelkové, vedoucí OOS s tím, že řízení proběhlo dle
zákona, ale není možné KV podat sdělení o výsledku řízení. KV žádá starostku MČ Praha 3
Ing. Hujovou, aby v této souvislosti, jako dotčená řízením, sdělila KV výsledek
přestupkového řízení.
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schváleno.
Bod č. 8 – Podnět pana Ing. Tůmy k situaci v Domově pro seniory Habrová 2, Praha 3
Diskuse se zúčastnili Sladkovský, Ropková, Hurda, Kolář, Trčková, Hronová.
KV byl informován tajemnicí o odeslání odpovědi panu Ing. Tůmovi a zároveň předání
spisového materiálu ve smyslu jednání KV ze dne 17.4.2013 Komisi sociální a zdravotní a
odboru sociálních věcí jako věcně a odborně dotčeným k projednání věci. V návaznosti na
toto Komise sociální a zdravotní, dle zápisu č. 5 z 4.9.2013 projednávala situaci
v Ošetřovatelském domově s tím, že odborem sociálních věcí bude zpracována metodika pro
přijímání klientů do služeb tohoto zařízení.
Bod č. 9 – Podání společenství vlastníků jednotek Habrová 2659/12 ve věci vyjádření
k projektové dokumentaci
Diskuse se zúčastnili Sladkovský, Ropková, Hurda, Kolář, Trčková, Hronová.
Závěr:
KV se seznámil s podnětem a doporučuje vyčkat závěrů, které zpracuje zástupce starosty, Ing.
Nigrin.
Hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schváleno.
Bod č. 10 – Podání pana Martina Macury, předsedy představenstva Synergy Consulting,
a.s.
Diskuse se zúčastnili Sladkovský, Ropková, Hurda, Kolář, Trčková, Hronová.
Závěr:
KV bere podání p. Macury na vědomí a žádá v této souvislosti starostku MČ Praha 3, Ing.
Hujovou, o zpracování vysvětlení celé věci a jeho doručení nejpozději do konání příštího
jednání KV.
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Hlasování : pro 6

zdržel se 0

proti 0

Schváleno.
Bod č. 11 Různé
1/ Paní Ropková přednesla návrh k nedostatečné kvalitě materiálů předkládaných na jednání
ZMČ Praha 3.
Závěr:
KV požaduje, aby na dalších jednáních ZMČ Praha 3 předkladatelé materiály zpracovávali
tak, aby byly věcně kompetentní a dále řádně a podrobně zdůvodněné.
Hlasování: pro 4

proti 0

zdržel se 2 (Hurda, Trčková)

Schváleno.
2/ Pan Hurda přednesl návrh k nehoráznosti stavby v Mahlerových sadech.
Závěr:
KV požaduje vypracování stanoviska starostky MČ Praha 3, Ing. Hujové, ve věci vybudování
restaurace a golfového hřiště v Mahlerových sadech na území MČ Praha 3.
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schváleno.

Zapsala dne 4.12.2013
Mgr. Sněžana Pellarová
Tajemnice kontrolního výboru

Ing. Pavel Sladkovský
Předseda kontrolního výboru
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