MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 5.12.2012

Den a místo jednání :
2012 kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
8.30 hod.
Konec jednání
:
11:15 hod.
Předsedající
:
Ing. Pavel Sladkovský
Počet přítomných členů zastupitelstva
:7
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, byli přítomni:
Ing. Pavel Sladkovký, Mgr. Alena Hronová, Mgr. Ladislav Kolář, MgA.ak.soch.Jitka
Kateřina Trčková, Ing. Mgr. Irena Ropková, Pavel Hurda , Tomáš Kalousek, ( dále jen
bez titulů )
Jednání kontrolního výboru ( dále jen KV )řídil předseda Sladkovský.
Program jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Odsouhlasení Zápisu z minulého jednání výboru
2. Schválení programu jednání výboru
3. Podnět starostky MČ Praha 3 paní Ing. Hujové k usnesení RMČ Praha 3 č. 336
ze dne 16.5.2012
4. Podnět pana Sypala,
záležitosti a souvisejícího soudního sporu

ve věci jeho bytové

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. Zpráva z plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Městské části Praha 3
k 31.10.2012
7. Podnět zastupitele, pana Ing. Rubíka, ve věci nedodržování Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s předložením materiálu na
zasedání zastupitelstva
8. Různé
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Bod č.1 – Odsouhlasení zápisu z minulého jednání kontrolního výboru
Se zápisem se všichni přítomní seznámili.
Hlasování : pro 7 proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Bod č.2 – Schválení programu jednání kontrolního výboru
Při projednání byl vznesen návrh zařadit bod 4 zápisu z jednání kontrolního výboru 3.5.2012
– odpověď zástupce starosty pana Hellera ze dne 30.11. 2011 zastupitelce paní Benýškové
ve věci investic – regenerace panelových domů v Lupáčově ulici Praha 3, jako bod „3a“
navrženého programu jednání.
Hlasování : pro 7 proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Bod č.3a – Odpověď zástupce starosty pana Ing. Hellera MBAze dne 30.11.2011
zastupitelce paní Mgr. Heleně Benýškové ve věci investic – regenerace panelových domů
v Lupáčově
Proběhlo seznámení se s materiálem a po diskusi Trčkové, Ropkové, Sladkovského, Koláře a
Hurdy k němu byl přijat závěr.
Závěr:
KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové, aby od zástupce starosty pana Ing. Hellera zajistila
výsledky kontroly této investiční akce.
Hlasování : pro 7
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Bod č.3 – Podnět starostky MČ Praha 3 paní Ing. Hujové k usnesení RMČ Praha 3 č.
336 ze dne 16.5.2012
Proběhlo seznámení se s materiály. K věci diskutovali Sladkovský, Ropková, Kolář, Hronová,
Kalousek.
Závěr:
KV ukládá vedoucí OKIA, Pellarové v součinnosti s předsedou KV zajistit v souvislosti
s projednávaným bodem objednání komplexního nezávislého právního posudku.
Hlasování : pro 7
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Bod č. 4 – Podnět pana Sypala,
ve věci jeho bytové
záležitosti a souvisejícího soudního sporu
Proběhlo seznámení se s podnětem. Podnět pana Sypala, obsahuje popis sledu událostí ve věci
k problematickému stavu jím obývané bytové jednotky. V této věci v současné době probíhá
občanskoprávní spor před obvodním soudem Praha 3. K podnětu diskutoval Kalousek,
Sladkovský, Ropková.
Závěr:
KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové tento podnět postoupit příslušnému zástupci starosty
PhDr. M. Stropnickému se zdůrazněním, aby se věcí zabýval řádně v rámci svěřených
kompetencí. Současně bude rovněž vyrozuměn pan Sypal.
Hlasování : pro 7
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
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Bod č. 5 -Podněty kontrolnímu výboru adresované členem výboru, panem Kalouskem
předsedovi výboru ve věci porušení Jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha
3
Proběhlo seznámení s podnětem, včetně informace o zajištění právního stanoviska kanceláře
AK Veselý a Legislativního odboru MHMP k odbornému výkladu dotčeného paragrafového
znění. Diskuse se zúčastnili Hurda, Sladkovský, Kalousek, Kolář, Ropková.
Závěr:
a)KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové zajistit veškerou dokumentaci související s podnětem
včetně doložení v e-spisu. Dále seznam odpovědí na interpelace doručené v e- spisu ve
smyslu jednacího řádu ZMČ Prahy 3.
b)KV bere na vědomí stanovisko AK Veselý a stanovisko Legislativního Odboru MHMP.
Hlasování : pro 7
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Bod č. 6 - Zpráva z plnění usnesení rady a Zastupitelstva Městské části Praha 3
k 30.10.2012 dle jednotlivých gestorů
Jedná se o materiál, který dokumentuje plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Městské části
Praha 3 dle jednotlivých odborů, starostky a zástupců starostky k datu 31.10.2012.
Závěr:
KV bere na vědomí materiál o plnění usnesení RMČ a ZMČ.
Hlasování : pro 7
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Po hlasování k bodu 6 se pan Hurda omluvil z jednání ( 9.55 hod.)
Bod č. 7 - Podnět zastupitele, pana Ing. Rubíka, ve věci nedodržování Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s předložením materiálu na zasedání
zastupitelstva
Proběhlo seznámení s podnětem.
Diskuze se zúčastnil Kolář, Sladkovský, Ropková, Hronová, Trčková, Kalousek
Závěr:
1)KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové vyžádat si od zástupce starosty Ing. Hellera kompletní
písemné zdůvodnění v souvislosti s předložením materiálu „ K uspořádání části majetkových
vztahů s FK VIKTORIA ŽIŽKOV, a.s.“ na RMČ a ZMČ Prahy 3, včetně řešení provozních
otázek.
Hlasování : pro 6
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
2)KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové v součinnosti s předsedou KV v souvislosti s podnětem
zajistit objednání nezávislého komplexního auditu na postup Rady MČ Prahy 3 a
Zastupitelstva MČ Prahy 3.
Hlasování : pro 3
proti 1 -Ropková (žádá zapsat důvod hlasování do zápisu: KV nemá
v této věci pravomoc)
zdržel se 2 -Trčková, Kolář
Neschváleno
Další návrh předložen Ropkovou :
3)KV doporučuje RMČ Prahy 3 zadání nezávislého kompletního auditu k projektu vypořádání
majetkových vztahů s FK Viktoria Žižkov.
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Hlasování : pro 3
Neschváleno

proti 0

zdržel se 3 -Sladkovský, Hronová, Kalousek

Další návrh předložen Sladkovským z důvodu neřešení samotné podstaty podnětu
v předchozím návrhu:
4)KV doporučuje RMČ zadání nezávislého kompletního auditu k projektu vypořádání
majetkových vztahů s FK Viktoria Žižkov včetně zadání auditu v souvislosti s podnětem p.
Ing. Rubíka na postup RMČ a ZMČ Prahy 3
Hlasování :pro 3 proti 0 zdržel se 3- Ropková, Trčková, Kolář
Neschváleno
Otázka korektnosti a správnosti odpovědi zástupce starosty M. Stropnického bude řešena na
dalším jednání KV v souvislosti s výstupy bodu 5.
Bod č. 8 - Různé
1. Hronová sdělila, že dostává dotazy od občanů na dříve medializovaný případ darů paní
Starostky Ing. Hujové a v této souvislosti vznesla dotaz, jak to vlastně je .
2. Trčková se zabývala problematikou rekonstrukcí chodníků na území MČ Praha 3.
3. Sladkovský v diskusi otevřel problematiku kvality zápisu ze zasedání ZMČ z června a
září 2012, které jsou neúplné a v některých pasážích nesouhlasí se stenozáznamem.
Závěr k bodu 8.1.:
KV ukládá vedoucí OKIA Pellarové v souvislosti s diskutovanou problematikou prověřit zda
v rámci Prahy 3 existují nějaká právní stanoviska či posudky k povinnosti oznámení o střetu
zájmů členů zastupitelstva.
Hlasování : pro 6
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Závěr k bodu 8.3:
1)KV doporučuje tajemníkovi ÚMČ Praha 3 zajistit nápravné opatření při pořizování zápisů
tak, aby nebyly zkreslené a plně odpovídali stenozáznamu ze zasedání zastupitelstva
Hlasování :pro 3 proti 0 zdržel se 3- Ropková, Trčková, Kolář
Neschváleno
2)KV doporučuje tajemníkovi ÚMČ Prahy 3 zveřejňovat stenozáznamy ze zasedání
zastupitelstva MČ Prahy 3,
Hlasování : pro 6
proti 0
zdržel se 0
Schváleno
Zapsala dne 5.12.2012
Mgr. Sněžana Pellarová
Tajemnice kontrolního výboru

Ing. Pavel Sladkovský
Předseda kontrolního výboru
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