MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKĚ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 28.11.2011
Den a místo jednání :
28.11.2011 č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
17.00 hod.
Konec jednání
:
18.15 hod.
Předsedající
:
Miroslava Oubrechtová
Počet přítomných členů zastupitelstva
:5
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu byli přítomni:
pp. Miroslava Oubrechtová, Mgr. Alena Hronová, Pavel Hurda, Mgr. Ladislav Kolář,
MUDr. Vladimír Říha
Jednání výboru řídila předsedkyně výboru Miroslava Oubrechtová.
Program jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Odsouhlasení programu jednání výboru kontrolního
2. Odsouhlasení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Stížnost družstva
aktuálního vývoje

Praha 3 – zpráva odboru občansko správního ve věci

4. Kopie podání na vědomí kontrolnímu výboru zastupitelky, Heleny Benýškové, ve věci
investic – regenerace panelových domů v Lupáčově ulici Praha 3
5. Zpráva o činnosti výboru kontrolního za rok 2011
6. Informace o předání Národní ceny kvality ČR za společenskou odpovědnost
organizací – veřejný sektor, Městské části Praha 3
7. Informace o stížnostech a peticích, počtu a skladbě, charakteristika
8. Různé
Bod č. 1 – Odsouhlasení programu jednání
Program jednání výboru byl všemi členy jednomyslně schválen.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 2 – Odsouhlasení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
Členové výboru kontrolního odsouhlasili znění zápisu z minulého jednání.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 3 – Stížnost družstva
, Praha 3 – zpráva odboru občansko správního
ve věci aktuálního vývoje
Členové výboru kontrolního byli seznámeni a vzali na vědomí obsah zprávy dotčeného
odboru, ze kterého vyplývá, že zainteresované subjekty tohoto sporného řízení již nebudou
řešeny na odd. správním odboru občansko správního. Věc je nyní v pravomoci soudu a
spisový materiál ve věci je předkládán Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Na základě těchto
skutečností již není v kompetenci výboru kontrolního záležitost vyřešit a v tomto smyslu bude
podávající subjekt ve věci vyrozuměn. Stane se tak i v kontextu dopisu, který již výbor
kontrolní odeslal dne 15.3.2011.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 4 – Kopie podání na vědomí kontrolnímu výboru zastupitelky, Mgr. Heleny
Benýškové, ve věci investic – regenerace panelových domů v Lupáčově ulici Praha 3
Výboru kontrolnímu byl předložen materiál, který v kopii obdržela předsedkyně výboru
kontrolního. Podnět je adresován Radě městské části Praha 3, Ing. Josefu Hellerovi, MBA,
zástupci starosty. Materiál se týká investic do obytného komplexu v Lupáčově ulici v Praze 3.
Výbor kontrolní bere tento materiál na vědomí a předsedkyně si vyžádá od Ing. Josefa Hellera
písemnou kopii odpovědi na daný materiál.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 5 – Zpráva o činnosti výboru kontrolního za rok 2011
Výboru kontrolnímu bylo předloženo písemné znění dokumentu hodnotícího činnost výboru
za uplynulé období roku 2011. Materiál byl vzat na vědomí, bude doplněn o aktuální
projednávané záležitosti a předložen Zastupitelstvu městské části Praha 3.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 6 – Informace o předání Národní ceny kvality ČR za společenskou odpovědnost
organizací – veřejný sektor, Městské části Praha 3
Členům výboru byla tajemnicí výboru podána informace o předání Národní ceny kvality ČR
za společenskou odpovědnost organizací – veřejný sektor. Městská část získala ocenění. Cena
byla převzata dne 10.11.2011 ve Španělském sále Pražského hradu starostkou městské části
Ing. V. Hujovou a zástupcem starostky Mgr. Jiřím Matuškem. Cena je velmi prestižním
oceněním v nemalé konkurenci ostatních přihlášených subjektů a je výrazem snahy o
zvyšování úrovně veřejného života. Tato informace byla vzata na vědomí.
Bod č. 7 – Informace o stížnostech a peticích, počtu a skladbě, charakteristika
Výbor kontrolní byl informován a vzal na vědomí zprávu o aktuálním počtu stížností a petic
k aktuálnímu datu 28.11.2011, taktéž byl seznámen s nejčastějšími podněty, které jsou řešeny.
V návaznosti na to bude předložena v průběhu února 2012 podrobná analýza za rok 2011,
která je předkládána Radě městské části.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 8 – Různé
• Předsedkyně výboru informovala členy výboru o výsledném řešení podnětu Ing.
Ladislava Kobyláka,
Praha 3 ve věci přiznané slevy na
nájemném, v návaznosti na minulé jednání výboru. Záležitost je již vyřešena, panu
Kobylákovi, byla poskytnuta sleva na nájemném ve výši 4 646,- Kč a byt mu byl
vymalován a uklizen v říjnu 2011 za celkovou částku 18.500,- Kč.
• Dále byly členům výboru poskytnuty kontakty na zodpovědné osoby, na které se
mohou obrátit nájemníci v rekonstruovaných domech v Lupáčově ulici v Praze 3.
• Na jednání výboru byl prezentován podnět starostky Městské části Praha 3, Ing. V.
Hujové, ve věci garáží v ulici Květinková Praha 3 a jejich využitelnosti. Podnět podal
společenství vlastníků Květinková 2576 a 2577. V této věci
obdržel výbor informaci zástupce starosty, Tomáše Kalouska, který s panem Brázdou
jednal a vše mu již vysvětlil. Garáže budou spravovány Pražskou parkovací, a.s.
• Předsedkyně navrhla za ověřovatelku tohoto zápisu z jednání výboru kontrolního Mgr.
Alenu Hronovou. Paní Hronová souhlasila, návrh byl jednomyslně přijat.
• Bylo dohodnuto, že termín zasedání bude stanoven následně a pokud bude potřeba a
záležitost nesnese odkladu, výbor bude promptně svolán.

Mgr. Alena Hronová
ověřovatelka zápisu

Zapsala:
Mgr. Sněžana Pellarová
tajemnice výboru kontrolního

Miroslava Oubrechtová
předsedkyně výboru kontrolního

