MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 29.6.2010
Den a místo jednání :
29.6.2010, kancelář č. 116, Seifertova 51
Začátek jednání
:
17.00 hod.
Konec jednání
:
18.00 hod.
Předsedající
:
Miroslava Oubrechtová
Počet přítomných členů zastupitelstva
: 3 (pozdější příchod Ing. Nigrin v 17.10 hod.)
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu byli přítomni :
pp. Marcela Graciasová, Miroslava Oubrechtová, Pavel Hurda, Ing. Bohuslav Nigrin
omluven
:
Ing. Pavel Sladkovský
Jednání výboru kontrolního řídila předsedkyně výboru Miroslava Oubrechtová,
program jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Úvodní část – kontrola zápisu z minulého zasedání výboru kontrolního,
odsouhlasení programu jednání
2. Podnět ke kontrole vzešlý z výboru pro územní rozvoj a majetek Městské části
Praha 3 ze dne 24.3.2009 – Parkování u hotelu POPULUS, ul. U Viktorky,
pozemky č. 3522, 3524, 3525, 3521/1
3. Podnět pana Nesyby,
na prošetření postupu
vedení radnice Prahy 3 při řešení stížnosti občanů
4. Projednání písemného materiálu – Hodnocení činnosti VK ze období 2. pol. roku
2009 a 1. pol. roku 2010
5. Různé

Bod č. 1 – Úvodní část – kontrola zápisu z minulého zasedání výboru kontrolního
z 18.12.2009, odsouhlasení programu jednání
Předsedkyně výboru kontrolního nechala hlasovat o znění zápisu z minulého jednání a o
programu jednání na svolané zasedání výboru.
Hlasování:
3 hlasy pro
proti 0
zdržel se 0
1 nepřítomen

Bod č. 2 – Podnět ke kontrole vzešlý z výboru pro územní rozvoj a majetek Městské části
Praha 3 ze dne 24.3.2009 – Parkování u hotelu POPULUS, ul. U Viktorky, pozemky č.
3422, 3524, 3525, 3521/1
Na základě minulého jednání se výbor kontrolní zaobíral podnětem ohledně využití pozemku
u hotelu Populus. VK po podrobném seznámení s materiály týkající se prodeje pozemků u

hotelu Populus konstatoval, že mezi záměrem původně deklarovaným jako důvod odkupu a
závěrem později předloženým shledává nesoulad a pokud VÚRM bude mít v tomto smyslu na
VK další požadavek je třeba, aby svůj podnět přesněji specifikoval.
Hlasování:
3 hlasy pro
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 3 – Podnět pana Nesyby,
na prošetření postupu
vedení radnice Prahy 3 při řešení stížnosti občanů
Opětovně byl členy výboru kontrolního projednáván podnět pana Nesyby, bytem Křišťanova
15, Praha 3. V návaznosti na to byly dodány od IaR vyžádané doplňující materiály. Po
seznámení s nimi a s přihlédnutím k předchozímu projednání dosavadní korespondence p.
Nesyby s vedením radnice bylo shledáno, že nedošlo k porušení žádných platných ustanovení.
Hlasování:
3 hlasy pro
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 4 – Projednání písemného materiálu – Hodnocení činnosti VK za období 2. pol.
roku 2009 a 1. pol. roku 2010
Členové výboru kontrolního dostali k projednání písemný materiál, týkající se hodnocení
činnosti výboru vypracovaný předsedkyní výboru. Po diskusi nad tímto materiálem bylo
provedeno doplnění a aktualizace některých bodů. Po signování bude materiál předán na odd.
rady a zastupitelstva.
Hlasování:
4 hlasy pro
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 5 – Různé
Termín dalšího zasedání výboru bude stanoven po dohodě předsedkyní výboru.
Ověřovatelem zápisu byla určena paní Marcela Graciasová.

Marcela Graciasová
ověřovatelka zápisu

Zapsala:
Mgr. Pellarová
tajemnice výboru kontrolního

Miroslava Oubrechtová
předsedkyně výboru kontrolního

