MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KONTROLNÍHO
Datum jednání:

11. 12. 2019

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7

Začátek jednání:

17:10 h.

Konec jednání:

19:15 h.

Jednání řídil:

Tomáš Sunegha – předseda
(příchod 17:10 hod.)

Počet přítomných členů:

7, výbor byl usnášeníschopný

Přítomní (podle prezentační listiny):

Tomáš Sunegha, předseda
Marcela Novotná, členka (odchod 18:20 hod.)
Irena Kryštůfková, členka
Lucia Zachariášová, členka (odchod 18:25 hod.)
Petra Knesplová, členka (odchod 19:00 hod.)
Pavel Musil, člen (odchod 17:50 hod.)
Mojmír Mikuláš, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.

Přítomni hosté:

Rudolf Zahradník, tajemník úřadu
Štepán Štrébl, místostarosta
Petr Venhoda, zastupitel

Počet stran:

4

Tajemník komise (zapisovatel):

Sněžana Pellarová, vedoucí odboru kontroly

Ověřovatel zápisu:

Pavel Musil, člen
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Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu
4. Problematika záborů na území MČ Praha 3
5. Podnět občana – problematika privatizace
6. Prodej automobilu SUPERB – informace
7. Prodej movitého majetku – informace
8. Počty odborných asistentů – informace
9. Informace - protokol z kontroly PO Za Trojku
10. Podnět místostarosty Štěpána Štrébla – hospodaření akciové společnosti
11. Různé

Body programu:
1. Zahájení
Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:10 hod. a předseda výboru všechny
přítomné přivítal.
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 12. 11. 2019 bylo schváleno 6 členkami
a členy výboru, 1 členka výboru se zdržela.
3. Schválení programu
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členkami a členy
výboru.
4. Problematika záborů na území MČ Praha 3
Bylo konstatováno, že výbor kontrolní neobdržel informaci od místostarosty Mgr. Ruta, který
se písemně obrátil na náměstka primátora MHMP, Ing. Adama Scheinherra k dané
problematice a vyčká tedy odpovědi.
5. Odpověď na podnět občana v rámci privatizace
Kontrolní výbor vyčká na informaci z odboru vedlejší hospodářské činnosti ve věci přeměření
podlahové plochy bytové jednotky u podatele podnětu. Ve věci je však nutné konstatovat, že
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dosud nabízené termíny byly odmítnuty. Ze strany MČ Praha 3 je toto vstřícný krok, přestože
je bytová jednotka již zprivatizovaná. Pokud by byly vzneseny další požadavky, lze účtovat i
náklady marně vynaložené.

6. Prodej automobilu SUPERB – informace
7. Prodej movitého majetku – informace
Členky a členové výboru se seznámili s materiály týkající se bodu 6 a 7 a to prodeje osobního
automobilu SUPERB, na základě usnesení RMČ č. 484 ze dne 17.07.2019 za cenu 205.500,- Kč
včetně DPH. V návaznosti na to, byla též prezentována odpověď odboru majetku týkající se
prodeje movitého majetku, nicméně bylo konstatováno, že závazná pravidla pro prodej tohoto
majetku nejsou stanovena.
8. Počty odborných asistentů – informace
Členky a členové výboru kontrolního dostali k dispozici požadovaný materiál z oddělení
personální práce a mezd, kde jsou uvedeni asistenti uvolněných členů ZMČ. Ze strany
kontrolního výboru je vyslovena pochybnost o aktuálnosti poskytnutých informací, proto po
proběhlé debatě byl vznesen požadavek předložit výši jednotlivých úvazků, a zda je výčet
asistentů k datu konání výboru aktuální. Konkrétně bude personální oddělení požádáno o
doplňující informaci k výši úvazku asistenta, který na seznamu uveden není.
9. Informace - protokol z kontroly PO Za Trojku
Tajemnice výboru kontrolního informovala členky a členy výboru o skutečnostech z provedené
mimořádné kontroly PO Za Trojku, které byly vzaty na vědomí.
10. Podnět místostarosty Štěpána Štrébla – hospodaření akciové společnosti
V rámci proběhlé diskuze k problematice bodu 10, vyvstal požadavek, kdy tajemnice výboru
osloví ředitele SZM Praha 3, a.s. o informaci, ohledně přehledu a výše pohledávek vážících se
k jí spravovaným bytovým a nebytovým jednotkám za rok 2018 a 2019.
11. Různé
Podnět zastupitele, pana Petra Venhody, ve věci účasti a vedení komisí RMČ. Svůj podnět
prezentoval na příkladu komise VHČ ze dne 19.11.2019, kdy došlo k situaci, kdy členům
komise, kteří dorazili nebylo oznámeno, že se komise nekoná. Toto nelze považovat za korektní
jednání a po proběhlé diskuzi na dané téma, bylo členkami a členy výboru přijato usnesení, kdy
výbor kontrolní doporučuje přijmout opatření, že v případě neusnášeníschopnosti svolané
schůze, by měl být pořízen zápis o důvodech neusnášeníschopnosti a přítomným členům a
členkám orgánu by měla být následně přiznána stejná finanční odměna, jako kdyby schůze
proběhla řádně. V Jednacím řádu není stanoven termín, do kterého může být bez dalšího
schůze odvolána.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel/la: 0

(Hlasování již nebyla přítomna jedna členka výboru.)
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Byl stanoven termín jednání výboru kontrolního s datem konání 13. 01. 2020 v 17:00 hod.

Zapsala: Sněžana Pellarová, tajemnice výboru
Ověřil: Pavel Musil, člen výboru
Schválil: Tomáš Sunegha, předseda výboru
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