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Zápis z jednání výboru kontrolního  

Datum jednání: 08.06.2020 

Místo jednání: Zasedací místnost č. 309 

Začátek jednání:  17:05 h 

Konec jednání:  19:05 h 

Jednání řídil: Tomáš Sunegha 

Počet přítomných členů: 5, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (podle prezentační listiny): Tomáš Sunegha 

 Marcela Novotná 

 Irena Kryštůfková 

 Pavel Musil 

 Mojmír Mikuláš 

  

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

přístup. 

Omluveni: - 

 

Přítomní hosté: Martina Chmelová 

 

  

 Max Kellenberger 

Počet stran: 4 

Tajemník: Sněžana Pellarová 

Ověřovatel zápisu: Pavel Musil   
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního  

3. Schválení programu  

4. Počty odborných asistentů – další informace od pověřeného člena výboru  

5. Podnět zastupitelky k činnosti komise pro výchovu a vzdělávání  

6. Podnět k údržbě zeleně v parčíku na Vackově – informace 

7. Podněty k novelizaci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 

8. Podnět občana – problematika privatizace 

9. Různé  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Zahájení 

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:05 hod. a předseda výboru všechny přítomné přivítal. 

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního  

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 17.02.2020 bylo jednomyslně schváleno všemi 

členkami a členy výboru.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Schválení programu  

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členkami a členy výboru.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Počty odborných asistentů – další informace od pověřeného člena výboru 

Člen výboru kontrolního, Mojmír Mikuláš, čeká na odpověď na svoji interpelaci od tajemníka Úřadu 

městské části Praha 3 a až poté celou záležitost projedná na dalším zasedání výboru. 

5. Podnět zastupitelky k činnosti komise pro výchovu a vzdělávání 

V rámci tohoto bodu, na podnět zastupitelky Říhové, proběhla diskuze za účasti hosta, zastupitelky 

Martiny Chmelové, která všechny přítomné seznámila s genezí projednávání žádosti o dotace ZŠ 

Cimburkova „Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností na základních 

školách“.  Z diskuze vyplynulo, že pro větší informovanost ve věci, bude členkám a členům výboru 
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předložena na příštím zasedání zpráva odboru kontroly o skutečném čerpání částky 58.500,- Kč, 

v rámci vyplacené žádosti o dotaci. Dále ve věci budou na příští zasedání pozváni ředitelka ZŠ 

Cimburkova, místostarosta Štěpán Štrébl, který má v gesci školství a zastupitelka Lucie Bogdanová, 

k podání vysvětlení v záležitosti předmětné dotace.  

6. Podnět k údržbě zeleně v parčíku na Vackově – informace 

Členky a členové výboru kontrolního byly seznámeni se zprávou odboru ochrany životního prostřední 

ze dne 05.06.2020, nicméně v návaznosti na obsah zprávy mají na předmětný odbor další dotazy, kdy 

proběhne revitalizace Malešické ulice, zda do té doby bude vůbec probíhat nějaká údržba a jak je 

nastaven plán údržbových prací této lokality.  

7. Podněty k novelizaci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 

3 

Člen výboru kontrolního, Mojmír Mikuláš, otevřel, na základě své účasti a členství ve výboru dotačním, 

problematiku Zásad poskytování dotací z dotačního fondu. Na základě proběhlé diskuze a dosavadní 

praxe s poukazem na nesystémovost tohoto procesu, výbor kontrolní přijal následující usnesení.  

Usnesení 

Výbor kontrolní upozorňuje na nutnost minimalizace finančních rizik při novelizaci Zásad poskytování 

dotací z dotačního fondu MČ.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

8. Podnět občana – problematika privatizace 

V rámci tohoto bodu programu se dostavili občané, členové SV Jeseniova 519/19, 518/23, Praha 3, 

kteří se obrátili na výbor kontrolní v rámci dotazu platnosti usnesení RMČ č. 591 ze dne 10.09.2018. Na 

zasedání výboru deklarovali, že se jedná, dle jejich mínění o nesoulad prohlášení vlastníka a obsahu 

kupní smlouvy a procesy s tím související. Poukazují na nesystémovost tohoto procesu a požadují o 

uvedení v soulad.  

Usnesení 

Výbor kontrolní navrhuje odstranit nesprávnou praxi při placení příspěvků za správu domů a pozemků 

při založení a vzniku společenství vlastníků.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Dále se občan vyjádřil k věci omluvy, která byla prezentována na webových stránkách MČ Praha 3 

s tím, že požádal o novou formulaci, neboť tato neodpovídá skutečnosti.  
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9. Různé 

Bez podnětu. 

Zapsal Sněžana Pellarová, tajemník komise 

Ověřil Pavel Musil, ověřovatel 

Schválil Tomáš Sunegha, předseda komise 




