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Zápis z jednání výboru kontrolního  

Datum jednání: 21.9.2020 

Místo jednání: park Jarov 

Začátek jednání:  17:20 h 

Konec jednání:  19:10 h 

Jednání řídil: Tomáš Sunegha 

Počet přítomných členů: 5, výbor je usnášeníschopný 

Přítomní (podle prezentační listiny): Tomáš Sunegha příchod 17.35 

 Marcela Novotná 

 Irena Kryštůfková 

 Pavel Musil 

 Tereza Smužová 

  

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

přístup. 

Omluveni: - 

 

Přítomní hosté: - 

   

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. Podnět k údržbě zeleně v parčíku na Vackově – místní šetření  

5. Informace OOŽP a OVVK k instalaci č. 18 festival Landscape  

6. Různé 

 

1. Zahájení 

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:20 hod. a místopředsedkyně výboru všechny přítomné 

přivítala.   

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního 

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 29.6.2020 bylo schváleno členkami a členy výboru.   

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se – schváleno 

3. Schválení programu 

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

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

4. Podnět k údržbě zeleně v parčíku na Vackově – místní šetření 

Po zhlédnutí plochy zeleně přímo na místě je zjevné a lze konstatovat, že se jedná o neudržovanou 

plochu, kde jsou patrné zbytky po výsadbě stromů, není zde patrná, žádná péče. 

 Po oslovení občankou v místě šetření byla dále prozkoumána zcela degradovaná plocha v ulici Za 

Vackovem, která slouží jako neoficiální parkoviště, na němž se nacházení 3 autovraky, přičemž jeden 

z nich slouží jako obydlí. Strouha, která je podél této plochy je zanesená až po okraj odpadem. Ve věci 

se snažila kontaktovat službu Čistá Trojka, ovšem bezúspěšně.  

Dále členky a členové výboru kontrolního provedli obhlídku ulice V Zahrádkách, kde nezbývá než 

konstatovat, že po vykácení stromů v části ulice nebyla provedena nová výsadba. Dále byl vznesen 

dotaz, zda v části ulice před blokem panelových domů by byla možná výsadba stromů i kvůli zastínění 

ulice. 
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Další podnět, který zazněl od členky výboru je ten, že obecně nedochází k čištění kolejí tramvajového 

tělesa a ani nástupních ostrůvků a dále byl vznesen poukaz na nebezpečnost chodníku a schodů 

vedoucích od počátku Lipanské ulice ke křižovatce s Prokopovou ulicí. Tyto chodníky jsou hrbolaté a 

mozaika klouže, takže hrozí nebezpečí úrazu. Je obecně nepřijatelné, že v blízkosti památníku 

Jaroslava Seiferta jsou takovéto rozbité schody, mnohdy velmi špinavé. Tyto podněty se výbor kontrolní 

rozhodl nasměrovat na odbor životního prostředí, který pak ve spolupráci s ostatními odbory či TSK 

může urgovat nápravu. 

 

 

5. Informace OOŽP a OVVK k instalaci č. 18 festival Lanscape  

Členky a členové výboru kontrolního vzali na vědomí vyjádření odborů úřadu městské části k věci. 

Pokud by vznikla potřeba doplňujících dotazů, budou následně položeny.  

 

6. Různé 

Starostou městské části Praha 3 a opozičními zastupiteli, kteří jsou zastoupeni ve výboru kontrolním byl 

na jednání předložen podnět k jednání a sice materiál, který měl být prezentován na jednání 

zastupitelstva, jedná se o prošetření skutečného stavu provedených stavebních prací při revitalizaci 

objektu Roháčova 34 – 44, Praha 3. Jedná se o kontrolu položek, které byly vyfakturovány a buď nebyly 

vůbec realizovány nebo v jiné kvalitě či rozsahu. Za tímto účelem bude svoláno jednání za účasti členů 

a členek výboru kontrolního, zastupitelek a zastupitelů a občanů, kteří dali podnět k tomuto jednání. 

Jednání na místě je plánováno na 5.10.2020 v 17.15 hodin na adrese Jeseniova 29. Tento termín bude 

dán na vědomí členkám a členům ZMČ a zástupcům občanů.  
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Ověřovatelem zápisu z jednání byl jednomyslně odsouhlasen, člen výboru Pavel Musil. 

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

 

Zapsal Sněžana Pellarová, tajemnice výboru  

Ověřil Pavel Musil, ověřovatel  

Schválil Tomáš Sunegha, předseda výboru  


