
Zápis č. 2/2011 z jednání Kontrolního výboru ZHMP, 
ze dne 9.2. 2011 

             

K o n t r o l n í    v ý b o r  

Zastupitelstva hl. m. Prahy 

  

  

            Z Á P I S   č. 02/2011 

z  jednání  kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  které se 
uskutečnilo 

 dne 9.2.2011 

  

  

Přítomni:    Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., JUDr. Lubomír Ledl,  

    MUDr. Iveta Borská, Petr Hána  

Omluveni : Ing. Milan Richter, JUDr. Monika Krobová Hášová, Petr Dolínek, 

    Ing. Vladimír Schmalz, Jan Slezák, Ing. Michal Štěpán 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/   

  

Program: 

  

1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 01/2011 - schválení 

2/  Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k městským částem   

    hl. m. Prahy na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2016 (Tisk č. 3481-  

    předložen k projednání na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 1.2.2011) 

    - přizvána Ing. Zdena  Javornická, pověřená řízením odboru ROZ MHMP 



3/  Informace o zajištění vyřízení „Petice  občanů požadujících zrušení prodloužení 

    smlouvy s vodárenskou společností Veolia (vlastníkem PVK)“, kterou jménem  

    občanského sdružení Občané za svá práva v Praze  zaslal orgánům hl. m. Prahy 

    předseda  krajského sdružení Ing. Karel Berka 

4/  Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými 
do  

    oblasti kontrolních činností  MHMP (předložena  k informaci Radě hl. m. Prahy  

    dne 8.2.2011) – členové KV ZHMP obdrželi k informaci 

5/  Informace o došlých a vyřízených stížnostech     

6/  Různé a diskuse         

  

V úvodu jednání místopředseda KV ZHMP doc. Dlouhý navrhl změnu programu - 
upřednostnit projednání bodu 3/ před bodem 2/, vzhledem k tomu, že jednání výboru 
byli přítomni zástupci OS Občané za svá práva a předseda krajského sdružení  Ing. 
Karel Berka. Změna programu byla přítomnými členy akceptována.  

  

Ad 3)  Informace o zajištění vyřízení „Petice  občanů požadujících zrušení 
prodloužení 

smlouvy s vodárenskou společností Veolia (vlastníkem PVK)“ 

  

    Před zasedáním KV ZHMP obdrželi členové časovou  rekapitulaci úkonů 
souvisejících s předmětem Petice a informaci o obsahu korespondence mezi OS a 
představiteli hl. m. Prahy. Místopředsedové KV ZHMP shodně konstatovali, že 
problematikou poskytování vodárenských služeb se již v prosinci  minulého roku 
zabývala Rada HMP, která dne 21.12.2010 svým usnesením  č. 2010 k problematice 
„Smlouvy o nájmu a správě věci ve vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti 
s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod 
a souvisejících služeb“, uložila panu radnímu Lohynskému zajistit provedení analýzy 
smluvních vztahů týkajících se poskytování vodárenských služeb a služeb odvádění 
a čištění odpadních vod, a to v termínu do  28.2. 2011.  

  

     



  

    V souvislosti s úkolem pana radního Lohynského vyslovili členové KV ZHMP 
společně s představiteli petentů souhlas s tím, že na únorovém zasedání ZHMP 
(17.2.2011) bude členům ZHMP předložena průběžná „Informace o zajištění 
přešetření petice“ a obě strany vyčkají do doby, než bude panem radním Lohynským 
zpracována analýza smluvních vztahů týkajících se poskytování vodárenských 
služeb. Tato analýza bude jedním z podkladů pro zpracování odpovědi petentům na 
jejich petici z ledna 2011. Na březnovém zasedání KV ZHMP bude projednán návrh 
odpovědi petentům a konečná odpověď bude předložena na zasedání ZHMP 
(31.3.2011). Představitel petentů Ing. Berka vyslovil v souvislosti s předložením 
odpovědi na březnovém zasedání ZHMP požadavek, aby projednání petice, včetně 
odpovědi, bylo zařazeno jako bod programu březnového zasedání ZHMP. Jeho 
požadavek byl přítomnými členy KV ZHMP akceptován. S odkazem na průběh a 
závěry přijaté na únorovém zasedání KV ZHMP bude předsedovi krajského sdružení 
OS Ing. Karlu Berkovi zaslána odpověď o zajištění přešetření petice (zajistí tajemnice 
výboru). 

  

    Ing. Berka dále informoval členy KV ZHMP, že se na představitele hl. m. Prahy 
obrátil s další peticí ve věci údajného „porušení zákona o právu petičním a zákona o 
hl. m. Praze Zastupitelstvem hl. m. Prahy“, ve které mimo jiné navrhuje i 
přepracování, resp. změnu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
adresovaných orgánům hl. m. Prahy.  

Ing. Berkovi bylo sděleno, že k vyřízení této petice byl Radou hl. m. Prahy (usnesení 
č.148 ze dne 8.2.2011) zmocněn  ředitel MHMP. Vyřízení nadále zůstává ve 
sledování KV ZHMP. 

  

Ad 2) Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k městským 
částem   

hl. m. Prahy na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2016  - přizvána Ing. 
Zdena  Javornická, pověřená řízením odboru ROZ MHMP 

  

Ing. Javornická v úvodním slově konstatovala, že „Návrhem  rozpočtu HMP na rok 
2011“ se zabývaly zainteresované výbory ZHMP, které návrh rozpočtu rovněž 
zařadily jako jeden z bodů programu svých zasedání, vzaly návrh rozpočtu na 
vědomí a s jeho předložením na únorovém zasedání  ZHMP vyslovily souhlas.  

V následné diskusi Ing. Javornická reagovala na dotazy Ing. Berky související 
s problematikou  zadlužení hl. m. Prahy a termínem, kdy by měly být dluhy uhrazeny.  

KV ZHMP k návrhu rozpočtu usnesení neschvaloval z důvodu 
neusnášeníschopnosti. 



  

Body 1/ a 5/  přeřazeny na další zasedání KV ZHMP 

  

Ad 6/ Různé a diskuse 

Termíny zasedání  na 1.pol. 2011 : 

23.3.   -    20.4.   -   18.5.  -    15.6.  

Místo konání – malý salonek v 1.patře NÚB č. 135  - středa od 12.00 hod.  

(týden před zasedáním ZHMP) 

  

Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 

    tajemnice výboru     

     

     

   Petr  H á n a       Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.     

ověřovatel zápisu    místopředseda výboru 

  

     

       JUDr. Lubomír Ledl 

    místopředseda výboru    
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