
 

 

                   
K o n t r o l n í    v ý b o r  
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
  
 
                           Z Á P I S   č. 04/2011 

z  jednání  kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  které se uskutečnilo 
 dne 20.4.2011 

 
 
Přítomni:    Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., JUDr. Lubomír Ledl,  
                   MUDr. Iveta Borská, JUDr. Monika Krobová Hášová, Petr Hána, Jan Slezák,  
                   Ing. Michal Štěpán 
Omluveni : Ing. Milan Richter, Petr Dolínek, 
                   Ing. Vladimír Schmalz  
/presenční listina  připojena k originálu zápisu/   
 
Program: 
1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 03/2011 - schválení              
2/  Stanovisko odboru LEG MHMP k problematice pořizování zvukového a obrazového  
     záznamu 
3/  Informace o vyřízených peticích : 
                a) 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.  
                b) Petice „za udržení repertoárového divadla – Hudební divadlo Karlín“ 
                a petice „chceme Baláže v Karlíně“ (adresováno řediteli odboru OZV MHMP),  
                které jménem petentů zaslala paní Lenka Žáčková. 
4/  Informace o došlých a vyřízených podáních adresovaných KVR ZHM 
5/  Různé a diskuse   
     
Program byl bez připomínek nebo doplňujících návrhů schválen (souhlas 6 přítomných členů 
výboru). Ověřovatelem zápisu schválen p. Jan Slezák. Jednání výboru řídil místopředseda 
Doc. Dlouhý. 
Vzhledem k opakované a neomluvené absenci  některých členů výboru uložil JUDr. Ledl  
tajemnici výboru, aby pozvánky a materiály pro jednání  výboru byly zasílány s dostatečným 
časovým předstihem a  aby členové výboru  byli na termín a hodinu zasedání opakovaně 
upozorněni prostřednictvím SMS zprávy den před zasedáním. Upozornil, že případnou 
neúčast je třeba včas omluvit u některého z místopředsedů  nebo tajemnice výboru. 
              
Ad 1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 03/2011 – schválení 
Zápis  č. 03/2011  byl bez připomínek schválen (souhlas 6 přítomných členů výboru). 
  
Ad 2/  Stanovisko odboru LEG MHMP k problematice pořizování zvukového a obrazového  
záznamu 
Stanovisko LEG MHMP, resp. právní rozbor ve věci „Legalita monitorování fyzických osob 
a pořizování jejich obrazových a zvukových záznamů“, bylo členům výboru zasláno před 
zasedáním.   
Ke stanovisku LEG MHMP se se svým právním názorem připojila  JUDr. Krobová Hášová, 
která navíc upozornila i na možnost, že souhlas s pořizováním záznamu může být   
konkludentní. V následné diskusi se postupně k dané problematice vyjádřili všichni přítomní 
členové výboru, kteří s variantou nahrávání vyslovili souhlas. Předmětem diskuse bylo 
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následně zabezpečení nahrávání po technické stránce (místnost vybavená nahrávací technikou 
je např. zasedací místnost Rady HMP), a proto oba místopředsedové  přislíbili, že do příštího 
zasedání ověří další možnosti, které by případné pořizování záznamu umožňovaly. 
Zástupce petentů Ing. Berka požádal o stanovisko LEG MHMP, jeho požadavku JUDr. Ledl 
vyhověl a jeden výtisk mu předal.  
 
Ad 3)  a)  Informace o vyřízení „Petice  občanů požadujících zrušení prodloužení 
smlouvy s vodárenskou společností Veolia (vlastníkem PVK)“ 
         Představitel petentů Ing. Berka (kterému byla před zasedání výboru předána proti 
podpisu odpověď pana radního Lohynského ze dne 19.4.2011 na petici) rekapituloval ve 
svém úvodním slově hlavní požadavky petentů (změna smlouvy, nesouhlas s jejím 
prodloužením, vypsání nového výběrového řízení na provozovatele). S odkazem na žádost ze 
dne 18.4.2011 (předložena tzv. na stůl) Ing. Berka dále informoval členy výboru, že se na 
představitele hl. m. Prahy opakovaně obrací se stížností  „na 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. Součástí žádosti ze dne 18.4.2011 je odpověď ředitele MHMP ze dne 
9.3.2011 na předchozí stížnost ze dne 4.2.2011, která obsahuje vysvětlení, jakým postupem 
jsou  vyřizovány petice (podle zákona o právu petičním) a jakým způsobem se projednávají 
podněty v samostatné působnosti (podle § 7 písm. c/ zákona o HMP). 
K problematice  smluvního vztahu mezi hl.m. Prahou a Veolií se vyjádřili členové výboru 
a zástupci veřejnosti. Diskutována byla především otázka vypověditelnosti smlouvy. 
Místopředsedové výboru odkázali na odpověď pana radního Lohynského, který v závěru 
odpovědi uvedl, že  cit.: „hlavní město Praha vede jednání s firmou Veolia o změnách ve 
smlouvě, které by Praze přinesly více prospěchu a lepší postavení v tomto smluvním vztahu. 
Rámcová smlouva s Veolií bude prošetřena a prozkoumána také Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Toto prošetření právě probíhá“. Další kroky spojené s řešením 
problematiky, na kterou  petenti poukazují, zůstávají nadále ve sledování KV ZHMP. 
K předložené informaci o vyřízení „Petice občanů požadujících zrušení prodloužení smlouvy 
s vodárenskou společností Veolia (vlastníkem PVK)“ bylo přijato usnesení, které je nedílnou 
součástí tohoto zápisu (hlasování 7 – 0 –0). 
Vzhledem k tomu, že zástupce petentů Ing. Berka opustil jednání výboru ještě před 
ukončením jednání k bodu 3 a) bude požádán, aby precizoval svůj požadavek ohledně 
údajného nesouladu  Pravidel a zákona o právu petičním, protože v odpovědi ředitele MHMP 
ze dne 9.3.2011 bylo  na tuto problematiku již dostatečným způsobem reagováno.  
 
Ad 3  b) Informace o vyřízení Petice „za udržení repertoárového divadla – Hudební divadlo 
Karlín“ a petice „chceme Baláže v Karlíně“ (adresováno řediteli odboru OZV MHMP),                 
které jménem petentů zaslala paní Lenka Žáčková. 
         Vzhledem k tomu, že v textu obou petic  byla obsažena žádost, cit.: „žádáme Vás, naše 
volené zástupce“, byly o obsahu petic  informovány příslušné výboru ZHMP - kontrolní 
výbor ZHMP a výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP. V souladu s režimem 
stanoveným zákonem o právu petičním a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
podaných orgánům hl. m. Prahy byla vypracována Informace o vyřízení uvedených petic, 
kterou společně s odpovědí ředitele OZV MHMP předloží místopředsedové výboru na 
dubnové zasedání ZHMP. 
K předložené informaci o vyřízení  obou petic bylo přijato usnesení, které je nedílnou 
součástí tohoto zápisu (hlasování 7 – 0 –0). 
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Ad  4/  Informace o došlých a vyřízených stížnostech  
Ústní informaci o došlých a vyřízených stížnostech a peticích podala JUDr. Huspeková. 
Konstatovala, že zůstává v šetření podnět Mgr. Kolínské a nově byla doručena stížnost od 
JUDr. Müllera na údajné neplnění usnesení Rady HMP (poskytování právních služeb 
vybranými AK).  
 
Ad 5/ Různé a diskuse 
Cyklostezka Roztocká - Sedlec 
JUDr. Krobová Hášová – podala informaci o výsledcích jednání výboru ZHMP pro volný čas, 
sport a cyklostezky. Uvedený výbor ZHMP (citace z usnesení) „1.uložil Mgr. Břízovi požádat 
Ing. Březinu o provedení auditu zaměřeného na : 
a) zvolení technického řešení ve formě důvodové zprávy 
b) prověření smluvních vztahů 
c) prověření možnosti odstoupit od smlouvy 
2. požádat Ing. Březinu o zastavení akce výstavba cyklostezky Roztocká -  Sedlec do doby 
ukončení auditu.“ 
JUDr. Krobovou  Hášovou  ještě doplnila JUDr. Huspeková o informaci, že OKC MHMP 
zahájí v nejbližších dnech v souladu s požadavkem pana primátora a pověřením ředitele 
MHMP mimořádnou kontrolu vybraných úseků hospodaření se zaměřením na přípravu, 
zadání a realizaci veřejné zakázky „Cyklotrasa Roztocká – Sedlec“ dokladově v příspěvkové 
organizaci hl.m. Prahy  TSK hl. m. Prahy. 
S odkazem na obsah diskuse k uvedené problematice bude požádán Ing. Březina, 1. náměstek 
primátora hl.m. Prahy o podání zprávy o průběhu a výsledku zadaného auditu. 
 
Petice občanů OS Troja Trojou 
Jednání kontrolního výboru se zúčastnili zástupci občanů městské části Praha – Troja, kteří 
předložili členům výboru Petici občanů a občanských sdružení za záchranu zachování 
přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady hl. m. Prahy. Zástupci petentů panu Kallovi 
bylo doporučeno, aby text Petice předal k zaevidování do podatelny  MHMP. JUDr. Krobová 
Hášová  nabídla zástupcům petentů, že zprostředkuje jejich schůzku s panem náměstkem 
primátora Mgr. Kabickým, do jehož kompetence řešení uvedené problematiky věcně náleží.  
 
Podnět Ing. Štěpána  
V souvislosti s projednáváním materiálu týkajícího se problematiky čerpání účelových dotací 
podle požadavků jednotlivých městských částí vyslovil Ing. Štěpán nesouhlas s přístupem 
pana primátora, který  údajně nevyhověl požadavku klubu TOP 09  a připravovaný materiál  
členům klubu nepředložil.  
V diskusi byl objasněn proces přípravy a projednávání uvedeného  materiálu v orgánech hl. 
m. Prahy a s odkazem na průběh  diskuse bylo Ing. Štěpánovi doporučeno, aby vyčkal do 
doby,  než danou problematiku  projedná finanční výbor ZHMP (26.4.2011). V případě, že 
bude na své kritice trvat, byl požádán, aby svou stížnost zaslal v elektronické podobě na 
adresu obou místopředsedů.  
 
Protikorupční strategie 
Před zasedáním výboru obdrželi členové k informaci materiál týkající se průběžné kontroly 
plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP č. 37/3, kterým byla schválena Protikorupční 
strategie hl. m. Prahy a Informaci ředitelky odboru LEG MHMP, týkající  se modelů na řešení 
instituce „nezávislého ochránce práv – ombudsmana v rámci struktur hl. m. Prahy“. 
JUDr. Ledl – informoval o probíhajícím  připomínkovém řízení novelizace Pravidel pro 
přijímání a vyřizování petic a stížností  podaných orgánům hl.m. Prahy (koordinuje OKC 
MHMP). V procesu  rozpracování je i doplnění Etického kodexu a v součinnosti s OKC 
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MHMP je prováděna sumarizace dalších závazků a úkolů, které se týkají nebo souvisí 
s činností kontrolního výboru ZHMP.  
Dále JUDr. Ledl informoval o přípravě společného zasedání Protikorupční rady (Prapor) 
a výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP. 
 
 
 
Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 
                                tajemnice výboru        
         
                      
   Jan  S l e z á k                                                  Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.                               
  ověřovatel zápisu                                                                  místopředseda výboru 
 
                           
                                                                                               JUDr. Lubomír Ledl 
                                                                                                místopředseda výboru       
 
 
 
 
 
Příloha : 
Nedílnou součástí zápisu č. 04/2011 jsou  
1/ Usnesení k Petici Ing. Berky (Veolia) 
2/ Usnesení k Peticím pí Žáčková (HDK) 




