
                   
K o n t r o l n í    v ý b o r  
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
  
 
                           Z Á P I S   č. 10/2011 

z  jednání  kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  které se uskutečnilo 
 dne 7.12.2011 

 
 
Přítomni:    JUDr. Lubomír Ledl,  Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.MSc., Petr Dolínek,  
                   JUDr. Monika  Krobová Hášová,  MUDr. Iveta Borská, Petr Hána, Jan Slezák,                    
                   Ing. Michal Štěpán  
Omluveni :  Ing. Vladimír Schmalz, Ing. Milan Richter,  
/presenční listina  připojena k originálu zápisu/   
 
Program: 
           1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 09/2011 - schválení                 
           2/  Návrh rozpočtu hl.m. Prahy ( přizvána Ing. Javornická, ředitelka ROZ MHMP) 
           3/  Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech a peticích                 
           4/  Různé a diskuse 
 
Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídil místopředseda  JUDr. Ledl. Ověřovatelem zápisu 
byl ustanoven Doc.Ing. Mgr. Dlouhý, Dr.MSc. 
 
Ad 1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 09/2011 – schválení 
K zápisu 09/2011 nebyla vznesena doplňující připomínka a zápis byl schválen 
(hlasování : 6– 0 – 0). 
 
Ad 2/  Návrh rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2012 
Návrh rozpočtu obdrželi členové výboru před zasedáním v elektronické podobě. Úvodní slovo 
k předloženému materiálu přednesla Ing. Javornická, ředitelka odboru ROZ MHMP. 
Zdůraznila kriterium nutných úspor a konstatovala, že „nová rada“ kapitálové výdaje bude 
přehodnocovat na lednovém zasedání. Dále uvedla, že od příslušných subjektů byly vyžádány 
podklady ohledně nevyčerpaných prostředků s tím, že „nová rada“ účel přesunů bude ještě 
rovněž analyzovat a nedočerpané prostředky proto nejsou začleněny do návrhu rozpočtu na 
rok 2012. V následné diskusi členové výboru zdůraznili nutnost, aby po technické stránce bylo 
veřejnosti umožněno se k návrhu rozpočtu vyjádřit. Diskutována byla rovněž problematika 
platby závazků, úhrada služeb poskytovaných advokátními kancelářemi a částka vyčleněná 
v rozpočtu na oblast školství. Za OS Za naši budoucnost vystoupila jeho představitelka Ing. 
Šenarová, která přednesla řadu kritických připomínek k financování výstavby tunelu Blanka, 
apelovala na  přítomné členy kontrolního výboru v souvislosti s  dodržováním právních 
předpisů a doporučila více využívat odborné znalosti široké veřejnosti nejenom na  úseku 
projektování významných staveb, ale především na úseku ochrany  životního prostředí. 
V souvislosti s projednávanou problematikou čerpání finančních prostředků za právní služby 
a odborné analýzy, bylo doporučeno vedení výboru vyžádat si od odboru UCT MHMP 
přehled o čerpání finančních prostředků na právní služby  jednotlivými odbory MHMP 
a věnovat se této problematice na některém z nejbližších jednání výboru. 
K problematice nedočerpaných prostředků vystoupila ředitelka OKC MHMP Ing. Ondráčková 
a požádala o možnost předložit na prosincovém zasedání ZHMP požadavek na převod 
nevyčerpané částky ve výši 5 mil. Kč v roce 2011 do rozpočtu roku 2012. K předloženému 
návrhu bylo přijato usnesení č. 01/10/2011, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
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Ad 3/ Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech   
Ústní informaci o došlých a vyřízených stížnostech a peticích podala JUDr. Huspeková.  
Vyřízeny byly  stížnosti: 
Mužík – podnět na přešetření čerpání dotace na oplocení fotbalového hřiště v Kolodějích 
(vyřízeno - zaslána kopie odpovědi na totožný podnět, který již v loňském roce podal za SK 
Slavoj Koloděje pan Grabinský). 
 
Nově byly doručeny  stížnosti, jejichž přešetření je zajišťováno prostřednictvím OKC MHMP: 
Moravec – podnět přednesený na zasedání ZHMP (zakázka Opencard). 
Štruncová – žádost o přešetření financování TV Metropol. Vyžádáno stanovisko od ředitelky 
odboru OKO MHMP. 
Grabinský (2x) – žádost o revokaci usnesení ZMČ Praha – Koloděje a podnět k prošetření 
pronájmu fotbalového hřiště (vyžádáno stanovisko a podklady od starosty). 
Boswart – žádost o upřesnění výměry pozemku a stanovení výše platby (vyžádány podklady 
od SVM MHMP). 
Mužík – podnět k přešetření čerpání dotace HMP na parkové úpravy (vyřizováno ve 
spolupráci s přísl. oddělením OKC MHMP). 
Ústní informaci o stavu vyřízených a nově doručených stížností vzali přítomní členové výboru 
na vědomí (hlasování  8-0-0). 
 
Ad 4/  Různé a diskuse 
MUDr. Borská – připomněla dosud nedořešenou stížnost dr. Malé (chybné údaje v důvodové 
zprávě u materiálu projednávaného na zasedání ZHMP).  
Uloženo : místopředsedovi JUDr. Ledlovi vyžádat si k předmětu stížnosti stanovisko LEG 
MHMP, zda je nutné usnesení ZHMP revokovat. 
Diskutována byla otázka zastoupení jednotlivých politických stran v kontrolním výboru 
a volba nového předsedy. Oba místopředsedové shodně konstatovali, že je nutno vyčkat do 
doby, než tuto problematiku projednají příslušné kluby. 
 
Zasedání kontrolního výboru ZHMP se uskutečnilo od  13.00 do  14.15 hod. 
Přílohou zápisu je usnesení č. 01/10/2011. 
 
 
Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 
                                tajemnice výboru        
         
      
 Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.MSc.                            JUDr. Lubomír  L e d l  
        ověřovatel zápisu                                                      místopředseda výboru                                                                                       


