
Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZHMP, ze 
dne 19.1. 2011 

             

  

  

Přítomni:  Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., JUDr. Lubomír Ledl, MUDr. Iveta 
Borská, JUDr. Monika Krobová Hášová, Petr Dolínek, Petr Hána, Ing. Vladimír 
Schmalz, Jan Slezák, Ing. Michal Štěpán 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/   

Omluveni : Ing. Milan Richter 

  

Hosté: Ing. Bohumila Jeníčková, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 

JUDr. Milada Huspeková 

Program: 

    1/ Úvod – představení jednotlivých členů kontrolního výboru ZHMP. 

    2/ Činnost kontrolního výboru ZHMP a termíny jednání výboru v 1. pol. 2011.   

    3/ Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů 
začleněných  

    do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2011. 

    4/ Informace o došlých a vyřízených stížnostech. 

    5/ Různé a diskuse.      

     

  

Ad 1) Úvod – představení jednotlivých členů kontrolního výboru ZHMP 

Program zasedání:   jednomyslně schválen (přítomno 9 z 10 členů výboru) 

Ověřovatel zápisu :   p. Slezák 



Úvodní slovo přednesli oba místopředsedové Doc. Dlouhý a JUDr. Ledl, kteří 
informovali členy výboru o připravované volbě předsedy, která by se měla uskutečnit 
na nejbližším zasedání ZHMP dne 20.1.2011. Kanceláře kontrolního výboru ZHMP 
jsou ve 3. patře NÚB na Mariánském náměstí – č. dveří 337 a 338. Vzhledem 
k organizačním a personálním změnám na MHMP (sloučení bývalého OFK a OMK 
MHMP) JUDr. Ledl doporučil, aby výkonem funkce tajemnice výboru byla pověřena 
JUDr. Huspeková, a to do doby, než bude ukončeno výběrové řízení na funkci 
ředitele (ředitelky) odboru kontrolních činností MHMP. Návrh byl přijat s tím, že 
přítomní členové kontrolního výboru uložili JUDr. Ledlovi, aby návrh na jmenování 
JUDr. Huspekové do funkce tajemnice výboru předložil na lednovém zasedání 
ZHMP.  

Postupně se představili členky a členové kontrolního výboru ZHMP, kteří stručně 
charakterizovali své profesní zaměření, zkušenosti z práce na úseku komunální 
politiky a sdělili své náměty pro zaměření činnosti výboru v nejbližším období. 

      

Ad 2) Činnost kontrolního výboru ZHMP a termíny jednání výboru v 1. pol. 2011   

JUDr. Ledl otevřel diskusi ohledně stanovení termínů jednání výboru v průběhu 1. 
pol. 2011.  Termín dalšího jednání KOVÝ ZHMP byl stanoven na 9.2.2011 v 16.00 
hod, přičemž účast potvrdilo 6 členů. Konečné schválení konání zasedání výboru 
v 1.pol. 2011 bude projednáno na únorovém zasedání výboru (diskutovány byly 
návrhy pro konání zasedání výboru – den  nebo týden před zasedáním ZHMP – od 
12.00 nebo od 16.00 hod). 

     

  

Ad 3)  Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů 
začleněných  

do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2011 

JUDr. Huspeková přednesla úvodní slovo k plánu kontrol na rok 2011, který již byl 
schválen na prosincovém zasedání Rady hl. m. Prahy a vyzvala členy výboru, aby 
předložili své případné  návrhy na doplnění plánu kontrol, jehož upřesnění a změny 
budou předmětem jednání Rady hl. m. Prahy v červenci 2011. Dalším předmětem 
diskuse bylo zaměření a provádění kontrolních akcí u Městské policie hl. m. Prahy a 
v akciových společnostech, v nichž má hlavní město své zastoupení (např. Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s.).  Na návrh p. Slezáka bude na příštím zasedání výboru 
předložena informace o kontrolních kompetencích MHMP vůči Městské policii (resp. 
Správě služeb) a akciovým společnostem. 

  

Ad 4)  Informace o došlých a vyřízených stížnostech 



Pravidla  pro přijímání a vyřizování petic a stížností  
podaných  orgánům hl. m. Prahy 

Před zasedáním kontrolního výboru obdrželi členové informaci o došlých a 
vyřízených stížnostech adresovaných výboru od posledního zasedání (říjen 2010). 
Místopředseda JUDr. Ledl informoval o nově doručené petici (17.1.2011) od 
občanského sdružení Občané za svá práva (zast. Ing. Berkou) ve věci požadavku na 
změnu smlouvy se společností Veolia (Pražské vodovody a kanalizace), s žádostí o 
zařazení této petice na program únorového zasedání ZHMP. Vzhledem k tomu, že 
petice byla adresována panu primátorovi, Radě, ale zároveň i Zastupitelstvu, 
upozornila JUDr. Huspeková, že podle režimu stanoveného Pravidly pro přijímání a 
vyřizování petic a stížností  podaných orgánům hlavního města Prahy, je garantem 
přešetření petice kontrolní výbor ZHMP. JUDr. Ledl proto konstatoval, že petice bude 
zařazena do programu únorového zasedání ZHMP s doporučením na stanovení 
způsobu jejího vyřízení a uložil JUDr. Huspekové, aby text petice zaslala k informaci 
všem členům výboru.  

V souvislosti s připravovanou novelizací „Pravidel“ vyzval JUDr. Ledl společně s 
JUDr. Huspekovou členy kontrolního výboru, aby se seznámili s dosud platným 
zněním „Pravidel“ a s využitím svých zkušeností v oblasti přešetřování petic a 
stížností, předložili své návrhy na jejich novelizaci. 

Ing. Štěpán vznesl dotaz na JUDr. Ledla ohledně jednání Rady v souvislosti s 
výběrovým řízením ve věci čističky odpadních vod. Obdržel informaci, že Rada 
nedoporučila, aby  výběrové řízení bylo zrušeno, ale bude vytvořena komise Rady, 
která bude zkoumat otázky revize zadání výběrového řízení s tím, že budou znovu 
osloveny již přihlášené subjekty. Problematika čističky bude rovněž navržena do 
programu jednání  lednového zasedání ZHMP. 

  

Ad 5/ Různé a diskuse 

V závěru jednání  vystoupila Ing. Bohumila Jeníčková, bývalá zástupkyně ředitele 
MHMP pro oblast kontrolních činností, která členkám a členům nově zvoleného 
kontrolního výboru ZHMP popřála mnoho pracovních úspěchů. 

  

Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 

    tajemnice výboru     

     

        

    Jan Slezák    Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.     



ověřovatel zápisu    místopředseda výboru 

  

     

    JUDr. Lubomír Ledl 

    místopředseda výboru   
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