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Z Á P I S   

ze 7. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy 
a protikorupční opatření ZHMP  

 
konaného dne 19. 9. 2011 

 
Přítomni: 

 

Členové výboru: 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) 
JUDr. Helena Chudomelová (místopředsedkyně) 
Ing. Karel Březina 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
JUDr. Lubomír Ledl 
Ing. Eva Vorlíčková 
Mgr. Bohdan Frajt (tajemník) 
 
Omluveni: 
Mgr. Jiří Dienstbier (místopředseda) 
Josef  Nosek 
Radek Lohynský 
 
Přizvaní: 
Aleksandra Udženija (Rada HMP) 
Petr Dolínek (Rada HMP) 
Ing. Martin Trnka (ředitel MHMP) 
Ing. Irena Ondráčková (ředitelka OKC MHMP) 
Mgr. Patricia Tiso Ferulíková  (ředitelka FEU MHMP) 
Ing. Radek Svoboda (ředitel SVM MHMP) 
Ing. Radovan Buroň (INF MHMP) 
Mgr. František Kotalík (LEG MHMP) 
Ing. Marie Tobolová (asistentka ředitele MHMP) 
 
   
Hosté:  
zástupci tisku 
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P r o g r a m : 

 

1) Protikorupční strategie hl. m. Prahy – projednání nově navrhovaných opatření a změn 
 

2) Operační program Praha – Adaptabilita (informace o průběhu výběru projektů 
přímého přidělení v rámci prioritní osy 3 – Modernizace počátečního vzdělávání) 

 
3) Trojmezí – projednání možností spolufinancování záměru na vybudování veřejně 

přístupného parku z finančních prostředků EU 
 

4) Různé 
 
 
Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA zahájila jednání a přivítala přítomné členy 
výboru, přizvané a hosty. Následně byl program 7. jednání výboru schválen beze změn. 
 
Ověřovatelkou zápisu byla na návrh předsedkyně výboru odsouhlasena místopředsedkyně 
výboru JUDr. Helena Chudomelová. 
 
Zápis ze 6. jednání výboru byl schválen bez připomínek, poté bylo přistoupeno  
k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
  
Bod 1. 
Protikorupční strategie hl. m. Prahy – projednání nově navrhovaných opatření a změn 
 
Předsedkyně výboru předala slovo radní Aleksandře Udženija, která přítomné seznámila  
s obsahem nově navrhovaných opatření a změn v Protikorupční strategii hl. m. Prahy, 
vycházejících z předchozích jednání výboru, z doporučení Pražské protikorupční rady 
(PRAPORu) a z provedené analýzy k vyhodnocení plnění dosavadních opatření. Popsala   
stav plnění Protikorupční strategie schválené usnesením Rady HMP č. 586, dne 27. 4. 2010. 
Z celkového počtu úkolů bylo 69 % úkolů splněno, anebo jsou plněny průběžně. Částečně 
bylo splněno 12 % úkolů, nesplněných bylo 16 % úkolů a jako nerelevantní se jeví 3 % úkolů. 
Na předchozích jednáních výboru byly projednány úkoly, které již nebudou zahrnuty v nové 
protikorupční strategii a rovněž byly projednány úkoly, které by měly být nově 
v protikorupční strategii zahrnuty. V důsledku relevantních důvodů nebyly splněny např. 
úkoly týkající se vzniku protikorupčního ombudsmana hl. m. Prahy  nebo provedení výběru 
dodavatele na externí audit veřejných zakázek a právních služeb pro potřeby protikorupčního 
ombudsmana. Mezi důležité cíle patří pokračování v průběžně plněných úkolech, např. 
pokračování ve zveřejňování smluv na internetu, údajů k veřejným zakázkám hl. m. Prahy  
v aplikaci Zakázky pod lupou a  připomínkování návrhů právních předpisů hl. m. Prahy. 
Úkoly Protikorupční strategie pro období 2011 – 2013 jsou rozděleny do základních oblastí, 
které se týkají veřejných zakázek, informatiky, nakládání s majetkem, kontroly a interního 
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auditu, a dále oblasti personalistiky, volených orgánů a řízení kvality. Všechny úkoly byly 
stanoveny podle potřeb provedené analýzy, jsou v souladu s programovým prohlášením Rady 
HMP a zajistí důsledné dodržování právních předpisů, přičemž některé úkoly jdou nad rámec 
zákona. Významné změny lze očekávat v aktualizaci Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách hl. m. Prahy. Aktualizace těchto Pravidel bude dále provedena v návaznosti  
na novelizovaný zákon o veřejných zakázkách, který je v současné době projednáván  
na vládní úrovni. Aktualizací Pravidel budou zároveň realizována doporučení PRAPORu. 
Dále bude v Pravidlech např. uvedena podmínka, že u zakázek nad 6 mil. Kč bude povinná 
kontrasignace, dále bude upřesněna přítomnost odborníků ve výběrových komisích, Pravidly 
by se měly řídit i příspěvkové organizace a v případě vhodných komodit by měly probíhat 
elektronické aukce. V oblasti informatiky je předpokládán vznik komunikační platformy ke 
zlepšení služeb, a to jak pro fyzické osoby, tak i pro osoby právnické. Občan by měl mít 
možnost na jednom místě zjistit vše potřebné. K tomu je třeba zpřístupnění dat z registrů 
samosprávy. Potřebná je přehlednost pro občany, ale i pro hl. m. Prahu, aby se eliminoval 
zbytečně zdlouhavý proces vyhledávání informací a tím byla zajištěna vyšší efektivita. 
V oblasti nakládání s majetkem zvýší přehlednost nová Pravidla pro převod nemovitostí ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, čímž dojde ke zlepšení kontroly, a to jak ze strany úřadu, tak i ze 
strany veřejnosti. Zveřejňování nabídek na úřední desce bude probíhat v prodloužených 
lhůtách, které jdou nad rámec zákona, čímž dojde ke zvýšení konkurence, což bude pro město 
bezpochyby výhodnější. O prodeji majetku hl. m. Prahy bude rozhodovat Zastupitelstvo HMP 
po projednání Radou HMP, a po projednání ve Výboru pro hospodářskou politiku  
a informatiku ZHMP, aby byl důsledně sledován záměr prodeje. V oblasti kontroly a interního 
auditu je zapotřebí nadále provádět kontroly interním auditem, aby bylo vše řádně evidováno 
a předešlo se nerespektování stanoveného postupu. V této oblasti jsou rozpracovány postupy 
ohledně interních auditů, kontrol k dodržování lhůt ve správních řízeních, činnosti směřující 
ke zvýšení bezpečnosti informací, a dále činnosti týkající se Protikorupčního portálu hl. m. 
Prahy. V oblasti personalistiky, volených orgánů a řízení kvality byl započat projekt „Zvýšení 
výkonnosti MHMP“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost. Cílem je snížit byrokratickou zátěž.  
 
Následně předsedkyně výboru otevřela diskusi, při které místopředsedkyně výboru  
JUDr. Helena Chudomelová vznesla dříve diskutovanou problematiku kompetencí Výboru 
kontrolního ZHMP  - vstupovat do zadávacích řízení vežejných zakízek realizovaných hl. m. 
Prahou. Dle Mgr. Františka Kotalíka - právníka odboru legislativního a právního MHMP by 
muselo dojít ke změně Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, neboť 
členové výboru nejsou oprávněným zástupcem zadavatele (tímto je zpravidla ředitel 
zadávajícího odboru MHMP).    
 
Na základě dotazu předsedkyně výboru Ing. Gabriely Kloudové, MBA k  připravované změně 
zákona o veřejných zakázkách Mgr. Kotalík uvedl, že předkladatel zákona se stále 
nevypořádal s připomínkami k uvedenému zákonu. 
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USNESENÍ  (příloha zápisu č. 1)  
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy: 
 
1. Bere na vědomí   
předložený návrh Protikorupční strategie hl. m. Prahy  
 
2. Doporučuje  
jeho projednání ve všech politických klubech zastoupených v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
 
Připomínky budou zaslány v elektronické podobě tajemníkovi výboru nejpozději  
do 3. 10. 2011.  
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 6 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
Bod 2. 
Operační program Praha – Adaptabilita (informace o průběhu výběru projektů 
přímého přidělení v rámci prioritní osy 3 – Modernizace počátečního vzdělávání) 
 
Radní Petr Dolínek přítomné seznámil s tím, že odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
MHMP v souladu s operačním manuálem Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) 
připravuje a realizuje individuální komplexní projekty v rámci prioritní osy 3  - „Modernizace 
počátečního vzdělávání“ OPPA. Uvedený odbor připravil ke schválení komplexní projekty 
pro pedagogické pracovníky. 
 
Ředitelka odboru fondů Evropské unie MHMP Mgr. Patricia Tiso Ferulíková přítomné 
informovala o specifikách individuálních komplexních projektů a o postupu hodnocení těchto 
projektů. Na tyto z celopražského hlediska významné projekty jsou finanční prostředky  
přidělovány metodou přímého přidělení. V předložených přílohách jsou uvedeny bližší 
skutečnosti k uvedeným projektům. Na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ 
je doporučená výše celkových nákladů 23 981 100 Kč a na projekt „Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí“ je doporučená výše 
celkových nákladů 6 581 640 Kč. Přílohy k předloženým materiálům obou projektů obsahují 
základní informace, cílové skupiny, se kterými se bude pracovat, a závěry výběrové komise. 
K tomuto radní Dolínek dodal, že předložené materiály obsahují dostatek informací 
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k projektům, nicméně je možné se s projekty v případě potřeby ještě blížeji seznámit. 
K projektům se předkládají průběžné zprávy, monitorují se výdaje a i na takovéto projekty 
platí veškeré kontrolní mechanismy. 
 
V návaznosti na problematiku projektů RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., uvedl, že se 
v minulosti již setkal se sporadickými projekty, o jejichž úspěšném využití lze pochybovat. 
Následně vznesl dotazy týkající se zpracovatelů předložených projektů a procesu jejich 
schvalování, od prvotního záměru po předložení výboru.  
 
Radní Petr Dolínek poznamenal, že projekty spravuje příslušný odbor MHMP s odpovědným 
členem Rady HMP. Po dotazníkovém hodnocení jsou posuzovány jednotlivé aspekty tak, aby 
byly naplněny stanovené cíle. Proces je připravován na delší časové období, kdy je třeba 
stanovit priority, kterými se následně projekty řídí. Dotazníkové šetření proběhlo v loňském 
roce, v tomto volebním období již není možné ovlivnit směr, jakým se zaměření projektů 
ubírá. Na posouzení výboru je tak pouze doporučení, zda se projekty zrealizují nebo budou 
zastaveny. Hodnotitelé těchto projektů však při hodnocení uznali jejich potřebnost.  
 
Mgr. Patricia Tiso Ferulíková dodala, že faktor potřebnosti je jednou ze základních věcí, který 
je vždy posuzován. Základem je vzdělání pedagogických pracovníků, a proto z těchto 
finančních prostředků tedy nelze např. zvyšovat platy.  
 
Předsedkyně výboru společně s radním Dolínkem navrhli přerušit projednávání tohoto bodu 
s tím, že bude projedán na příštím jednání výboru, za účasti ředitelky odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy MHMP. S ohledem na následující termín jednání Zastupitelstva HMP 
by tímto krokem nevznikla žádná časová prodleva. Při budoucím projednávání dalších 
projektů by bylo vhodné s předstihem elektronicky požádat o poskytnutí více informací, což 
by mohlo vést k rychlejšímu projednání projektů ve výboru. 
 
V další diskusi RNDr. Hudeček, Ph.D. dodal, že jeho otázky směřovaly jen k úvodu a 
k zodpovězení toho, zda jsou projekty skutečně ty nejlepší. Mgr. Tiso Ferulíková zmínila, že 
projekty musí být zaměřeny na pedagogické pracovníky a musí se týkat jejich vzdělávání.  
  
Na základě diskuze mezi členy výboru bylo rozhodnuto o přizvání Ing. Antonína Weinerta, 
CSc. – náměstka primátora hl. m. Prahy a Mgr. Lenky Němcové – ředitelky odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy MHMP, kteří by na následujícím jednání výboru mohli poskytnout 
podrobnější informace k předloženým projektům. 
. 
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Bod 3. 
Trojmezí – projednání možností spolufinancování záměru na vybudování veřejně 
přístupného parku z finančních prostředků EU 
 
Ing. Kloudová, MBA zahájila projednávání tohoto bodu a předala slovo řediteli odboru 
evidence, správy a využití majetku MHMP Ing. Radku Svobodovi, který přítomné informoval 
o aktuálním stavu uvedené lokality. Z předmětné lokality by měl dle občanů vzniknout 
veřejně přístupný park. Z tohoto důvodu městská část Praha 10 požádala o projednání této 
věci ve výborech ZHMP.  
 
Předsedkyně výboru uvedla, že problém spatřuje ve vlastnických právech dotčených 
pozemků. Mgr. Tiso Ferulíková dodala, že v této oblasti lze na příští rok předpokládat 
finanční prostředky kolem 100 mil. Kč. V rámci projektu by však bylo možné odkoupit 
pozemky v hodnotě max. 10% z celkových nákladů projektu. 
 
Místopředsedkyně výboru JUDr. Chudomelová upozornila na možné problémy, související 
s rozhodnutím vlastníků nemovitostí, kteří nebudou chtít pozemky prodat.   
 
Radní Udženija má dle svého vyjádření zmapovánu předmětnou lokalitu, v současné době 
probíhají úvahy o možnostech financování i jednotlivých eventualitách dalšího možného 
postupu. Jedná se o poměrně rozlehlou lokalitu, ve které se nachází několik desítek subjektů, 
nadále budou probíhat jednání s majiteli pozemků. Občané požadují, aby v uvedené lokalitě 
byl veřejný park, avšak problém je v tom, že hl. m. Praha není vlastníkem dotčených 
pozemků. Majitelé pozemků tyto doposud neoplotili, přesto je nezbytné najít koncepční 
řešení. Původně se předpokládalo, že se malá část území (15 až 20 %) zastaví a z ostatního 
nezastavěného území se vytvoří park. Tyto představy se však nesetkaly s pozitivní odezvou ze 
strany občanů, stejně tak jako ze strany vlastníků prodat pozemky za cenu podle cenové 
mapy. Projednávána byla případná směna pozemků, ale mnoho vlastníků ani s tímto řešením 
nesouhlasilo. Pokud výhledově budeme chtít tuto lokalitu využívat ku prospěchu všech, bude 
nezbytné učinit ústupky na obou stranách.  
 
Podle Ing. Radka Svobody je možné vyhotovit znalecké posudky na jednotlivé pozemky, 
avšak je zapotřebí znát stanoviska oslovených výborů Zastupitelstva HMP. Předsedkyně 
výboru připomněla, že problematiku Trojmezí by bylo možné efektivně řešit, pokud by se 
jednalo o majetek hl. m. Prahy.  
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení výboru: 
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USNESENÍ  (příloha č. 2)  
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 
 
Navrhuje  
aby hlavní město Praha vstoupilo do jednání s vlastníky pozemků v lokalitě „Trojmezí“  
za účelem odkoupení nebo směny pozemků v uvedené lokalitě tak, aby bylo možno zachovat 
„Trojmezí“ jako volně přístupnou oblast se zachováním maximálního podílu zeleně.  
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 6 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
Bod 4. 
Různé 
 

Bez příspěvku. 
 
 
Předsedkyně výboru všem přítomným poděkovala za účast a  připomněla, že další jednání 
výboru proběhne dne 13. 10. 2011. Jednání výboru bylo ukončeno v 15:00 hodin.  
  
 
 
  

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 

   
  
 
JUDr. Helena Chudomelová  
ověřovatelka zápisu 
  
 
zapsal:  Mgr. Bohdan Frajt 
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Příloha č. 1 zápisu ze 7. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční 
opatření Zastupitelstva HMP  
 
 
 
 

U S N E S E N Í   č. 1 ze dne 19. 9. 2011 
 

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

 
1. B e r e   n a   v ě d o m í   
 
předložený návrh Protikorupční strategie hl. m. Prahy  
 
 
2. D o p o r u č u j e  
 
jeho projednání ve všech politických klubech zastoupených v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
 
Připomínky budou zaslány v elektronické podobě tajemníkovi výboru nejpozději  
do 3. 10. 2011.  
 
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 6 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 
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Příloha č. 2 zápisu ze 7. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční 
opatření Zastupitelstva HMP  
 
 
 
 

U S N E S E N Í   č. 2 ze dne 19. 9. 2011 
 

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

 
N a v r h u j e  
 
aby hlavní město Praha vstoupilo do jednání s vlastníky pozemků  v  lokalitě „Trojmezí“  
za účelem odkoupení nebo směny pozemků v uvedené lokalitě tak, aby bylo možno zachovat 
„Trojmezí“ jako volně přístupnou oblast se zachováním maximálního podílu zeleně.    
 
 
 
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 6 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 

 
 


	Z Á P I S
	ze 7. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP
	konaného dne 19. 9. 2011



