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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor kontrolní ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 

Výboru kontrolního ZHMP konaného dne 13. 11. 2019 ve 13:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Ondřej Prokop, Mgr. Marta Gellová, Mgr. Martin Benda, Bc. Tomáš 

Štampach, Mgr. Petr Kubíček  

Omluveni: Bc. Michaela Krausová  

Nepřítomni:   

Hosté: EDUARD ŠUŠTER, JUDr. Eva Novaková, ředitelka ZIO MHMP, Ing. Martina Hejtíková, Mgr. Iva Kotvová,    

Jednání řídil: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Předsedkyně KV přivítala přítomné členy a hosty na 9. jednání KV v aktuálním volebním období. Konstatovala, že KV je 
usnášeníschopný a je možné zahájit jednání. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu 

2. Rušení veřejného pořádku v centru hlavního města Prahy 

3. Podnět k prošetření pronájmu tržních míst v centru Prahy 

4. Privatizace bytového fondu - III. etapa 

5. Podněty JCD 

6. Památník na Letné (Stalin) + petice 

7. Petice Petřín 

8. Petice Poliklinika Malešice 

9. Petice k výstavbě penzionu pro důchodce "Domov Bílčická" 

10. Petice za zajištění hnědých popelnic pro občany 

11. Zpráva ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností 

12. Různé (dodržování zákona č. 106/1999 Sb., pronájem reklamních ploch) 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
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Předsedkyně KV představila program jednání, požádala o předřazení těch bodů, k nimž se účastní hosté (ředitel 
Městské policie a ředitelka ZIO). 
 
K zápisu z předchozího jednání nebyly uplatněny žádné připomínky. Ověřovatelem byl určen Ing. Ondřej Prokop. 

Usnesení č. U-VK-0049 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

1.  program jednání Kontrolního výboru podle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 16. 10. 2019, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení 

I I .   s t a n o v u j e  

Ing. Ondřeje Prokopa ověřovatelem zápisu 

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Rušení veřejného pořádku v centru hlavního města Prahy 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP  
 
Předsedkyně KV přivítala ředitele Městské policie a uvedla důvod projednávaného bodu, kterým je zejména stav 
městské policie, dopravní omezení v centru hlavního města Prahy, veřejný pořádek v centru hlavního města Prahy, 
bytová politika města ve vztahu k strážníkům a jiné benefity. 
 
Ředitel MP uvedl, že v současné době je podstav 365 zaměstnanců, což má za následek i legislativní změna, kdy 
muselo dojít k propuštění strážníků bez maturity. Policii ČR chybí v Praze cca 800 policistů, rovněž pražští hasiči mají 
problém s obsazením míst. I to se projevuje ve zvýšení pracovních úkolů strážníků. 
 
MP zavedla celou řadu opatření na zvýšení atraktivnosti zaměstnání strážníka, náborový příspěvek, příspěvek na 
bydlení a dopravu, ubytování pro nové zaměstnance po dobu kurzu zdarma, zvýšení rizikových příplatků. O dalším 
zvýšení rizikových příplatků probíhají jednání s MPSV. Nelze konstatovat, že by nebyl zájem o práci strážníka, avšak 
pouze málo zájemců uspěje ve výběrovém řízení. 
 
Předsedkyně KV se dotázala na bytovou politiku města, zda má MP k dispozici dostatek bytů. Ředitel MP sdělil, že v 
tuto chvíli už panuje shoda, ne vždy tomu tak bylo, avšak některé problémy se podařilo s bytovým odborem vyřešit. 
Největším problémem bylo dvojnásobné zvýšení nájmů, které se však pro tuto dobu podařilo vyřešit a to až do doby, 
než dojde ke stanovení nájmů ve stejné výši pro všechny profese. 
 
Předsedkyně KV se dotázala na přesun strážníků na kontrolu parkování, jak je zajišťována kontrola veřejného 
pořádku. Ředitel MP sdělil, že kontrola parkování je administrativně náročná, zejména vyhodnocování elektronicky 
zasílaných údajů, což je cca 4700 věcí denně. Dopravní přestupky rostou vysokým tempem, to souvisí s rozšiřováním 
zón placeného stání. Od města přišel požadavek na zvýšení kontroly a odtahů vozidel (požadavek 16 odtahových 
vozidel). Bylo nasazeno 9 odtahových vozidel s hlídkou strážníků za účelem zjištění, zda zvýšený odtah naplní 
sledovaný účel (respektovanost předpisů). Na základě vyhodnocení bude počet odtahových vozidel případně zvýšen. 
MP se snaží věnovat i jiným oblastem, než dopravě, žádnou z oblastí působnosti nelze vynechat. 
 
Předsedkyně KV se dotázala na uzavírku centra hlavního města Prahy, a to z důvodu preference MHD, zda je to 
vůbec možné, pokud se tak někdo rozhodne. Ředitel MP uvedl, že o uzavření rozhodl příslušný správní orgán, vždy se 
k tomu vyjadřuje policie ČR. 
 
Předsedkyně KV navrhla vzít informace ředitele MP na vědomí. 

Usnesení č. U-VK-0050 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
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informace ředitele MP k položeným dotazům 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Podnět k prošetření pronájmu tržních míst v centru Prahy 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Předsedkyně KV přivítala ředitelku ZIO. Dále stručně obeznámila přítomné s podstatou projednávaného bodu, a sice 
provozování tržních míst v oblasti zlatého kříže. Mgr. Benda omluvil svůj pozdní příchod i nepřítomnost podatele 
původního podnětu. Ředitelka ZIO uvedla, že v platném tržním řádu jsou povoleny 4 stánky (vyznačené v přiložené 
mapce). Na Václavském náměstí žádný stánek s občerstvením povolen v tržním řádu není. Měly být odstraněny, tak 
se však nestalo, byly uloženy pokuty v takřka maximální výši (dle nové právní úpravy 100 000 Kč). Účastníci řízení 
podávají všechny možné opravné prostředky, námitky podjatosti. To platí pro Václavské náměstí 1 a 2. Na Příkopě 
jsou další 3 stánky s občerstvením, jejichž provoz měl být ukončen k 30. 6. tohoto roku. Stánky jsou provozovány i 
nadále. V současné době se připravuje novela tržního řádu, diskutuje se o tom, zda tyto stánky do tržního řádu opět 
nevymezit.  
 
Mgr. Benda uvedl, že požadoval přehlednou mapku i s vymezením legálních provozoven, a to až k náměstí republiky. 
Dle ředitelky ZIO není problém dopracování s vymezením všech míst, avšak původním záměrem bylo vymezení 
stánků s občerstvením. Mgr. Benda konstatoval, že město zřejmě není schopno zajistit dodržování tržního řádu, resp. 
i přes pokuty se toto porušování provozovatelům vyplácí. Dále požádal o detailnější vymezení tržních míst ve 
vymezené oblasti a doplnění legendy, ideálně ve formátu powerpoint. Věc by mohla být projednána na příštím 
jednání. 
 
Předsedkyně KV navrhla přerušení projednání tohoto bodu na příští jednání. Bez námitek. 

4. Privatizace bytového fondu - III. etapa 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Tento bod byl vzhledem k účasti radního Zábranského přesunut jako bod č. 4. KV eviduje ještě několik podnětů, 
někteří stěžovatelé jsou však již zařazeni do privatizace. Radní Zábranský uvedl, že na radě byl odsouhlasen prodej 
všech zbývajících bytových domů dle usnesení červnového Zastupitelstva. Tyto stížnosti lze proto považovat za 
vypořádané.  
 
Předsedkyně KV se dotázala na vypořádání petice proti nájmu bytů sociálně slabým, kterou vyřizuje radní Zábranský. 
Dále upozornila na podnět právní zástupkyně několika nájemníků na dokončení privatizace bytů, které byly z 
privatizace vyřazeny. Dotázala se radního, zda to bude řešit a jak. Radní Zábranský konstatoval, že toto podání do 
svého mailu zřejmě nedostal, avšak bude se jím zabývat. Radnímu bude postoupen i podnět manželů xxxxxxxxx 
ohledně prodloužení nájmu bytu k vyřízení. 
 
KV vzal tyto informace na vědomí a předsedkyně KV navrhla tento bod uzavřít. Bez námitek. 

5. Podněty JCD 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Předsedkyně KV seznámila přítomné s dopisem primátora adresovanému JCD, kde jsou ze strany hlavního města 
Prahy navrhovány varianty ukončení smlouvy a přechod městského mobiliáře. Z toho vyplývá, že zástupci města 
reagují. Procesně je to už mezi primátorem a JCD, ze strany KV bylo vše vykomunikováno. Předsedkyně KV navrhla 
uzavření tohoto bodu. 

Usnesení č. U-VK-0053 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e  

je možné projednávaný bod uzavřít 
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přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Památník na Letné (Stalin) + petice 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Doručená petice byla předložena na jednání rady k zařazení do programu. Petenti však v tuto chvíli nežádají o 
projednání na zastupitelstvu, protože faktický stav se nemění, nic se zavírat nebude. Není proto teď co diskutovat. 
Navrhla přerušit na příště. Bez námitek. 

7. Petice Petřín 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Jedná se o novou petici, nikoliv tu, která již byla projednána na předchozím jednání zastupitelstva. Petice byla 
zařazena radou jako poslední bod programu jednání zastupitelstva, nikoliv v programovém bloku petic od 17:00. 
Předsedkyně KV proto navrhla usnesení přeřazení tohoto bloku z bodu 42 do programového bloku od 17:00 hod za 
dvě již zařazené petice. 
 
Mgr. Benda se dotázal, proč to bylo zařazeno na konec programu. Předsedkyně KV sdělila, že jinak by zařazení 
tohoto bodu vůbec neprošlo. Je to rozhodnutí rady. 

Usnesení č. U-VK-0055 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   s o u h l a s í  

s přeřazením tohoto bodu do programového bloku petic od 17:00 programu zastupitelstva 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Petice Poliklinika Malešice 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Předsedkyně KV představila další bod programu - petici proti uzavření pohotovosti v Malešicích. Mgr. Benda se 
dotázal, zda jsou petice dle předchozí dohody zasílány věcně příslušným výborům. Předsedkyně KV uvedla, že radní 
pro zdravotnictví o peticí ví a nepožadovala s k ní vyjádřit.  
Petice byla zařazena na program jednání zastupitelstva. 

9. Petice k výstavbě penzionu pro důchodce "Domov Bílčická" 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Tato petice nebyla minule zařazena na program jednání, bude projednána na zítřejším zasedání. Vyřízením je 
pověřena celá rady s ohledem na více gesčních oblastí (sociální věci, územní plán). 

10. Petice za zajištění hnědých popelnic pro občany 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
Předsedkyně KV uvedla, že tato petice není určena zastupitelstvu, bude jí vypořádávat pan náměstek Hlubuček, který 
již zaslal KV dopis s odpovědí podatelům. 

 

11. Zpráva ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
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Předsedkyně KV přivítala zástupkyni odboru OKC, které stručně shrnula výsledky kontrolních činností. Žádná 
významná kontrolní zjištění nejsou. Upozornila však, že byla vykonána kontrola Správy pražských hřbitovů, bylo tam 
dost nedostatků, přičemž 6 nápravných opatření nebylo splněno. Zejména se jedná o pochybení v nakládání s 
majetkem. Tato majetková pochybení by měla být splněna před sloučením s Pohřebním ústavem. Je tam cca 75000 
neevidovaných hrobů. Předsedkyně KV konstatovala, že je velice problematické sloučení příspěvkových organizací 
bez vypořádání majetkových vztahů. Požádala o zprávu k protokolu a nápravných opatření. KV vzal na vědomí zprávu 
OKC o výsledcích kontrolních činností a informaci, že nejsou vypořádány námitky z protokolu o kontrole Správy 
pražských hřbitovů. Samotná fúze s Pohřebním ústavem však není v tuto chvíli dle Mgr. Bendy vyloučena. Mgr. 
Gellová uvedla, že na jednání zastupitelstva může být navrženo přerušení projednávání plánované fúze. KV dostane 
informaci od odboru OKC o nedostatcích, které mohou ovlivnit sloučení organizací. Mgr. Benda avizoval zdržení 
hlasování. 

Usnesení č. U-VK-0056 

Výbor kontrolní ZHMP 

bere na vědomí zprávu OKC o výsledcích kontrolních činností a informaci, že nejsou vypořádány námitky z protokolu 
o kontrole Správy pražských hřbitovů. 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

12. Různé (dodržování zákona č. 106/1999 Sb., pronájem reklamních ploch) 

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
 
V bodě různé je podnět pronájmu reklamních ploch. Jelikož se jedná o podnět k provedení kontroly hospodaření, 
navrhla KV předání na finanční výbor. Mgr. Benda navrhnul předání i Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a 
podporu podnikání ZHMP.  
Dalším podnětem je nedodržení časového harmonogramu transformace Nemocnice na Františku. Ve třech 
případech nebyly dodrženy lhůty. 
V termínu do 31. 10. 2019 tak mělo dojít ke splnění následujících úkolů: 
• přechod pracovně-právní vztahů mezi PO MČ Praha 1 a PO HMP 
• majetek PO MČ Praha 1 – jeho prodej na základě ocenění HMP a jeho svěření PO HMP 
• nemovitý majetek – uspořádání majetkových vztahů mezi MČ Praha 1, HMP a PO HMP tak, aby byly zajištěny 
udržování, opravy a investice do nemovitého majetku, který bude využívat PO HMP, za předpokladu prověření 
funkčnosti projektu bez nutnosti odsvěření. 
 
V termínu do 8. 11. 2019 tak mělo dojít k získání oprávnění k poskytování zdravotnických služeb pro PO HMP za 
současného „odebrání“ PO MČ Praha 1. 

Usnesení č. U-VK-0057 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci předsedkyně KV o nesplnění procesních lhůt 

I I .   p o v ě ř u j e  

předsedkyni KV k předložení tisku zastupitelstvu hlavního města Prahy k problematice plnění usnesení 
zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/6 ze dne 23. 5. 2019 (k návrhu dalšího postupu při řešení 
budoucího fungování Nemocnice Na Františku), a to z důvodu, že nebyly dodrženy lhůty stanoveného 
harmonogramu, konkrétně nebylo splněno: získání oprávnění k poskytování zdravotnických služeb pro 
PO HMP za současného „odebrání“ PO MČ Praha 1 v termínu do 8. 11. 2019, přechod pracovně-právní 
vztahů mezi PO MČ Praha 1 a PO HMP; majetek PO MČ Praha 1 – jeho prodej na základě ocenění HMP a 
jeho svěření PO HMP; nemovitý majetek – uspořádání majetkových vztahů mezi MČ Praha 1, HMP a PO 
HMP tak, aby byly zajištěny udržování, opravy a investice do nemovitého majetku, který bude využívat 
PO HMP, za předpokladu prověření funkčnosti projektu bez nutnosti odsvěření; vše v termínu do 31. 10. 
2019 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 
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Předsedkyně KV s ohledem na vyčerpání programu poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 15:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ondřej Prokop, místopředseda Výboru kontrolního ZHMP  

Zapsal: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, JUDr. Adrián Radošinský, tajemník 
Výboru kontrolního ZHMP   

 
 
 
 
 
 
  
  
 

JUDr. Jaroslava Janderová 
předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 

 
 
 
 

JUDr. Adrián Radošinský 
tajemník Výboru kontrolního ZHMP 

 


