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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor kontrolní ZHMP   

ZÁPIS z 36. mimořádného jednání 

Výboru kontrolního ZHMP konaného dne 26. 9. 2018 ve 13:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Monika Hášová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Petr Prchal, 

Adam Zábranský  

Omluveni: Ing. Ondřej Prokop, JUDr. Petr Novotný, Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM  

Nepřítomni:   

Hosté: Ing. Irena Ondráčková, ředitelka OKC MHMP, xxxxxxxxxxxxxxxx    

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

Text zahájení: 

Předsedkyně Kontrolního výboru přivítala přítomné členy Kontrolního výboru a hosty, konstatovala, že výbor je 
usnášeníschopný a zahájila jednání. Uvedla, že se jedná o poslední mimořádné jednání Kontrolního výboru, neboť je 
nezbytné před ukončením funkčního období zastupitelstva ukončit a uzavřít co nejvíce podnětů. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Schválení programu, schválení zápisu č. 35/2018 a stanovení ověřovatele 

2. Podnět JCD 

3. Situace ve spol. Výstaviště a.s. 

4. Problematika sdíleného ubytování - Airbnb 

5. Výpovědi nájemních smluv provozovatelů parkovišť 

6. Výstavba budovy nové radnice 

7. Trojská lávka 

8. Výsledky kontrolních činností ve vztahu k TSK 

9. Informace odboru OKC o výsledcích kontrolních činností 

10. Podněty k předání novému Kontrolnímu výboru 

11. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Schválení programu, schválení zápisu č. 35/2018 a stanovení ověřovatele 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Předsedkyně Kontrolního výboru představila program jednání a dotázala se na připomínky k zápisu z minulého 
jednání. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Ověřovatelkou zápisu byla stanovena JUDr. Hášová. 

Usnesení č. U-VK-0164 
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Výbor kontrolní ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

1.  program 36. zasedání Kontrolního výboru 

2.  zápis z jednání Kontrolního výboru č. 35/2018 ze dne 29. 8. 2018 

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

JUDr. Hášovou ověřovatelkou zápisu 

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

(k určení ověřovatele zápisu bylo hlasování 5 pro, 1 se zdržel) 

2. Podnět JCD 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Předsedkyně Kontrolního výboru krátce zrekapitulovala podnět JCD k nekonání radního Grabeina Procházky, přičemž 
Kontrolní výbor projevil na posledním jednání zájem, aby se radní dostavil na jednání a své konání či nekonání 
osobně vysvětlil. Radní byl pozván minimálně dvakrát, avšak nedal vědět, zda přijde či nikoliv, ani se neomluvil. JUDr, 
Hášová požádala o citaci předchozího usnesení Kontrolního výboru v této věci a současně požádala, aby bylo v zápisu 
uvedeno, že radní Grabein Procházka potvrdil účast na jednání Kontrolního výboru, avšak bez omluvy nedorazil. Mgr. 
Prchal navrhnul zatím bod neuzavírat a počkat do konce jednání pro případ, kdyby se radní v průběhu jednání 
dostavil. Adam Zábranský se dotázal, zda byl radní jenom pozván anebo zda byla i vyžádána jeho reakce. 
Předsedkyně Kontrolního výboru citovala předchozí usnesení: "Kontrolní výbor konstatuje nesplnění úkolu rady hl. m. 
Prahy, uloženého v usnesení č. 2051 ze dne 26. 8. 2016, ze strany radního Grabein Procházky a pověřuje předsedkyni 
Kontrolního výboru k přizvání radního Grabeina Procházku na příští jednání Kontrolního výboru za účelem vyjádření 
se k dané záležitosti". Písemnou odpověď tedy Kontrolní výbor nepožadoval, písemnou odpověď měl Kontrolní výbor 
od ředitele odboru HOM. Návrh Mgr. Prchala na neuzavření bodu do konce jednání nebyl přijat (3 pro, 3 se zdržel). 
Zástupce JCD uvedl, že žádné jednání v této věci neproběhlo. Mgr. Prchal dal návrh na doplnění usnesení, aby 
předsedkyně Kontrolního výboru o závěru Kontrolního výboru informovala radu na jejím nejbližším jednání. Zástupce 
JCD ještě uvedl, že se snaží 4 roky jednat se zástupci hl. m. Prahy, což se nepovedlo. 

Usnesení č. U-VK-0163 

Výbor kontrolní ZHMP 

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

nesplnění úkolu rady hl. m. Prahy, uloženého v usnesení č. 2051 ze dne 26. 8. 2016, ze strany radního Grabein 
Procházky 

I I .   p o v ě ř u j e  

předsedkyni Kontrolního výboru, aby o bodu I tohoto usnesení informovala radu hl. m. Prahy 

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

3. Situace ve spol. Výstaviště a.s. 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Situaci k bodu Výstaviště je obdobná jako v předchozím bodě, rada byla požádána o informace k problematice 
Výstaviště, a.s., žádná odpověď však nebyla doručena. O této skutečnosti bude rada informována. Podnět však trvá 
nadále a bude předán novému Kontrolnímu výboru. 

 

4. Problematika sdíleného ubytování - Airbnb 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Předsedkyně Kontrolního výboru informovala, že rada hlavního města Prahy přijala na svém posledním zasedání 
materiál, iniciující legislativní změny v oblasti airbnb (zejména v oblasti poplatků). 

Usnesení č. U-VK-0165 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
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uzavření projednávání tohoto bodu 

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

5. Výpovědi nájemních smluv provozovatelů parkovišť 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Předsedkyně Kontrolního výboru informovala, že se dne 12. září obrátila na náměstka Dolínka s žádostí o kontakt na 
oprávněné osoby, bohužel však bez odpovědi. Podnět tak nelze uzavřít, ale je nutno jej předat novému Kontrolnímu 
výboru. 

 

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

6. Výstavba budovy nové radnice 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Tento bod byl projednáván již v minulosti jako bod "Umístění sídla MHMP". Projednávání však bylo přerušeno z 
důvodu neposkytnutí swot analýzy, která měla být dle informace primátorky nejdříve poskytnuta radě hl. m. Prahy. 
Radě to však do dnešního dne předloženo nebylo. JUDr. Hášová uvedla, že je škoda, že to Kontrolní výbor nemá tuto 
analýzu, která jistě nestála malé peníze. Mgr. Prchal uvedl, že v současné chvíli již je poněkud zbytečné vyžadovat si 
další informace k ceně analýzy, neboť funkční období Kontrolního výboru za týden skončí. 

Usnesení č. U-VK-0166 

Výbor kontrolní ZHMP 

I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

bod výstavby budovy nové radnice nemůže být uzavřen, neboť Kontrolnímu výboru nebyla poskytnuta 
požadovaná swot analýza 

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

7. Trojská lávka 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
I v tomto případě byla požádána rada hlavního města Prahy o poskytnutí všech informací k pádu Trojské lávky. Rada  
zmocnila svým usnesením náměstka Dolínka k vyřízení žádosti Kontrolního výboru. Adam Zábranský uvedl, že policie 
odložila trestní oznámení. Vedení radnice by mělo mít snahu tuto věc prošetřit mimo závěry policie. JUDr. Hrůza 
upozornil, že se již na předchozím jednání dotázal, zda jsou již známy příčiny pádu lávky, neboť mu tyto skutečnosti 
doposud nejsou známy. Předsedkyně Kontrolního výboru uvedla, že starost o mosty by měla být rovněž na 
odpovědných osobách v rámci městských částí, které by měly apelovat na opravy špatných či velmi špatných mostů 
na svém území. JUDr. Hášová se dotázala, zda již poškození žádali o náhradu škody. JUDr. Hrůza k tomu žádné 
informace nemá. Uvedl však, že by bylo vhodné upozornit budoucí politickou reprezentaci, aby opravě mostů 
věnovala dostatečnou pozornost. Předsedkyně Kontrolního výboru konstatovala, že v tuto chvíli se čeká na informaci 
od náměstka Dolínka, případně jeho nástupce. JUDr. Hášová konstatovala, že tuto agendu měl někdo z TSK na 
starosti a ten za to také odpovídá. JUDr. Hrůza doporučil uvést do zápisu upozornění budoucí politické reprezentaci a 
nezbytnost urychleného řešení oprav mostů ve stupni 5 a 6 dle předmětné analýzy stavu mostů. 

 

8. Výsledky kontrolních činností ve vztahu k TSK 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Předsedkyně Kontrolního výboru se dotázala ředitelky OKC na provedení nápravných opatření. Vše bylo napraveno. 
Podnět lze tak uzavřít. Bez připomínek. 

 

9. Informace odboru OKC o výsledcích kontrolních činností 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Ředitelka OKC informovala o zprávách o výsledcích kontrolních činností. Bylo přezkoumáno 47 městských částí, v 35 
případech bylo zjištěno pochybení. Nejčastěji porušení zákona o finanční kontrole, kontrola příspěvkových organizací 
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městských částí, uzavírání smluv, účetní metody, rozpočtová skladba, zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb., 
inventarizace a veřejné zakázky. Nejhorší městskou částí je Praha 12, dále Praha 1 a Praha 5. Všechny nedostatky 
musí být napraveny. Ředitelka OKC dále stručně informovala ohledně vyřízení stížností a petic, doručených hl. m. 
Praze. JUDr. Hrůze se dotázal, zda je vyžadována náhrada vzniklé škody. Současně upozornil na nutnost systémových 
změn zejména z hlediska odpovědnosti. Ředitelka OKC uvedla, ze provedení nápravných opatření je ve smyslu 
zákona kontrolováno. Náhrady škody se musí řešit patrně soudně. Také záleží na kontrolních výborech jednotlivých 
městských částí. 

 

10. Podněty k předání novému Kontrolnímu výboru 

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Předsedkyně Kontrolního výboru informovala o neuzavřených podnětech, které budou předány prostřednictvím 
odboru OVO nové politické reprezentaci. Jedná se o podněty Ďolíček, problematika loterií, hospodaření Správy 
pražských hřbitovů, Výstaviště, Provozovatelé parkovišť, výstavba nové budovy MHMP a trojská lávka. Současně byl 
obdržen nový podnět, který už nebyl zařazen na toto jednání a též bude předán. Adam Zábranský se dotázal, zda 
jsou archivovány i přílohy k etickým kodexům. Předsedkyně Kontrolního výboru sdělila, že všechno je řádně 
protokolárně předáno archivu. 

 

11. Různé 

Předkladatel:  

 

 

 

 

 

 

Na závěr poděkovala předsedkyně Kontrolního výboru všem členům za spolupráci v rámci celého funkčního období.  

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: JUDr. Monika Hášová, člen 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 

 


