
K o n t r o l n í    v ý b o r                       
Zastupitelstva hl. m. Prahy                
 
                           Z Á P I S   č. 29/2017  

z  jednání kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,   
které se uskutečnilo dne 15.11. 2017 (od 13.10 hod.) 

 
 

Přítomni:    JUDr. Jaroslava Janderová, Mgr. Ondřej Mirovský, JUDr. Ivan Hrůza, Ing. Patrik 
Nacher, Mgr. Petr Prchal, Ing. Ondřej Prokop, 
 
Omluveni: Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Monika Hášová, Mgr. et Mgr. Jakub Michálek 
/presenční listina připojena k originálu zápisu/   
 
Program: 
1/  Schválení programu (*), schválení zápisů č. 27/2017 a 28/2017 (příloha), 
     stanovení ověřovatele  
                  
2/  Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (příloha) 
 
3/  Informace o stavu doručených a vyřízených stížností a petic k datu 31.10.2017  
     ( přehled - příloha)  
 
 4/  Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností  -  
      (Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP - příloha) 

 
 5/  Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP za období 
      3.Q/2017 ( č. Tisku 27596  - Rada HMP 14.11.2017 – příloha)    
                
 6/ Různé   
 
Ad 1/ Schválení programu, stanovení ověřovatele 
Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. 
Zasedání bylo zahájeno v 13.10 hod. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Ing. Ondřej Prokop. 
(Hlasování : 5 – 0 - 0).  
 
Návrh programu zasedání:  
Předsedkyně výboru akceptovala návrh předložený JUDr. Hrůzou, aby stížnost předložená Ing. 
Moravcem byla zařazena do programu jako bod 3/17 a podnět týkající se výběrového řízení na 
pronájem objektu Rytířská bude zařazen jako bod 3/18. 
Hlasování: 5 – 0 – 0.  
 
Schválení zápisů: 
Předsedkyně výboru informovala o námitce, kterou obdržela od p. Vejsady. Doslovně ocitovala 
celé znění jeho námitky. Konstatovala, že byl vyhotoven protokol o vyřízení námitky, 
pochybení nebylo shledáno a důvody pro změnu textu zápisu č. 28/2017 byly klasifikovány 
jako nedůvodné. 
K zápisům č. 27/2017 a č. 28/2017 nebyly vzneseny členy výboru žádné doplňující požadavky, 
zápisy byly schváleny (hlasování : 5 – 0 – 0) 
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ad 2/  Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP 
Předložený písemný materiál  doplnila předsedkyně výboru o informaci týkající se plnění úkolů 
k usnesení KV č. 01/27/2017 (kontrola v SPH). Uskutečnila se schůzka mezi předsedkyní 
výboru a ředitelkou MHMP, týkající se postupu ve věci mimořádné kontroly v SPH. 
Problematiku uplatnění opravných prostředků vůči ředitelce MHMP konzultovala předsedkyně 
výboru s příslušným odborem MV a odborem LEG.  
K úkolu vyplývajícímu z usnesení č. 01/28/2017 (petice – jízda na kolech) uvedla, že petice na 
podkladě jednání Rady HMP a nutností  doplnění nezbytných materiálů pro rozhodování 
zastupitelů bude předložena k projednání na zasedání ZHMP dne 30.11.2017. 
 
Informace o plnění úkolů z usnesení KV ZHMP byla vzata na vědomí. 
 
ad 3/  Informace o stavu doručených a vyřízených stížností a petic k datu 31.10.2017  
 
V souvislosti se stížností JUDr. Vondráčka (porušení EK členem ZHMP Mgr. et Mgr. 
Michálkem) předložil Mgr. Prchal návrh, aby projednání stížnosti bylo přesunuto na program 
prosincového jednání KV, protože Mgr. et Mgr. Michálek není na zasedání přítomen (řádně 
omluven). S jeho návrhem vyslovili členové výboru souhlas (hlasování : 5 -0 – 0).  
Na prosincové jednání KV ZHMP bude k tomuto bodu  pozván stěžovatel JUDr. Vondráček a 
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek. 
 
K jednotlivým stížnostem (přehled obdrželi členové výboru předem) doplnila předsedkyně 
výboru aktuální informace o stavu jejich vyřízení. 
 
3/1 – Schenková. Změna územního plánu bude zařazena na projednání listopadového ZHMP. 
 
3/2 – Liška a spol. podnět k „nezákonnému“ přijetí loterijní vyhlášky – OZV č.10/2015.  
Na podkladě sdělení paní primátorky budou závěry z dubnové loterijní komise, včetně podnětů 
a úkolů z přijatých  usnesení  KV ZHMP  projednány na úrovni politických klubů a posléze 
předloženy závěry na Radu HMP. Toto projednání  bude provedeno i  v součinnosti s loterijní 
komisí Rady HMP. 
 
3/3 – Vejsada-přezkoumání usn. ZHMP č.15/10/2016-odkup stadionu Ďolíček  
Členům KV ZHMP předložena stanoviska od odboru HOM.  
Chybí zanalyzování znaleckých posudků, vyžádáno od radního Grabein Procházky. Na 
prosincové zasedání bude k tomuto bodu pan radní  přizván. 
 
3/4 - Nykl. Utajování Metropolitního plánu.  
Dosud nebyla doručena odpověď od RED. Bude opět zaurgováno. 
 
3/5 – Hladík- Umístění sídla MHMP na Smíchově. 
 Doručeno stanovisko RED, ve kterém bylo odmítnuto poskytnutí  SWOT analýzy, která je 
součástí materiálu pro jednání Rady HMP. 
KV ZHMP bylo doporučeno, aby se dle textu vyjádření ředitelky MHMP obrátil s žádostí o 
stanovisko na paní primátorku. 
 
3/6 – Udženija- podnět k přípravě podkladů pro rozhodnutí ZHMP o zapojení přebytku 
hospodaření za rok 2016. 
Na podkladě žádosti Mgr. et Mgr. Michálka a ostatních členů KV ZHMP byli osloveni 
předsedové koaličních klubů. Předsedkyni dosud nebyly předloženy všechny odpovědi.  
Projednání odloženo na prosinec. 
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3/7 – Hozman- Smart City – výdaje společnosti Operátora ICT. 
Bude dořešeno v součinnosti s odborem LEG a výborem ZHMP pro legislativu. 
 
3/8 – Černý. Podnět k problematice poskytování finanční podpory programu bezdomovectví. 
 V  diskuzi projednána problematika čerpání finančních prostředků pro tuto oblast, zejména zda 
vynakládané  rozpočtové  finanční  prostředky  jsou čerpány účelně a efektivně. Na  návrh Mgr. 
Prchala si předsedkyně výboru vyžádá podklady od ředitele odboru ZSP MHMP, do jehož 
gesce problematika „bezdomovců“ náleží. 
Dále předsedkyně zajistí dostupné podklady pro vyřešení podnětu Mgr. Černého. 
 
3/9 – Fuková – problematika průvodcovské činnosti. 
Bylo zkonstatováno opakovaně, že současná právní úprava pro oblast průvodcovské činnosti je 
nedostatečná a dochází k poškození kreditu hlavního města. Strážníci MP např. nemohou 
zasahovat proti tzv. deštníkářům (delikt řešen ve správním řízení). Předsedkyně informovala 
o přípravě návrhu obecně závazné vyhlášky a přípravě legislativní iniciativy směrem 
k Poslanecké sněmovně. Jednání v součinnosti s komisí Rady pro cestovní ruch a výborem  
ZHMP pro legislativu. 
 
3/10 – Přibylová  ZZS 
Hlavním městem byla podána žaloba, pozemek musí být vyklizen do 30.4.2018. S odkazem na 
stanovisko odboru HOM bude zpracována odpověď prostřednictvím OKC a řešení kauzy ze 
strany KV ZHMP ukončeno. 
 
3/11 – Škodová – AUTO*MAT.  
Petice proti omezení jízdy na kolech v pěších zónách centra Prahy bude projednána na zasedání 
ZHMP dne 30.11.2017. 
 
3/12 – Janoušek -  Petice-metropolitní plán výškové limity Pankrácká pláň. 
 Řešení problematiky nespadá do kompetence KV ZHMP. Spis bude jako celek postoupen 
orgánu, který schválil příslušná pravidla. Stěžovatel bude o postupu KV ZHMP informován. 
 
3/13 – Vondráček-Porušení Etického kodexu členem ZHMP Mgr. et Mgr. Jakubem Michálkem.  
Pro neúčast jedné strany stížnosti (Mgr. Michálek) bude stížnost projednána  na prosincovém 
zasedání KV ZHMP. 
 
3/14 – Kohlmünzer- Zneužívání majetku HMP k osobnímu zisku. 
Bude projednáno na prosincovém zasedání KV ZHMP, k tomuto bodu bude přizván radní 
Grabein Procházka. 
 
3/15 – Muchka- Stav hospodaření SPH. 
Požadavky stěžovatele projedná předsedkyně výboru opakovaně s ředitelkou MHMP.  
Ředitelka OKC uvedla, že plně akceptuje požadavek KV ZHMP na provedení mimořádné 
kontroly v SPH. Kontrola je zařazena do plánu kontrolní činnosti OKC na rok 2018 (realizace 
počátkem roku). Požadavek na provedení mimořádné kontroly však dosud OKC od RED (dle 
usn. KV č. 01/27/2017) neobdržel. Diskutována byla problematika vytvoření tzv. pracovní 
skupiny, její úloha a náplň činnosti. Předsedkyně KV ZHMP se znovu obrátí v této věci na 
ředitelku MHMP, aby mohla na prosincovém jednání KV ZHMP informovat členy o dalším 
postupu vyřízení tohoto podnětu. 
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3/16 – Šuster – Prošetření postupu OKC při provádění kontroly  na Městské policii. 
Problematika MP byla projednána na mimořádném zasedání KV ZHMP. Ředitelka OKC 
informovala o zpracování dodatku, který byl předložen ředitelce MHMP. S ohledem na běžící 
lhůty v této stížnosti bude podnět projednán na prosincovém zasedání KV ZHMP. 
 
3/17-  Moravec – stížnost na nedodržování a porušování Usnesení Rady ZHMP č. 2588 ze dne 
25.10.2016. Jako host jednání přítomen ing. Moravec. V návaznosti na jeho vystoupení si KV 
HMP vyžádá stanovisko od ředitele IPR a od starosty MČ Praha 6.  Současně bude provedena 
kontrola plnění usnesení Rady HMP v předmětné věci včetně procesních lhůt. 
 
3/18 – Rytířská - Námitky proti postupu vyhlašovatele na výběrové řízení na pronájem prostor 
č.p. 404, Rytířská 12. Zařazeno na prosincové zasedání KV, k projednání nutná přítomnost 
radního Grabein Procházky. 
 
ad 4)  Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností  
Na žádost předsedkyně KV ZHMP doplnila ředitelka OKC Ing. Ondráčková předloženou 
zprávu o podrobnější informaci o nejzávažnějších pochybeních, která vyplývají z výsledku 
kontroly provedené na TSK. Např. – nákup a využití výpočetní techniky, opravy a nákup 
nových služebních vozidel, vyplácení záloh, překročení limitu investičního fondu, pochybení 
při vedení účetnictví, nedodržení režimu stanoveného zákonem o veřejných zakázkách apod. 
Mirovský – uvedl, že projednání obsahu výsledných kontrolních materiálů bude zařazeno na 
program prosincového jednání dozorčí rady, kde budou zároveň projednána i opatření přijatá 
k nápravě zjištěných nedostatků. Požádal ředitelku OKC o předložení protokolu. 
Diskutována byla i změna TSK do současné formy TSK akciová společnost, zdůrazněna úloha 
kontrolních orgánů a.s. a povinnost vyvození osobní odpovědnosti za vznik a přetrvávání 
nedostatků včetně uplatnění požadavku na náhradu škody. 
Po projednání obsahu kontrolních materiálů dozorčí radou TSK a.s., o jehož výsledku bude 
Mirovský výbor informovat, následně zaujme KV ZHMP vyhodnocující stanovisko 
s vyloučením  možné existence   procesního  pochybení některých orgánů či jednotlivců  
původní TSK. 
 
Ostatní předložené zprávy OKC MHMP byly vzaty na vědomí. 
 
ad 5/ Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP za období  3.Q/2017 
Zpráva byla dne 14.11.2017 projednána a schválena Radou HMP a prostřednictvím paní 
primátorky bude dle stanoveného režimu předložena k informaci na listopadovém zasedání 
ZHMP. Ke zprávě nebyly na zasedání KV ZHMP vzneseny žádné námitky a byla vzata na 
vědomí. 
 
Předsedkyně výboru jednání ukončila v 15.10 hod.  
Příští zasedání se uskuteční ve středu 6.12. 2017 od 13.00 hod. (zasedací místnost č. 135). 
 
Zápis zpracovala:  JUDr. Milada Huspeková 
                                tajemnice výboru             
                  
                                  
                                 Ing. Ondřej Prokop                          JUDr. Jaroslava  Janderová   
                                  ověřovatel zápisu                                         předsedkyně výboru     


