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Zápis č. 12/2020
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 19. 2. 2020

Přítomni:
Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, Bc. Lukáš Tyl, Mgr. Adam Šilar, Bc. Radek Lojda,
Ing. Vladimír Novák

Omluveni:
Mgr. David Satke
Hosté:
Bc. Iva Hájková (KS), paní Jana Martínková (KS), Mgr. Pavel Mareš
Místo jednání: ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Zahájení
Návrh programu
Určení ověřovatele zápisu z 12. zasedání Kontrolního výboru
Odsouhlasení zápisu č. 11 ze dne 29. 1. 2020
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030
kontrola č. 8 – usnesení RMČ č. 231 – k vyhlášení soutěže ,,Zásobník projektů – partnerství pro Prahu
10“, ze dne 4. 4. 2019 – usnesení č. 72
Kontrola č. 3 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří
tajemníka – usnesení č. 74
Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10
– usnesení č. 78 a 79
Kontrola č. 11 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
ekonomickým – usnesení č. 83
Kontrola č. 12 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve vlastnictví
městské části – usnesení č. 84
Podnět k možnému porušení práv zastupitele na posledním jednání Zastupitelstva městské části Praha
10
Podnět týkající se přípravy rozpočtu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden 2020
Informace o petici: ,,Proti odvolání ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.,
Sámova 7, Praha 10“
Informace o petici: ,,Intenzita tranzitní automobilové dopravy na Bohdalci v ulicích Modletínská, Na
Křivce, Popovická“
Informace o odpovědi na petici: ,,Nesouhlas s provozem soukromé Mateřské školy Bambino s.r.o.
v ulici Šrobárova 1869/14, Praha 10 – Vinohrady“
Informace o doručených stížnostech v měsíci lednu 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu
jejich vyřizování
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XVIII.
Plán kontrol – únor 2020 – zahájení
i. Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
hospodářské správy
ii. Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.
XIX. Různé
XX. Závěr
K bodu I. – Zahájení
Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 16:42 hod. Konstatuje se, že Kontrolní výbor (dále jen „KoV“)
byl na dnešním jednání schopný usnášení.
K bodu II. – Návrh programu
Předseda představil návrh programu a nechal o něm hlasovat.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Navržený program byl schválen
K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 12. zasedání KoV
Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Mgr. Adam Šilar.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 12/2020 Mgr. Šilara
K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 11 ze dne 29. 1. 2020
Návrh usnesení č. 85: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 11 ze dne 29. 1. 2020.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu V. – Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030
Předseda výboru uvedl tento bod a následně udělil slovo Bc. Hájkové, vedoucí oddělení strategického rozvoje
a participace. Jmenovaná stručně seznámila členy výboru s procesem tvorby Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030. Mezi členy následně proběhla diskuze týkající se
souvislosti této věci s působností Kontrolního výboru ZMČ Praha 10. Po proběhlé diskuzi se tento bod uzavřel
s tím, že Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 není příslušný pro přijímání jakéhokoliv usnesení v této věci.
K bodu VI. - Kontrola č. 8 – usnesení RMČ č. 231 – k vyhlášení soutěže ,,Zásobník projektů – partnerství pro
Prahu 10“, ze dne 4. 4. 2019 – usnesení č. 72
Čte se e-mail
, ze dne 3. 2. 2020 a e-mail MgA. Davida Kašpara ze dne 17. 2. 2020.
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly.
Návrh usnesení č. 86:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá
ZMČ Praha 10.

o účast na dalším jednání Kontrolního výboru

II. V kontrole bude pokračováno na příštím jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
Návrh usnesení č. 87: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá účast MgA. Davida Kašpara na příštím jednání
Kontrolního výboru ZMČ Praha 10. Předmětem jednání bude vysvětlení vyjádření MgA. Davida Kašpara
zaslaného prostřednictvím Mgr. Janků ze dne 7. 11. 2019.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu VII. - Kontrola č. 3 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
kanceláří tajemníka – usnesení č. 74
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Probíhá diskuze mezi členy výboru.
Návrh usnesení č. 88:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá o předložení na 13. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 doplnění
tabulek DPP, DPČ o údaj o skutečně vykázaných hodinách v jednotlivých měsících a skutečně vyplacených
částek jednotlivým osobám.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
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Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
Návrh doplnění usnesení č. 88:
II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá popis pracovní činnosti osob uvedených v tabulkách, u nichž
v předmětném období došlo k souběhu zaměstnaneckého poměru a pracovního poměru založeného na
základě DPP nebo DPČ.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Doplnění usnesení bylo přijato
K bodu č. VIII. - Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků
Praha 10 – usnesení č. 78 a 79
Probíhá diskuze mezi členy výboru. Ze strany členů výboru se řeší otázka cenzurování odpovědí zastupitelů a
rozsah počtu povolených znaků. Konstatuje se, že statut měsíčníku Praha 10 a pravidla pro vydávání
neobsahují limitaci počtu znaků, případně otázky pro zastupitelské kluby. Bc. Lukáš Tyl se kontroly účastní
z pozice člena redakční rady.
Návrh usnesení č. 89: Schvaluje se dílčí kontrolní závěr, že v měsíčníku Praha 10 č. únor 2020 došlo v rubrice
,,otázka pro zastupitelské kluby“ k nezákonné cenzuře textu otázky, které zaslal zastupitelský klub ANO 2011
tím, že původní text: ,,Jak vysvětlí bohatě placené vedení radnice, že v řádném termínu nezvládl zabezpečit
každoroční podání žádosti o magistrátní grant 50 mil. Kč na sociální služby pro nejpotřebnější a zatajila tuto
skutečnost při projednávání rozpočtu před zastupiteli a občany“ byl nahrazen následujícím textem: ,,Jak
vedení radnice vysvětlí, že v řádném termínu nezvládl zabezpečit podání žádosti o magistrátní grant 50 mil.
Kč na sociální služby pro nejpotřebnější a zatajilo tuto skutečnost při projednávání rozpočtu“.

Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
Poznámka: člen výboru Bc. Lukáš Tyl se hlasování neúčastnil, neboť nebyl usnesením Kontrolního výboru ZMČ
Praha 10 určen k provedení kontroly z důvodu ohlášeného střetu zájmu.
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Po přijetí usnesení č. 89 hovoří Ing. Vladimír Novák. Následně probíhá diskuze mezi členy výboru. Čte se
ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), čte se e-mail Ing. Nováka ze dne 12. 8. 2019 adresovaný doktorovi
Pencákovi, čte se odpověď doktora Pencáka adresovaná Ing. Novákovi ze dne 4. 9. 2019, čte se e-mail ing.
Nováka ze dne 6. 9. 2019 adresovaný doktorovi Pencákovi.
Návrh usnesení č. 90: Schvaluje se dílčí kontrolní závěr, že nezveřejněním příspěvku zastupitele Ing. Nováka
zaslaného e-mailem dne 12. 8. 2019 doktorovi Pencákovi, šéfredaktorovi měsíčníku Praha 10 a využitím části
tohoto příspěvku v nesouvisejících článcích v měsíčníku Praha 10 č. 4/2019 bez souhlasu zastupitele, došlo
k porušení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon tím, že došlo k nepřípustnému zasahování do práv
zastupitele, kdy nelze připustit selekci, vybírání a vyjímání textu z článku zastupitele, neboť tím dochází
k porušení tímto ustanovením přiznaných práv a ke znehodnocení jeho obsahového významu.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
Poznámka: člen výboru Bc. Lukáš Tyl se hlasování neúčastnil, neboť nebyl usnesením Kontrolního výboru ZMČ
Praha 10 určen k provedení kontroly z důvodu ohlášeného střetu zájmu.
Po přijetí usnesení č. 90 probíhá další diskuze mezi členy výboru týkající se problematiky otevřených hodin
členů Rady městské části Praha 10 a způsobu a formy jejich prezentace.
Návrh usnesení č. 91: Schvaluje se dílčí kontrolní závěr, že zveřejněním otevřených hodin radních městské
části Praha 10 dochází zvolenou formou k nepřiměřené propagaci členů koalice, a tím dochází k obsahové
nevyváženosti měsíčníku Praha 10, a tedy k porušení čl. 2 Statutu měsíčníku Praha 10.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
Poznámka: člen výboru Bc. Lukáš Tyl se hlasování neúčastnil, neboť nebyl usnesením Kontrolního výboru ZMČ
Praha 10 určen k provedení kontroly z důvodu ohlášeného střetu zájmu.
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Po přijetí usnesení č. 91 jsou ze strany předsedy výboru vzneseny otázky týkající se problematiky novin.
Návrh usnesení č. 92: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá Kancelář starostky o předložení odpovědí a
podkladů k následujícím otázkám na další jednání Kontrolního výboru ZMČ: zdali existovalo v bodě vydání
prvního čísla periodika rozhodnutí ZMČ či RMČ, které by zakazovalo vydání tohoto čísla, tj. zda toto nebylo
v rozporu s existujícím rozhodnutím ZMČ či RMČ, kdo rozhodl, a kdo schválil výdaj na vydání prvního čísla, jak
velký tento výdaj byl, jakým způsobem došlo k objednání příslušných externích služeb/činností, na čí pokyn,
kdy a jak rozhodla, resp. vybrala vítězného uchazeče RMČ pokud jde o zadávací řízení, pokud vůbec proběhlo
a všechny činnosti a ceny zadávání v souvislosti se zadáváním všech čísel periodika MČ Praha 10, kdo externí
služby dodává, jak došlo k předložení zakázek, aby bylo zjištěno zda bylo zadávání v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek, jaké konkrétní činnosti se řeší interními kanály, jak je to s výdaji na tyto činnosti,
tj. zda to někdo dělá na základě DPP, DPČ, apod., zda případně byl přijatý nějaký zaměstnanec k tomuto, jaký
byl časový průběh všech zadávacích řízení, která byla zadána za účelem vydávání radničního periodika, jak je
to v tuto chvíli zajištěno, proč došlo k doporučení k distribuci společnosti Česká pošta, aniž by k tomu bylo
zadávací řízení, kdy a kým byly nahlášeny na Ministerstvo kultury změny v souvislosti se znovuobnovením
vydávání periodika MČ, v této souvislosti je též žádoucí předložení rozhodnutí o registraci periodika na
Ministerstvo kultury, kdy došlo k rozhodnutí o vydávání periodika s ohledem na čl. 3 odst. 7 Statutu, kdy RMČ
explicitně rozhodla o vydávání periodika v rozsahu v jakém je nyní vydáván, zda bylo plně dodrženo usnesení
ZMČ, které uložilo tuto gesci RMČ, která konkrétní osoba byla zmocněna k vydávání tohoto periodika, tj.
vydavatel, na základě čeho bylo vydáno první číslo, tj. jestli byl k dispozici Statut, jaký statut či pravidla byly
použity při vydání prvního čísla radničních novin, zda jsou v periodiku zveřejněny všechny příspěvky
zastupitelů, tak jak vyžaduje Statut a zákon, zda jsou v této souvislosti evidovány nějaké stížnosti a zda byly
vyřešeny v souladu se zákonem a statutem, jakým způsobem docházelo k výběru šesti členů redakční rady,
zda byly k dispozici všechny návrhy všech zastupitelských klubů, zda byly všechny zastupitelské kluby vyzvány,
aby dodaly členy do redakční rady, kdy k tomu došlo, aby tyto návrhy byly předloženy, kolik činí náklady na
zabezpečení inzerce, kolik jsou příjmy z inzerce, zda byly inzerce v prvním čísle, tj. jak byla zpoplatněna, kdo
o tom rozhodl, zda odpovídá ceně později nastaveného ceníku, jak byla řešena inzerce a cena v předchozím
statutu, jakým způsobem je vydávání zajišťováno doposud.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
Poznámka: člen výboru Bc. Lukáš Tyl se hlasování neúčastnil, neboť nebyl usnesením Kontrolního výboru ZMČ
Praha 10 určen k provedení kontroly z důvodu ohlášeného střetu zájmu.
Návrh usnesení č. 93: V kontrole bude pokračováno na příštím jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
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K bodu IX. – Kontrola č. 11 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem ekonomickým – usnesení č. 83
Čte se e-mail Ing. Gombíkové ze dne 10. 2. 2020.
Návrh usnesení č. 94:
I. Ukončuje se kontrola č. 11 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
ekonomickým.
II. Přijímá se kontrolní závěr - při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno
usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu.
III. Nepřijímají se žádná doporučující usnesení.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu X. – Kontrola č. 12 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve
vlastnictví městské části – usnesení č. 84
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se podstatný obsah Zásad pronajímání bytů svěřených
MČ Praha 10. Probíhá diskuze mezi členy výboru.
Návrh usnesení č. 95:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá doplnění podkladů o předložení tabulky s přehledem všech přidělených
bytů za období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020 s uvedením označení bytu, označení osoby, které byl byt přidělen
a způsobu přidělení dle zásad.
II. V kontrole bude pokračováno na příštím jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu XI. – Podnět k možnému porušení práv zastupitele na posledním jednání Zastupitelstva městské
části Praha 10
Konstatuje se, že v této věci doposud nebyla zahájena kontrola. Probíhá diskuze mezi členy výboru. Je řešena
část posledního jednání Zastupitelstva městské části Praha 10, při kterém byl zastupitel Tomáš Pek přerušen
při svém projevu a následně byla vyhlášena přestávka.
Návrh usnesení č. 96:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá o předložení na další jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 jednací
řád ZMČ Praha 10.
II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení videozáznamu ze ZMČ Praha 10 konaného dne 27. 1. 2020
v úseku týkajícího se přerušení třetího příspěvku zastupitele Tomáše Peka v bodu 2 ZMČ Praha 10.
III. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení příslušné části stenozáznamu a zápisu z jednání ZMČ.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XII. – Podnět týkající se přípravy rozpočtu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
Tajemník výboru byl požádán, aby zjistil možnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 ve vztahu k zadávání
odborných expertíz, apod. externím subjektům. Předmětný bod bude přeložen na další jednání Kontrolního
výboru ZMČ Praha 10.
K bodu XIII. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden 2020
Konstatuje se, že v lednu roku 2020 bylo uloženo 102 úkolů, 44 úkolů splněno v uloženém termínu, 5 úkolů
nesplněno v řádném termínu, 48 úkolů mělo pozdější termín plnění. Čte se obsah úkolů a vyjádření nositele
u úkolů č. 19982, 20000, 20001, 20002 a 20046.
Návrh usnesení č. 97:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc leden 2020,
včetně úkolů, které byly v prodlení.
II. Konstatuje se, že prodlení úkolů není způsobeno na straně jejich nositelů.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu XIV. – Informace o petici: ,,Proti odvolání ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze
10, p. o., Sámova 7, Praha 10“
Čte se obsah petice ze dne 27. 1. 2020.
Návrh usnesení č. 98: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici proti odvolání ředitele CSOP.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XV. – Informace o petici: ,,Intenzita tranzitní automobilové dopravy na Bohdalci v ulicích
Modletínská, Na Křivce, Popovická“
Čte se obsah petice.
Návrh usnesení č. 99: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici ,,Intenzita tranzitní automobilové
dopravy na Bohdalci v ulicích Modletínská, Na Křivce, Popovická“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XVI. – Informace o odpovědi na petici: ,,Nesouhlas s provozem soukromé Mateřské školy Bambino
s.r.o. v ulici Šrobárova 1869/14, Praha 10 – Vinohrady“
Čte se podstatný obsah odpovědi na petici s názvem ,,Nesouhlas s provozem soukromé Mateřské školy
Bambino s.r.o. v ulici Šrobárova 1869/14, Praha 10 – Vinohrady, ze dne 6. 2. 2020.
Návrh usnesení č. 100: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí odpověď městské části Praha 10 ze dne
6. 2. 2020 na petici ,,Nesouhlas s provozem soukromé Mateřské školy Bambino s.r.o v ulici Šrobárova
1869/14, Praha 10 – Vinohrady“.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Usnesení bylo přijato
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K bodu XVII. – Informace o doručených stížnostech v měsíci lednu 2020, včetně informace o jejich obsahu
a postupu jejich vyřizování“
Čte se podstatný obsah stížností předložených interním sdělením ze dne 4. 2. 2020.
Návrh usnesení č. 101: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace o doručených stížnostech
v měsíci lednu 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XVIII. – Plán kontrol – únor 2020 – zahájení
Konstatuje se, že dle schváleného plánu kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 je v plánu zahájení kontroly
č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy
a kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.
Návrh usnesení č. 102: Zahajuje se kontrola č. 13 a č. 14.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
hospodářské správy
Návrh usnesení č. 103: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložení seznamu smluv, případně objednávek,
které byly uzavřeny odborem hospodářské správy, a to od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2020.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a. s.
Probíhá diskuze mezi členy výboru.
Návrh usnesení č. 104: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá Kancelář starostky o předložení zápisů z valných
hromad společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. za období roku 2019. Dále žádá o předložení usnesení Rady
městské části Praha 10 týkající se výkonu práv městské části Praha 10 jako společníka PRAHA 10 – Majetková
a.s. na příští jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XIX. – Různé
Probíhá diskuze mezi členy výboru ohledně podnětu Bc. Lojdy.
Návrh usnesení č. 105: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá Kancelář starostky, oddělení tiskové o předložení
přehledu reklamy zadané v roce 2019 a v lednu 2020, včetně položkového rozpisu s uvedením označení typu
reklamy, obsahu reklamy, umístění reklamy a jednotkové ceny za uvedenou reklamu a dobu zadání takové
reklamy.

Průběh hlasování:
Pro: 4 (Mgr. Ing. Kopecký, JUDr. Kleslová, Ing. Novák, Bc. Lojda)
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Mgr. Šilar, Bc. Tyl)
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XX. - Závěr
Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 19:45 hod. a svolal jednání na 1. 4. 2020 na 16:30
hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání.
Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

…………………………………………………

Mgr. Adam Šilar, ověřovatel

…………………………………………………

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

…………………………………………………

V Praze dne 24. 2. 2020
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Přílohy:
- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 85
- Usnesení č. 86
- Usnesení č. 87
- Usnesení č. 88
- Usnesení č. 89
- Usnesení č. 90
- Usnesení č. 91
- Usnesení č. 92
- Usnesení č. 93
- Usnesení č. 94
- Usnesení č. 95
- Usnesení č. 96
- Usnesení č. 97
- Usnesení č. 98
- Usnesení č. 99
- Usnesení č. 100
- Usnesení č. 101
- Usnesení č. 102
- Usnesení č. 103
- Usnesení č. 104
- Usnesení č. 105
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 85
ze dne 19. 2. 2020

k odsouhlasení zápisu č. 11 ze dne 29. 1. 2020

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
zápis č. 11 ze dne 29. 1. 2020.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Strana 14
P10-017526/2020

Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 86
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 8 – usnesení RMČ č. 231 – k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro
Prahu 10“, ze dne 4. 4. 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

o účast na dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.

II. informuje
že v kontrole bude pokračováno při příštím jednání.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 87
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 8 – usnesení RMČ č. 231 – k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro
Prahu 10“, ze dne 4. 4. 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

Účast MgA. Davida Kašpara na příštím jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10. Předmětem
jednání bude vysvětlení vyjádření MgA. Davida Kašpara zaslaného prostřednictvím Mgr. Janků ze
dne 7. 11. 2019.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 88
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 3 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří
tajemníka

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

o předložení na 13. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 doplnění tabulek DPP, DPČ o údaj o
skutečně vykázaných hodinách v jednotlivých měsících a skutečně vyplacené částky.

II. žádá

o popis pracovní činnosti osob uvedených v tabulkách, u nichž v předmětném období došlo
k souběhu zaměstnaneckého poměru a pracovního poměru založeného na základě DPP nebo DPČ.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 89
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 10 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání
měsíčníku Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. přijímá
dílčí kontrolní závěr, že v měsíčníku Praha 10 č. únor 2020 došlo v rubrice ,,otázka pro zastupitelské
kluby“ k nezákonné cenzuře textu otázky, které zaslal zastupitelský klub ANO 2011 tím, že původní
text: ,,Jak vysvětlí bohatě placené vedení radnice, že v řádném termínu nezvládl zabezpečit
každoroční podání žádosti o magistrátní grant 50 mil. Kč na sociální služby pro nejpotřebnější a
zatajila tuto skutečnost při projednávání rozpočtu před zastupiteli a občany“ byl nahrazen
následujícím textem: ,,Jak vedení radnice vysvětlí, že v řádném termínu nezvládl zabezpečit podání
žádosti o magistrátní grant 50 mil. Kč na sociální služby pro nejpotřebnější a zatajilo tuto skutečnost
při projednávání rozpočtu“.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 90
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 10 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání
měsíčníku Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. přijímá
dílčí kontrolní závěr, že nezveřejněním příspěvku zastupitele Ing. Nováka zaslaného e-mailem dne
12. 8. 2019 doktorovi Pencákovi, šéfredaktorovi měsíčníku Praha 10 a využitím části tohoto
příspěvku v nesouvisejících článcích v měsíčníku Praha 10 č. 4/2019 bez souhlasu zastupitele, došlo
k porušení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon tím, že došlo k nepřípustnému zasahování do
práv zastupitele, kdy nelze připustit selekci, vybírání a vyjímání textu z článku zastupitele, neboť tím
dochází k porušení tímto ustanovením přiznaných práv a ke znehodnocení jeho obsahového
významu.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 91
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 10 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání
měsíčníku Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. přijímá
dílčí kontrolní závěr, že zveřejněním otevřených hodin radních městské části Praha 10 dochází
zvolenou formou k nepřiměřené propagaci členů koalice, a tím dochází k obsahové nevyváženosti
měsíčníku Praha 10, a tedy k porušení čl. 2 Statutu měsíčníku Praha 10.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 92
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 10 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání
měsíčníku Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá
Kancelář starostky o předložení odpovědí a podkladů k následujícím otázkám na další jednání
Kontrolního výboru ZMČ: zdali existovalo v bodě vydání prvního čísla periodika rozhodnutí ZMČ či
RMČ, které by zakazovalo vydání tohoto čísla, tj. zda toto nebylo v rozporu s existujícím rozhodnutím
ZMČ či RMČ, kdo rozhodl, a kdo schválil výdaj na vydání prvního čísla, jak velký tento výdaj byl, jakým
způsobem došlo k objednání příslušných externích služeb/činností, na čí pokyn, kdy a jak rozhodla,
resp. vybrala vítězného uchazeče RMČ pokud jde o zadávací řízení, pokud vůbec proběhlo a všechny
činnosti a ceny zadávání v souvislosti se zadáváním všech čísel periodika MČ Praha 10, kdo externí
služby dodává, jak došlo k předložení zakázek, aby bylo zjištěno zda bylo zadávání v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek, jaké konkrétní činnosti se řeší interními kanály, jak je to
s výdaji na tyto činnosti, tj. zda to někdo dělá na základě DPP, DPČ, apod., zda případně byl přijatý
nějaký zaměstnanec k tomuto, jaký byl časový průběh všech zadávacích řízení, která byla zadána za
účelem vydávání radničního periodika, jak je to v tuto chvíli zajištěno, proč došlo k doporučení
k distribuci společnosti Česká pošta, aniž by k tomu bylo zadávací řízení, kdy a kým byly nahlášeny
na Ministerstvo kultury změny v souvislosti se znovuobnovením vydávání periodika MČ, v této
souvislosti je též žádoucí předložení rozhodnutí o registraci periodika na Ministerstvo kultury, kdy
došlo k rozhodnutí o vydávání periodika s ohledem na čl. 3 odst. 7 Statutu, kdy RMČ explicitně
rozhodla o vydávání periodika v rozsahu v jakém je nyní vydáván, zda bylo plně dodrženo usnesení
ZMČ, které uložilo tuto gesci RMČ, která konkrétní osoba byla zmocněna k vydávání tohoto
periodika, tj. vydavatel, na základě čeho bylo vydáno první číslo, tj. jestli byl k dispozici Statut, jaký
statut či pravidla byly použity při vydání prvního čísla radničních novin, zda jsou v periodiku
zveřejněny všechny příspěvky zastupitelů, tak jak vyžaduje Statut a zákon, zda jsou v této souvislosti
evidovány nějaké stížnosti a zda byly vyřešeny v souladu se zákonem a statutem, jakým způsobem

Strana 21
P10-017526/2020

docházelo k výběru šesti členů redakční rady, zda byly k dispozici všechny návrhy všech
zastupitelských klubů, zda byly všechny zastupitelské kluby vyzvány, aby dodaly členy do redakční
rady, kdy k tomu došlo, aby tyto návrhy byly předloženy, kolik činí náklady na zabezpečení inzerce,
kolik jsou příjmy z inzerce, zda byly inzerce v prvním čísle, tj. jak byla zpoplatněna, kdo o tom rozhodl,
zda odpovídá ceně později nastaveného ceníku, jak byla řešena inzerce a cena v předchozím statutu,
jakým způsobem je vydávání zajišťováno doposud.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 93
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 10 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání
měsíčníku Praha 10

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. informuje
že v kontrole bude pokračováno na příštím jednání.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 94
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 11 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem ekonomickým
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 11 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
ekonomickým

II. přijímá

kontrolní závěr – při kontrole nebyla zjištěna žádná skutečnost o tom, že by bylo porušeno
usnesení RMČ a ZMČ nebo jakéhokoliv právního předpisu

III. nepřijímá

žádná doporučující usnesení

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 95
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 12 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve
vlastnictví městské části

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá
doplnění podkladů o předložení tabulky s přehledem všech přidělených bytů za období od 1. 1. 2019
do 31. 1. 2020 s uvedením označení bytu, označení osoby, které byl byt přidělen a způsobu přidělení
dle zásad.

II. informuje
že v kontrole bude pokračováno na příštím jednání

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 96
ze dne 19. 2. 2020

k podnětu možného porušení práv zastupitele na posledním jednání Zastupitelstva městské části
Praha 10
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá
předložení na další jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 jednací řád ZMČ Praha 10.

II. žádá
předložení videozáznamu ze ZMČ Praha 10 konaného dne 27. 1. 2020 v úseku týkajícího se přerušení
třetího příspěvku zastupitele Tomáše Peka v bodu 2 ZMČ Praha 10.

II. žádá
předložení příslušné části stenozáznamu a zápisu z jednání ZMČ.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 97
ze dne 19. 2. 2020

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc leden 2020
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc leden 2020, včetně úkolů, které byly v prodlení

II. konstatuje
že prodlení úkolů není způsobeno na straně jejich nositelů

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 98
ze dne 19. 2. 2020
k informaci o petici: ,,Proti odvolání ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o., Sámova 7, Praha 10“

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

petici proti odvolání ředitele CSOP

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 99
ze dne 19. 2. 2020

k informaci o petici: ,,Intenzita tranzitní automobilové dopravy na Bohdalci v ulicích Modletínská,
Na Křivce, Popovická“
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

petici „Intenzita tranzitní automobilové dopravy na Bohdalci v ulicích Modletínská, Na Křivce,
Popovická“

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 100
ze dne 19. 2. 2020

k informaci o odpovědi na petici: ,,Nesouhlas s provozem soukromé Mateřské školy Bambino
s.r.o. v ulici Šrobárova 1869/14, Praha 10 – Vinohrady“
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

odpověď městské části Praha 10 ze dne 6. 2. 2020 na petici ,,Nesouhlas s provozem soukromé
Mateřské školy Bambino s.r.o. v ulici Šrobárova 1869/14, Praha 10 - Vinohrady

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 101
ze dne 19. 2. 2020

k informaci o doručených stížnostech v měsíci lednu 2020, včetně informace o jejich obsahu a
postupu jejich vyřizování
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stížnosti doručené v měsíci lednu 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 102
ze dne 19. 2. 2020

k zahájení kontrol na měsíc únor 2020 dle schváleného plánu ZMČ Praha 10
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. zahajuje
kontroly na měsíc únor 2020 dle schváleného plánu ZMČ Praha 10
-

Zapsal:

kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem hospodářské správy
kontrola č. 14 – kontrola činnost PRAHA 10 – Majetková a.s.

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 103
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem hospodářské správy
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

předložení seznamu smluv, případně objednávek, které byly uzavřeny odborem hospodářské správy,
a to od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2020

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 104
ze dne 19. 2. 2020

ke kontrole č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a. s.
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

Kancelář starostky o předložení zápisů z valných hromad společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. za
období roku 2019. Dále žádá o předložení usnesení Rady městské části Praha 10 týkající se výkonu
práv městské části Praha 10 jako společníka PRAHA 10 – Majetková a.s. na příští jednání.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 12. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 105
ze dne 19. 2. 2020

k podnětu týkajícího se reklamy městské části Praha 10
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

Kancelář starostky, oddělení tiskové o předložení přehledu reklamy zadané v roce 2019 a v lednu
2020, včetně položkového rozpisu s uvedením označení typu reklamy, obsahu reklamy, umístění
reklamy a jednotkové ceny za uvedenou reklamu a dobu zadání takové reklamy.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-017526/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

