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Zápis č. 14/2020
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 23. 9. 2020

Přítomni:
JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Vladimír Novák, Mgr. David Satke, Bc. Lukáš Tyl
Omluveni:
Bc. Radek Lojda, Mgr. Adam Šilar
Hosté:
Mgr. Ivana Cabrnochová,
Místo jednání: ÚMČ Praha 10, Radniční salónek, budova B, 5. patro
Navržený program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Zahájení
Návrh programu
Určení ověřovatele zápisu z 14. zasedání Kontrolního výboru
Odsouhlasení zápisu č. 13 ze dne 27. 5. 2020
kontrola č. 8 – usnesení RMČ č. 231 – k vyhlášení soutěže ,,Zásobník projektů – partnerství pro Prahu
10“, ze dne 4. 4. 2019
Kontrola č. 3 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří
tajemníka – usnesení č. 107
Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha 10
– usnesení č. 108
Kontrola č. 12 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve vlastnictví
městské části
Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
hospodářské správy – usnesení č. 109
Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a. s.
Kontrola č. 19 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
stavebním – usnesení č. 116
Podnět k možnému porušení práv zastupitele na jednání Zastupitelstva městské části Praha 10
Podnět ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné
působnosti – Magnolia Invest s.r.o. – usnesení č. 110
Podnět ke kontrole volby členů Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva MČ Praha 10 na
minulém jednání zastupitelstva
Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2020
Informace o doručených stížnostech v měsíci květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně informace
o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
Informace o petici: ,,za zákaz pražení kávy v pražírně DELICADO“ a odpovědi na ni
Informace o petici: ,,pro vybudování výtahu“ a odpovědi na ni
Informace o petici: ,,Nesouhlas s rozhodnutím ředitelky Základní školy Brigádníků 14/510 o změně
metody výuky matematiky“ a odpovědi na ni
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XX.
Plán kontrol 2020 – zahájení
i. Kontrola č. 15 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
sociálním
ii. Kontrola č. 16 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic
iii. Kontrola č. 17 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
školství
iv. Kontrola č. 18 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková,
a.s.
v. Kontrola č. 20 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě
veřejného prostoru
vi. Kontrola č. 21 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem živnostenským
vii. Kontrola č. 22 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková,
a. s.
XXI. Různé
XXII. Závěr
K bodu I. – Zahájení
Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 16:35 hod. Konstatuje se, že Kontrolní výbor (dále také „KoV“)
byl na dnešním jednání schopný usnášení.
K bodu II. – Návrh programu
Předseda představil návrh programu. Mgr. Satke navrhnul zrušit bod XII. a XX. navrženého programu. Probíhá
diskuze k návrhu Mgr. Satkeho. Předseda KoV připomněl, že oproti původnímu harmonogramu přidal do
plánů jednání nové termíny, a z tohoto důvodu se dokáže ztotožnit s odsunem zahájení nových kontrol.
Předseda KoV navrhnul stažení bodu XX. z jednání dnešního KoV s tím, že se projedná na příštích jednání KoV.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Návrh byl schválen
Předseda KoV nechává hlasovat o návrhu Mgr. Satkeho o neprojednání navrhovaného bodu XII.
Průběh hlasování:
Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Návrh nebyl schválen
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Předseda KoV nechává hlasovat o programu jako celku s tím, že bod XX. nebude projednán a u následných
bodů dojde k jejich přečíslování.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Program byl schválen
K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 14. zasedání KoV
Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Mgr. David Satke.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 14/2020 Mgr. Satkeho
K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu č. 13 ze dne 27. 5. 2020
Návrh usnesení č. 117: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 13 ze dne 27. 5. 2020 s výjimkou
uvedení neomluvených členů výboru. Bc. Lukáš Tyl byl řádně omluven.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu V. – Kontrola č. 8 – usnesení RMČ č. 231 – k vyhlášení soutěže ,,Zásobník projektů – partnerství pro
Prahu 10“, ze dne 4. 4. 2019
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Ze strany předsedy KoV je přivítán
Přítomnému hostovi byla položena otázka týkající se jeho nominace do komise. Z jeho strany bylo
odpovězeno, že toto lze zjistit z oficiálních dokumentů nebo od předsedy předmětné komise s tím, že tato
otázka by neměla být směřována na něj. Předseda KoV informoval přítomného hosta, že dle názoru výboru
nesplňoval podmínky pro členství v komisi a z tohoto důvodu výbor zajímá, jak ke vzniku členství došlo. Ze
strany předsedy KoV byl přítomný host současně dotázán, zda se seznámil s pravidly soutěže a konkrétně s
článkem, který stanovuje podmínky členství. Přítomný host odpověděl, že by tyto otázky měly mířit na osoby
odpovědné za sestavení komise. Současně si není vědom, že by byl seznámen s konkrétním článkem pravidel
soutěže. Ze strany JUDr. Kleslové byl přítomný host dotázán, zda je úředníkem ÚMČ Praha 10 či členem RMČ
Praha 10. Přítomný host na tyto otázky odpověděl negativně. Probíhá další diskuze mezi členy výboru.
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Přítomný host připomněl, že se daná událost stala před rokem a půl a na podrobnosti si nevzpomíná a odkázal
na písemné podklady a příslušné odpovědné osoby. Současně si není vědom, zda byl za účast v předmětné
komisi honorován. JUDr. Kleslová položila dotaz, zda přítomný host dával svůj souhlas s kandidaturou do
předmětné komise. Bylo sděleno, že si nevzpomíná a pravděpodobně ho oslovil někdo z oddělení pro kulturu.
Přítomnému hostovi byly k nahlédnutí předloženy pravidla soutěže ,,Zásobník projektů – partnerství pro
Praha 10“, přičemž tento sdělil, že je nezná. Předseda výboru poděkoval přítomnému hostovi za jeho dnešní
účast a tento následně opustil jednání. Dále se konstatuje, že MgA. Kašpar na pozvání na dnešní jednání
výboru nereagoval. Probíhá další diskuze mezi členy výboru a hodnocení dílčích podkladů. Čte se mzdový list
a e-mail paní Nicol Tsironisové ze dne 9. 1. 2020.
Návrh usnesení: V kontrole č. 8 bude pokračováno při dalším jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10.
Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá MgA. Kašpara o účast na dalším jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0

Usnesení nebylo přijato

K bodu VI. – Kontrola č. 3 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
kanceláří tajemníka – usnesení č. 107
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Čte se přehled vyžádaných pracovních smluv DPP a DPČ u JUDr.
Radky MacGregor Pelikánové a Mgr. Elišky Čepové. Probíhá diskuze mezi členy výboru.
Předseda KoV nechává hlasovat o návrhu usnesení Bc. Tyla.
Návrh usnesení:
I. Ukončuje se kontrola č. 3 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří
tajemníka.
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: 1
Proti: 2 (Mgr. Ing. Kopecký, JUDr. Kleslová)
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Usnesení nebylo přijato
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Předseda KoV nechává hlasovat o svém návrhu.
Návrh usnesení 118: Ukončuje se kontrola č. 3 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při
uzavírání smluv kanceláří tajemníka.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0

Usnesení bylo přijato

Předseda KoV nechává hlasovat o svém návrhu.
Návrh usnesení: Uzavřením dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce s Mgr. Eliškou Čepovou
postupoval ÚMČ Praha 10 v rozporu s péčí řádného hospodáře.
Průběh hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Usnesení nebylo přijato
Předseda KoV nechává hlasovat o návrhu Mgr. Satkeho.
Návrh usnesení č. 119: Vymezení části předmětu pracovní činnosti v DPČ Mgr. Elišky Čepové je nesprávné,
neboť v části kopíruje neslučitelné povinnosti předsedy výboru pro sport a v části povinnosti příslušného
odboru. Na tuto činnost by neměla být sjednávána pracovní smlouva nebo dohoda o pracích konaných mimo
pracovní poměr.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
Předseda KoV nechává hlasovat o návrhu JUDr. Kleslové.
Návrh usnesení: Předmět činnosti vymezený v DPČ Mgr. Elišky Čepové je nezákonný, neboť výkon mandátu
zastupitele ve funkci uvolněného předsedy výboru je dle zákona nepřenosný.
Průběh hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Usnesení nebylo přijato
JUDr. Kleslová konstatuje, že usnesení sice nebylo přijato, ale hlasovala pro něj většina přítomných členů
výboru. JUDr. Kleslová má za to, že postup ÚMČ byl v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Strana 6
P10-061187/2020

Předseda KoV nechává hlasovat o svém návrhu.
Návrh usnesení č. 120:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 doporučuje, aby byla přijata opatření k předcházení takových pochybení.
II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá, aby byl s přijatými opatřeními seznámen.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu VII. - Kontrola č. 10 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků
Praha 10 – usnesení č. 108
Probíhá diskuze mezi členy výboru.
Předseda KoV nechává hlasovat o návrhu Mgr. Satkeho.
Návrh usnesení:
I. Ukončuje se kontrola č. 10 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníků Praha
10.
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: 2
Proti: 3
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení nebylo přijato
Předseda KoV nechává hlasovat o svém návrhu.
Návrh usnesení č. 121: Kontrola č. 10 se přerušuje do doby přítomnosti člena Bc. Lojdy, který kontrolu
inicioval.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu č. VIII. - Kontrola č. 12 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů
ve vlastnictví městské části
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Konstatuje se podstatný obsah předložených podkladů.
Návrh usnesení č. 122:
I. Ukončuje se kontrola č. 12 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve
vlastnictví městské části.
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: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Usnesení bylo přijato
K bodu IX. – Kontrola č. 13 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem hospodářské správy – usnesení č. 109
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Čte se seznam smluv uzavřených od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Čte
se smlouva o dílo č. 2014/OHS/0185 uzavřená s panem Josefem Krotilem a smlouva příkazní č.
2019/OHS/0093 uzavřená s JUDr. Pavlem Šutkou. Dále se konstatuje podstatný obsah příkazní smliouvy č.
2019/OHS/0094 uzavřené s MgA. Patricií Glinskou. Konstatuje se, že JUDr. Šutka je advokátem zapsaným do
seznamu advokátů. Provedena lustrace v registru živnostenského podnikání u subjektu JUDr. Šutka. Tato
osoba není držitelem živnostenského oprávnění. Čte se podstatný obsah smluv č. 2019/OHS/0095, č.
2019/OHS/0096, č. 2019/OHS/0928 a č. 2020/OHS/0122.
Návrh usnesení č. 123: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 žádá předložit výkaz činnosti realizované na základě
smluv č. 2019/OHS/0093, č. 2019/OHS/0094, č. 2019/OHS/0095, č. 2019/OHS/0096 a o sdělení pro jakého
člena RMČ měla být vykonávána činnost na základě smlouvy č. 2019/OHS/0093.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
Konstatuje se, že v kontrole bude pokračováno při příštím jednání.
K bodu X. – Kontrola č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Čte se e-mail Mgr. Martina Bahenského ze dne 3. 6. 2020 ve znění:
,,Vážený pane vedoucí, děkuji za informaci. Jak jsem uvedl již ve zmíněném IS dne 20.4.2020, veškerá usnesení
RMČ Praha 10 (nejen ta týkající se výkonu práv MČ Praha 10 jako jediného akcionáře PRAHA 10 – Majetková
a.s.) jsou veřejně dostupná všem na webu městské části: Na adrese https://praha10.cz/volene-
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organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-zastupitelstva.aspx stačí v kolonce „Hledání libovolného textu“
zadat pouze slovo „majetková“, v kolonce „Rada nebo zastupitelstvo“ zvolit z nabídky „Rada“ a v kolonce
„Rok“ zvolit z nabídky „2019“. Následně stačí již jen kliknout na tlačítko „HLEDAT“ a v řádu několika sekund
se objeví všechna přijatá usnesení RMČ týkající se společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. v daném roce, a to
vč. důvodových zpráv a příloh“.
Návrh usnesení č 124: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 konstatuje opakované nesplnění žádosti uložené
usnesením Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Bahenským, vedoucím oddělení sekretariátu starostky.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
Předseda kontrolního výboru ZMČ požádá, prostřednictvím tajemníka výboru, tajemnici ÚMČ Praha 10 o
zajištění sjednání nápravy. Konstatuje se, že v kontrole bude pokračováno na dalším jednání Kontrolního
výboru ZMČ Praha 10.
K bodu XI. – Kontrola č. 19 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem stavebním – usnesení č. 116
Konstatuje se dosavadní průběh kontroly. Čte se e-mail Ing. arch. Daniela Berita, tč. pověřeného
zastupováním vedoucího odboru stavebního. Z předmětného vyjádření vychází, že ve vymezeném období
neuzavřel odbor stavební žádnou smlouvu ani objednávku. Odbor stavební není správcem žádné rozpočtové
kapitoly.
Návrh usnesení č. 125:
I. Ukončuje se kontrola č. 19 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem
stavebním.
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: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu XII. – Podnět k možnému porušení práv zastupitele na jednání Zastupitelstva městské části Praha
10
Konstatuje se nepřítomnost Bc. Lojdy, který projednání uvedeného podnětu navrhl.
Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 se bude podnětem zabývat na příštím jednání, u kterého bude
přítomen člen Bc. Lojda.
Průběh hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Usnesení nebylo přijato
Předseda KoV konstatuje, že předmětný bod bude zařazen na program jednání příště.
Mgr. Satke navrhnul přeložení plánovaných bodů programu XIII. a XIV. z časových důvodů na příští jednání
Kontrolního výboru ZMČ Praha 10. Předseda KoV nechává o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 126: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bude v jednání o bodech XIII. a XIV. schváleného
programu pokračovat při příštím jednání.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0

Usnesení bylo přijato

K bodu XV. – Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2020
Konstatuje se podstatný obsah úkolů uložených od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Konstatuje se, že v měsících
květen, červen, červenec a srpen 2020 bylo uloženo 374 úkolů, 238 úkolů splněno v uloženém termínu, 7
úkolů nesplněno v uloženém termínu, 139 úkolů mělo pozdějších termín plnění. Čte se vyjádření nositelů
nesplněných úkolů.
Návrh usnesení č. 127: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ
za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně úkolů, které byly v prodlení.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu XVI. – Informace o doručených stížnostech v měsíci květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně
informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
Čte se podstatný obsah stížností předložených interními sděleními ze dne 8. 6. 2020, 7. 7. 2020, 3. 8. 2020 a
2. 9. 2020.
Návrh usnesení č. 128: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí informace o doručených stížnostech
v měsíci květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XVII. – Informace o petici: ,,za zákaz pražení kávy v pražírně DELICADO“ a odpovědi na ni
Čte se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 25. 5. 2020. Čte se obsah petice doručené dne 21. 5. 2020 a
odpověď na ni ze dne 22. 6. 2020.
Návrh usnesení č. 129: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici ,,za zákaz pražení kávy v pražírně
DELICADO“ a odpověď na ni.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu XVIII. – Informace o petici: ,,pro vybudování výtahu“ a odpovědi na ni
Čte se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 15. 6. 2020. Čte se obsah petice ze dne 8. 6. 2020 a odpověď na ni
ze dne 30. 6. 2020.
Návrh usnesení č. 130: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici ,,pro vybudování výtahu“ a
odpověď na ni.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu XIX. – Informace o petici: ,,Nesouhlas s rozhodnutím ředitelky Základní školy Brigádníků 14/510 o
změně metody výuky matematiky“ a odpovědi na ni
Čte se interní sdělení Mgr. Kosmela ze dne 30. 6. 2020. Čte se obsah petice doručené dne 29. 6. 2020 a
odpověď na ni ze dne 23. 7. 2020. Probíhá diskuze mezi členy výboru.
Návrh usnesení č. 131:
I. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 bere na vědomí petici ,,Nesouhlas s rozhodnutím ředitelky Základní školy
Brigádníků 14/510 o změně metody výuky matematiky“ a odpověď na ni.
II. Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 doporučuje školskému výboru, aby se zabýval spory rodičů v Základní škole
Brigádníků.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0

K bodu XX. – Různé

Usnesení bylo přijato

K bodu XXI. - Závěr
Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18:42 hod. a svolal jednání na 13. 10. 2020 na
16:30 hod. Místo konání bude upřesněno v pozvánce na další jednání.
Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV

…………………………………………………

Mgr. David Satke, ověřovatel

…………………………………………………

Zapsal: Mgr. Tomáš Kosmel, tajemník KoV

…………………………………………………

V Praze dne 29. 9. 2020
Přílohy:
- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 117
- Usnesení č. 118
- Usnesení č. 119
- Usnesení č. 120
- Usnesení č. 121
- Usnesení č. 122
- Usnesení č. 123
- Usnesení č. 124
- Usnesení č. 125
- Usnesení č. 126
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-

Usnesení č. 127
Usnesení č. 128
Usnesení č. 129
Usnesení č. 130
Usnesení č. 131
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 117
ze dne 23. 9. 2020
k odsouhlasení zápisu č. 13 ze dne 27. 5. 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
zápis č. 13 ze dne 27. 5. 2020 s výjimkou uvedení neomluvených členů výboru. Bc. Lukáš Tyl byl
řádně omluven.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 118
ze dne 23. 9. 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. ukončuje
kontrolu č. 3

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 119
ze dne 23. 9. 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. přijímá

kontrolní závěr - Vymezení části předmětu pracovní činnosti v DPČ Mgr. Elišky Čepové je nesprávný, neboť
v části kopíruje neslučitelné povinnosti předsedy výboru pro sport a v části povinnosti příslušného odboru.
Na tuto činnost by neměla být sjednávána pracovní smlouva nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní
poměr.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 120
ze dne 23. 9. 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. doporučuje

aby byla přijata opatření k předcházení takových pochybení

II. žádá

aby byl s přijatými opatřeními seznámen

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 121
ze dne 23. 9. 2020

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. přerušuje

kontrolu č. 10 do doby přítomnosti člena Bc. Lojdy, který kontrolu inicioval

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 122
ze dne 23. 9. 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. ukončuje

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

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: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 123
ze dne 23. 9. 2020

ke kontrole č. 13 – kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání
smluv odborem hospodářské správy

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

předložit výkaz činnosti realizované na základě smluv č. 2019/OHS/0093, č. 2019/OHS/0094, č.
2019/OHS/0095, č. 2019/OHS/0096 a o sdělení pro jakého člena RMČ měla být vykonávána činnost
na základě smlouvy č. 2019/OHS/0093.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 124
ze dne 23. 9. 2020

ke kontrole č. 14 – kontrola činnosti PRAHA 10 – Majetková a.s.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje
opakované nesplnění žádosti uložené usnesením Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr.
Bahenským, vedoucím oddělení sekretariátu starostky.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Strana 21
P10-061187/2020

Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 125
ze dne 23. 9. 2020

ke kontrole č. 19 – dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv
odborem stavebním

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. ukončuje

kontrolu č. 19 dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem stavebním

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: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 126
ze dne 23. 9. 2020
k podnětu ke kontrole dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 10 na úseku
samostatné působnosti – Magnolia Invest s.r.o. a k podnětu ke kontrole volby členů Výboru pro
sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva MČ Praha 10 na minulém jednání zastupitelstva

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje
že bude v jednání o bodech XIII. a XIV. schváleného programu pokračovat při příštím jednání.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 127
ze dne 23. 9. 2020
k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2020

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí
stav plnění úkolů uložených ZMČ a RMČ za měsíc květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně
úkolů, které byly v prodlení.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 128
ze dne 23. 9. 2020
k informaci o doručených stížnostech v měsíci květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně
informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

informaci o doručených stížnostech v měsíci květen, červen, červenec a srpen 2020, včetně
informace o jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 129
ze dne 23. 9. 2020

k informaci o petici: ,,za zákaz pražení kávy v pražírně DELICADO“ a odpovědi na ni
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

petici: ,,za zákaz pražení kávy v pražírně DELICADO“ a odpověď na ni

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 130
ze dne 23. 9. 2020

k informaci o petici: ,,pro vybudování výtahu“ a odpovědi na ni
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

petici: ,,pro vybudování výtahu“ a odpověď na ni

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 14. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 131
ze dne 23. 9. 2020

k informaci o petici: ,,Nesouhlas s rozhodnutím ředitelky Základní školy Brigádníků 14/510 o
změně metody výuky matematiky“ a odpovědi na ni
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

petici: ,,Nesouhlas s rozhodnutím ředitelky Základní školy Brigádníků 14/510 o změně metody výuky
matematiky“ a odpověď na ni

II. doporučuje

školskému výboru, aby se zabýval spory rodičů v Základní škole Brigádníků

Zapsal:

Mgr. Tomáš Kosmel
tajemník KoV

Číslo tisku: P10-061187/2020

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

