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Městská část Praha - Zbraslav 
156 03 Praha - Zbraslav,  Zbraslavské nám. 464,  tel.: 257 111 888 

KONTROLNÍ VÝBOR 
 

 
   

 
  
V Praze dne: 29.10.2008 

 
 

 
Zápis 

č. A4/2008 
z jednání kontrolního výboru městské části Prahy – Zbraslav 

 
 
Datum: 29. říjen 2008 
Místo:  Zbraslav 
Přítomni:    Mgr. Karel Tejkal, MBA 
  Filip Toušek 
  Ing. Aleš Háněl, MBA 
Nepřítomni:  
 
Zapsal:             Mgr. Karel Tejkal, MBA 
Ověřil:             Filip Toušek 
___________________________________________________________________________ 
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1. Zahájení jednání  
– jednání zahájil a celou dobu řídil předseda 
 
 

2. Převzetí agendy – Karel Tejkal 
 

• Během jednání 15. ZMČ Praha – Zbraslav předal protokolárně bývalý předseda KV 
Stieber složku s materiály – kodexy zastupitelů a žádosti o granty – 1. a 2. kolo.  

• Nebyl předán žádný rozpracovaný materiál, případ, ani plán či výkaz činnosti 
předchozího kontrolního výboru. 

 
 

3. Kodex zastupitele 
 
Kontrolní výbor nemá k dispozici „kodex“ od těchto zastupitelů: 
Valenta, Picek, Pelikán, Jungbauer, Tejkal, Dostál, Hasenkopfová, Toušek, Ryba, Sládková. 
 
 
 
 

4. Podnět občanů – garáže 
 
Kontrolní výbor obdržel podnět občanů – Jaroslav Sedlák, Adolf Smola, Jiří Nejedlo. Stěžují 
si na „protiprávní postup rady MČ Praha – Zbraslav“. 
 
KV žádá starostku MČ Praha – Zbraslav, aby KV zdůvodnila a podložila právním rozborem 
výpověď 3783/2008/FO, kterou podepsala dne 24. září 2008. Doporučuje radě MČ sejít se s 
výše uvedenými občany a své kroky jim srozumitelně vysvětlit, čímž se předejde ev. a občany 
avizovaným soudním sporům.  

 
 

5. Podnět občanů – park ve Slunečním městě 
 
KV žádá starostku MČ, aby KV dodala odpovědi na otázky Ing. Svobody: 
 
- kdo prováděl za MČ  technický dozor investora na stavbě a jak byl prováděn 
  
- zda jsou terénní úpravy provedeny podle projektové dokumentace (problémy s odvodněním 
plochy - po vydatnějším dešti se tvoří jezera)  
  
- detail uložení zeminy u sadových obrubníků - bývá zvykem, že úroveň povrchu 
komunikace je na jedné straně obrubníku níže,  na druhé straně je zemina s 
trávníkem zalícována s obrubníkem  - zde jsou místa, kdy terén je z obou stran obrubníku v 
jedné úrovni  
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- zda proběhla inventarizace uhynulé nízké a vysoké zeleně a kdy bude provedena náhradní 
výsadba 
  
- zda bude provedeno dosetí trávníku v místech, kde je v současné době spíše plevel než 
tráva  
  
-  proč nejsou podél pěší komunikace v parku osazeny stožáry veřejného osvětlení - jedná se o 
neosvětlený úsek komunikace podél plotu MŠ  
  
 

6. Podnět občanů – výběrové řízení 
 
Dotaz Ing. Svobody adresovaný kontrolnímu výboru: 
 
„Je správné, aby zastupitel a současně předseda Stavební komise  byl v seznamu účastníků 
výběrového řízení na projektové práce na akci " Rekonstrukce lesoparku Belveder " ? Co na 
to říká kodex zastupitele ?  Kdo a jak se asi bude provádět výběr vhodného uchazeče na 
projektové práce ? „ 
 
KV konstatuje, že účast ve výběrovém řízení není v rozporu s kodexem zastupitele. Důležitá 
je znalost procesu výběrového řízení a dodržení všech zákonných i morálních norem.  
 
KV žádá starostku MČ, aby informovala KV o všech aspektech (termíny, složení komise, 
rozhodovací kritéria, objem zakázky) výběrového řízení na Rekonstrukci lesoparku Belveder.   
 
 
 

7. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav 
 
15. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav 
 
Navýšení nájemného z bytů 2009 – podněty (stížnosti) občanů 
 
KV žádá starostku MČ, aby KV informovala o osobě, která je kompetentní komunikovat 
s občany ohledně bytového fondu v majetku MČ Praha – Zbraslav. Tuto informaci 
doporučuje KV zveřejnit na internetových stránkách MČ. 
 
KV upozorňuje, že změnou termínu zvýšení nájemného oproti předloženému materiálu o 
jeden měsíc (z 1. 1. 2009 na 1. 2. 2009) – zdůvodněného předkladatelkou Kobylkovou 
administrativní náročností rozeslání cca 100 dopisů, přišla MČ Praha – Zbraslav o 86.194 Kč 
rozdílu nájemného.  
 
 
 
Rozpočtové změny 
 
KV konstatuje, že nemá k dispozici zprávu finančního výboru o průběžném plnění rozpočtu.  
 



 4 

Protože rada MČ opakovaně neplní usnesení zastupitelstva č. P1013508: „Zastupitelstvo MČ 
pověřuje radu MČ prováděním rozpočtových změn s tím, že na příštím zasedání předloží 
důvodovou zprávu“ – navrhuje KV ZMČ radě toto oprávnění odebrat. Nebyly mj. doloženy 
rozpočtové změny MŠ Matjuchinova R2692908, místní rozhlas R2693408... 
 
Na základě zprávy finančního výboru ze dne 2. 10. 2008 žádá KV starostku MČ o předání 
všech podrobných podkladů (dokumetace výběrového řízení, objednávky, smlouvy, faktury, 
výkazy práce) za právní služby dodávané MČ Praha – Zbraslav.   
 
 
   
Vysoušeče 
 
KV žádá starostku MČ Praha – Zbraslav o informaci, zda a v jakém znění byly uzavřeny 
smlouvy s Armádou spásy.   
 
 
 
 
14. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav 
 
 
Urbanistická soutěž – Z1418608 
 
KV nemá k dnešnímu dni k dispozici žádný formální dokument o postupu plnění tohoto  
usnesení. Tím pádem nejsou doložitelným způsobem usnesení  (Z 14 186 08 a Z 13 177 08) 
zatím splněna. KV považuje obě usnesení za samostatná, plynou z nich rozdílné úkoly. 
 
 
Dotace volný čas- smlouva 
 
KV konstatuje, že mu nebylo předloženo vyjádření požadované na 15. zasedání ZMČ (viz 
níže).  
 
KV nadále požaduje po starostce MČ Praha – Zbraslav předložit písemné právní vyjádření 
MHMP o poskytování dotací, které vyjasňuje, dle kterého odstavce §89 zákona 131 o hlavním 
městě Praze jsou tyto dotace poskytovány a jaká je jejich návaznost na nutnost schvalování 
jednotlivých smluv zastupitelstvem.  
 
 
KV vyjadřuje pochybnosti o platnosti grantových smluv! 
 
Opatřovaní smluv o poskytnutí účelové dotace – grantu MČ Praha – Zbraslav doložkou dle § 
43 zákona č. 131/2000 Sb.  
 
Dle názoru Kontrolního výboru se na Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu MČ 
Praha – Zbraslav v grantovém řízení v oblasti volného času, umění a kultury vztahuje 
povinnost opatřit tyto smlouvy doložkou dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů. Grantové smlouvy je možné uzavřít až po schválení 
příslušnými orgány MČ a doložka potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto 
právního úkonu ve smyslu § 43. V případě smluv o poskytnutí dotace – grantu v oblasti 
volného času, umění a kultury uzavřených v roce 2008 tomu tak není. KV požaduje, aby 
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smlouvy byly opatřovány doložkou dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
§ 43 zákona č. 131/2000 Sb., Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu hl. m. Prahy nebo 
městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina 
osvědčující tento právní úkon doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; 
doložku podepisují 2 členové zastupitelstva hl. m. Prahy nebo městské části, které tím 
příslušné zastupitelstvo pověřilo.  
 
 
Poskytování dotace z prostředků MČ Praha – Zbraslav  
 
Kontrolní výbor se zabýval kompetencí rady MČ a zastupitelstva MČ v poskytnutí dotace – 
grantu z prostředků MČ občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým 
a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, 
kultura a podobně. Mezi vyhrazenými kompetenci zastupitelstva městské části dle § 89 a rady 
městské části § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů je tato kompetence vyhrazena zastupitelstvu MČ.  
 
Rada městské části svým usnesením č. 12 791 08 z 8. 4. 2008 rozhodla o poskytnutí podpory 
Rodinnému centru Pexeso ve výši 100 000 Kč.   Rada MČ dle názoru KV překročila své 
zákonné pravomoci a poskytnutí této podpory může být neplatné.  
Starostka MČ měla okamžitě pozastavit výkon tohoto usnesení rady z důvodu porušení 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (v kompetenci starosty dle § 102 – …starosta 
pozastaví výkon usnesení rady městské části, má-li za to, že je nesprávné…) a vše předložit 
k projednání zastupitelstva na jeho nejbližším zasedání.    
 
 
KV žádá starostku MČ Praha – Zbraslav o návrh řešení této situace i s ohledem na to, že 
granty již byly vyplaceny a z velké části i utraceny. KV v zásadě nezpochybňuje účel 
grantového systému, ale vyjadřuje obavy z eventuálních právních nesrovnalostí.  
 
 
 
 
 
13. zasedání zastupitelstva MČ: 
 
KV konstatuje, že není splněno usnesení Z1318308 – revize nájemní smlouvy bytový dům 
399. 
 KV žádá starostku MČ o předložení veškerých dokladů, které se týkají plnění tohoto bodu, 
mj. i souvisejících se zápisem KV ze dne 4. 3. 2008: 
 
 
Zápis kontrolního výboru ze dne 4. 3. 2008 (šlo i minulý kontrolní výbor, předseda Ing. 
Stieber): 
 
„Posouzení nájemní smlouvy s ASČR na objekt čp. 399:  

 
Kontrolní výbor projednal záležitost nájemní smlouvy mezi ASČR a MČ Zbraslav s tím, že během projednání 
tohoto bodu bylo přečteno písemné stanovisko právního zástupce MČ Praha – Zbraslav (viz. příloha č.1), které 
poskytla výboru paní starostka. Na základě toho, přijal KV usnesení. 
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Usnesení č. 1:    
 

a)      „Kontrolní výbor konstatuje na základě písemného stanoviska poskytnutého 
právním zástupcem MČ Praha - Zbraslav a členů KV na neplatnost nájemní smlouvy 
s ASČR na pronajatý objekt Elišky Přemyslovny č p. 399, a to od prvopočátku.“ 

 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0     
Usnesení bylo přijato. 
 

b)      „Kontrolní výbor doporučuje ZMČ Praha – Zbraslav a RMČ Praha – Zbraslav 
zajistit vyklizení objektu Elišky Přemyslovny č p. 399 v co nejkratší době.“ 

 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0     
Usnesení bylo přijato. 
 

c)      „Kontrolní výbor doporučuje ZMČ Praha - Zbraslav a RMČ Praha – Zbraslav 
s ohledem na zjištěné skutečnosti zvážit případné trestně právní kroky z důvodu 
podezření na spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a 
neoprávněného obohacení druhé osoby.“ 

 
 
 
 
 
 
ÚJP – radioaktivní materiál 
 
KV konstatuje, že není splněno usnesení z 1318208.  
Termín: 1. 10. 2008!!! 
 
Zastupitelstvo ukládá radě městské části Praha - Zbraslav, aby na základě vystoupení 
zastupitele Miroslava Picka, který informoval o stále trvající práci s jaderným materiálem na 
Zbraslavi a zmenšení tzv. ochranné zóny kolem tohoto pracoviště, informovala do 1. října 
2008 ZMČ, Zbraslavské občany, zejména pak obyvatele Zahradní čtvrti:  

• přesné definici, s jakým jaderným materiálem a kde se na Zbraslavi pracuje  
• úloze a zpochybněné dostatečnosti tzv. ochranné zóny  
• případných rizicích, která obyvatelům Zbraslavi, zejména pak Zahradní čtvrti, hrozí  
• krizových plánech a opatřeních pro případ nepředpokládané události  

 
 
 
 
12. zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav 
 
Územní plán 
 
KV žádá starostku o předání o průběhu projednání zastupitelstvem odsouhlasených změn 
v usnesení Z1217308. 
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10. zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav 
 
 KV žádá starostku o informaci o plnění usnesení P1013308 – využití vykoupených objektů 
v Lahovicích po povodni 2002 v majetku MHMP. 
 
 
 
 
 

8. Počet členů rady MČ Praha – Zbraslav  
  

Rada MČ Praha – Zbraslav je složena z 5 členů. Na 15. řádném zasedání dne 24.9. 2008 
odstoupil jeden z radních (usn. č. Z 15 195 08 – zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení 
člena rady MČ Praha-Zbraslav Filipa Gaspara) a současně, ač bylo hlasováno, nebyl zvolen 
jeho nástupce. Tím došlo k poklesu radních pod zákonnou hranici (zák. č. 131/2000Sb. § 95, 
odst.1) Počet členů rady městské části činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž nesmí 
přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva městské části. Rada městské části se 
nevolí v městských částech, kde zastupitelstvo městské části má méně než 15 členů.) 
 
Protože nedošlo ke zvolení nástupce a zastupitelstvo nepověřilo starostku MČ k plnění úkolů, 
jejichž plnění je ze zákona svěřeno radě MČ (zák. č. 131/2000Sb., § 96 odst1) Poklesne-li v 
průběhu funkčního období počet členů rady městské části pod polovinu stanoveného počtu a 
na nejbližším zasedání zastupitelstva městské části nebude doplněn alespoň na polovinu 
stanoveného počtu, vykonává její funkce až do doplnění počtu zastupitelstvo městské části. 
Zastupitelstvo městské části může v takovém případě svěřit plnění úkolů rady městské části 
starostovi městské části.), dochází dle našeho KV k  porušování zákona 131/2000 Sb. 

 
Toto porušování spatřuje KV zejména v tom, že rada MČ i nadále zasedá a přijímá usnesení 
(na internetových stránkách je zápis z jednání rady č. 35 ze dne 30.9 a č.36  z 7. 10, možná 
proběhla i další zasedání rady), ač k tomu dle mínění KV pozbyla mandát. Máme právo se 
domnívat, že v případě, že rada bude i  nadále přijímat usnesení, může dojít  k situaci, kdy 
bude MČ nařčena z nezákonného jednání a v nejhorším případě může dojít i ke soudním 
sporům z důvodu, že takto přijaté usnesení může poškodit zájmy druhé strany. 
 
KV žádá starostku o prověření možných právních důsledků výše popsaného stavu a 
případného urychleného zjednání nápravy. 
 
 
 

9. Zákon o hlavním městě Praze č. 131/200 
 
Předseda KV požádal dne 28. 10. 2008 vedení úřadu o aktuální znění výše uvedeného zákona 
v tištěné podobě. Dostali jsme však verzi s posledními novelami z roku 2004, když ve veřejně 
dostupných zdrojích jsou k dispozici verze s novelizacemi z roku 2008. Mj. v paragrafu 89 – 
působnost zastupitelstva MČ – jsou v rozporu.  KV upozorňuje na tuto nesrovnalost. 
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10. Tajemník úřadu MČ 
 
KV žádá starostku MČ o předání dokumentace o průběhu výběrového řízení na tajemníka 
ÚMČ.  
 
 
 

11. Pronájem Městského domu 
  
KV žádá starostku MČ Praha – Zbraslav o sdělení informace, na základě jakých podmínek a 
komu se pronajímá Městský dům. 
 
 
 

12. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav 
 
Na posledním 15. zasedání ZMČ 24. září nebyl stanoven termín příštího zasedání. 
 
 
 

13. Ostatní 
 

• Zajistit další členy s opravdovým zájmem o aktivní práci v kontrolním výboru. Úkol 
trvá - předseda. 

• Zajistit možnost standardního vyhledávání v oficiálních dokumentech MČ Praha – 
Zbraslav – splněno u nových dokumentů, zpětně dohledávat nelze. 

• Vytipovat smlouvy uzavřené MČ, které KV prověří - Toušek 
 

• Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční v závěru roku 2008 – přesný termín 
nelze stanovit s ohledem na neznalost termínu příštího zasedání ZMČ. 

   
 
 

14. Ukončení jednání  
– ukončil předseda 
                                                                                               
          
 
 
Zapsal:  Mgr. Karel Tejkal, MBA     Ověřil:  Filip Toušek 

 


