Zápis
z 12. jednání kontrolního výboru konaného dne 1. 2. 2018
Přítomni:
Mgr. Pavel Kosař, předseda
Aleš Benda, člen
Mgr. Ivana Vodičková, členka
Kateřina Erbsová, členka
RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc., člen
Bc. Radim Pokorný, tajemník
Omluven nepřítomen:
Hosté:
Ing. Martin Turnovský, starosta
Ing. Jiří Pařízek, zastupitel
Vojtěch Zelenka, zastupitel
RNDr. Petr Král, zastupitel

Program:
Zahájení – Jednání kontrolního výboru zahájil pan předseda Mgr. Pavel Kosař v 17:00 hod.
přivítáním všech přítomných.
1) Kontrola zápisu 11. jednání KV
2) Přezkoumání vyplacených odměn člena KV pana Bendy na základě podnětu zastupitele.
3) Podněty od zastupitelů (pan Zelenka)
4) Podněty od občanů
Program jako celek nebyl schválen. Hlasování o programu: s tímto výsledkem: Pro: 2 (p.
Kosař, pí. Erbsová); Proti: 1 (p. Loula); Zdrželi se: 2 (pí. Vodičková, p. Benda) = neschválen.
Na to předseda KV zkontroloval postup jednání KV dle jednacího řádu KV a
konstatoval, že členové KV mají možnost dle jednacího řádu pouze doplňovat body
programu a nebo navrhovat změnu pořadí bodů programu, nikoli program připravený
předsedou KV neschválit a znemožnit tak jednání KV. Za těchto okolností byli s tímto
členové KV seznámeni a bylo pokračováno v jednání KV.
Ad „1)“

Kontrola zápisu z 11. jednání KV:
• Pan předseda požádal tajemníka o znovu-odeslání (elektronicky – 4stránky) stanoviska
od adv. kanceláře Jansta & Kostka k tiskovému zákonu, bude projednáno na dalším
KV. K žádosti došlo poté, co se ukázalo, že některým členům KV došel neúplný
podklad, než byl předložen panem tajemníkem na jednání KV.
• Pan předseda KV konstatuje za svou osobu, že stanovisko adv. kanceláře Jansta &
Kostka k případu vydržení pozemků paní Lopatové je nepřiměřeně ohodnocené.
Předseda KV se domnívá, že má na tuto situaci objektivní názor, protože totožné
stanovisko vypracoval také.
• KV konstatuje, že objednávka EO na právní služby od JUDr. Patrika Matyaska k
otázkám vzniku příspěvkové organizace nemusela být zveřejněna v registru smluv,
vzhledem k její finanční výši.

Ad „2)“

Na žádost pana předsedy o podklady k prvnímu bodu programu bylo poskytnuto: Jedná se o
stanovisko MHMP, které bylo vypracováno na podnět zastupitele.
„Předseda zvláštního orgánu – Komise pro sociální a právní ochranu dětí (dále jen KSPOD)
Na 67. RMČ dne 20. 9. 2017 byl ke dni 21. 9. 2017 jmenován do funkce předsedy zvláštního
orgánu KSPOD pan Aleš Benda. Odměna ve výši 19 900 Kč měsíčně byla chybně vyplácena,
neboť na 2. zasedání ZMČ dne 10. 12. 2014 byla tato odměna schválena pro neuvolněné radní,
kteří jsou jmenování předsedou zvl. orgánu nebo komise pověřené výkonem státní správy. Pan
Benda je neuvolněným zastupitelem, na kterého se tato odměna tedy nevztahuje, i když činnost
předsedy vykonává. Odbor kontrolních činností MHMP na základě podnětu zastupitele ZMČ
Praha 22 potvrdil, že odměnu v tomto případě Zastupitelstvo MČ Praha 22 nestanovilo a pro
její vyplácení není v přijatém usnesení 1. a 2. ZMČ Praha 22 žádná opora. Celkem bylo
vyplaceno (za období 21.9. – 30.11.2017 a dále není vypláceno) 33 474 Kč. Rozhodnutím
RMČ (74.) bude částka vrácena dohodou o splátkovém kalendáři do října 2018.“
Ad „3)“ podněty od zastupitelů
Žádost pana zastupitele Zelenky o:
➢ Prověření odměny pro radního pana Ing. Semeniuka za ohled nad vod. dílem
IV.kat, MČ P22 ve výši 8000,-/měs. Smlouva uzavřena na období 1.1.-31.12.
➢ Prověření odměny pro radního pana Ing. Semeniuka za ohled nad vod. dílem
IV.kat, MČ P22 ve výši 10000,-/měs. Smlouva uzavřena na období 1.1.-31.12.
➢ Prověření odměny pro paní Mgr. Kaňokovou za Strategii komunikace ÚMČ
Praha 22 ne výši 20335,- Kč/měs. Smlouva uzavřena na období 1.1.17-31.12.18
V případě bodu 1) a 2) žádám o prověření, zda se nekryje účel dodávané práce
s kompetencemi, které pan Semeniuk jako uvolněný radní pro investice a infrastruktura MČ
má, a za které již jako radní MČ pobírá řádnou odměnu. V případě bodu 3) žádám o prověření,
zda výše odměny za rok 2017 odpovídá rozsahu vykonané práce. Z přehledu není zřejmé, o jak
velký objem prací se jedná a co přesně je jejich obsahem. Zároveň sděluji, že jsem jako
zastupitel MČ nebyl seznám nikdy seznámen s žádnou Strategií komunikace MČ, na kterou se
DPČ odkazuje.
Předseda KV požádal pana tajemníka, aby zajistil smlouvy k bodům 1), 2) a 3) tak, aby se tento
bod mohl projednávat na příštím jednání KV.
………………………………………………………………………………………………….
Různé:
• Pan Benda požádal na závěr o zápis hlasování (jmenovitě) o programu KV.

Předběžný termín dalšího jednání KV: 4.4.2018 v 17:30

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.
Zapsal: Radim Pokorný
Schválil: Mgr. Pavel Kosař, předseda KV:

……………………………………

Ověřil: Mgr. Ivana Vodičková

……………………………………

