
Zápis 
z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 9. 9. 2020 od 16.30 

hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 

           

 

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 

                  Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) 

                  Ing. Petr Karel, (člen KV) 

                  Bc. Pavel Pospíšek (člen KV) 

                  JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV) 

omluveni: Bc. Bedřich Laube (člen KV) 

hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (prezenční listina přiložena k originálu zápisu) 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 zahájil v 16.30 hodin předseda výboru Mgr. 

Martin Hrubčík, přivítal přítomné a avizoval pozvání zástupců petentů petice „Za bezpečnou a 

klidnou Proseckou vyhlídku“ a petentů ve věci petice k tématu „Jiránkovy vily“. 

Mgr. Martin Hrubčík dále konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy 

možné zahájit jednání.  

1) Zahájení jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 
 

- Zahájení jednání KV 

- Určení ověřovatele 

- Schválení hostů s hlasem poradním 

- Návrhy na doplnění zaslaného programu KV 

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

- Kontrola plnění usnesení rady 

- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

- Kontrola dodržování právních předpisů ÚMČ P 9 na úseku samostatné působnosti 

- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření 

- Různé 

 

2) Určení ověřovatele – předseda KV navrhl ověřovatele zápisu člena KV Bc. Pavla 

Pospíška, který s návrhem vyjádřil souhlas. 
 

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu jednání KV Bc. Pavla Pospíška, který s 

návrhem vyjadřuje souhlas. 

Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  
 

3)  Schválení hostů s hlasem poradním – předseda KV představil zástupce petentů. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a nechal hlasovat členy KV dle čl. III bod 7 a 8 o 

přizvaných osobách v souladu s Jednacím řádem Výborů Zastupitelstva Městské části 

Praha 9. Dále konstatuje, že zástupcům petentů ve věci Jiránkovy vily byla rovněž 

zaslána pozvánka na dnešní jednání a zástupci petentů se nedostavili. 
 

Usnesení: KV schvaluje účast osob xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 



4) Návrhy na doplnění zaslaného programu KV – Předseda navrhl předřazení bodu 

Různé jako bod 5. 
 

Usnesení: KV schvaluje změnu programu tohoto jednání, a to ve smyslu předřazení bodu 

„Různé“ jako bodu 5 daného jednání. 

Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  
 

 

5) Různé – předseda KV uvedl hosty a vyzval zástupce petentů petice „Za bezpečnou a 

klidnou Proseckou vyhlídku“ k vyjádření. Zástupci petentů uvádějí, že se jim dostalo 

odpovědi radního Z. Davídka na výše uvedenou petici, popisují chování návštěvníků 

Prosecké vyhlídky. Mgr. Hrubčík osvětluje, že kompetentním orgánem je Městská 

policie a PČR a vysvětluje kompetence Kontrolního výboru ZMČ Praha 9. Strany 

shrnují body jednání – umístění kamerového bodu, zákaz stání v dané lokalitě a 

zavedení provozního řádu pro Proseckou vyhlídku, uvážena byla možnost prověření 

vyřízení dané petice, a dále byla akcentována nutnost dokončení úprav prosecké 

vyhlídky dle v minulosti schváleného projektu jako předpoklad zklidnění situace 

v oblasti, což bylo i doporučení vyplývající z veřejného jednání KV dne 06. 11. 2019, 

které bylo v minulosti předloženo Zastupitelstvu Městské části Praha 9. 
 

Následně jednání KV již pokračovalo bez hostů. 
 

Předseda KV Martin Hrubčík informuje, že s ohledem na potřebu v různých agendách 

KV bude cestou paní tajemnice KV na další jednání KV přizván vedoucí Útvaru 

interního auditu a kontroly Mgr. Jan Paluska. 
 

Usnesení: KV schvaluje doporučení RMČ Praha 9 zvážit možnosti realizace požadavků 

petentů v bodech umístění kamerového bodu, zákazu stání a provozního řádu. 

Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení: KV ukládá tajemnici KV, aby na další jednání KV přizvala vedoucího Útvaru 

interního auditu a kontroly Mgr. Jan Palusku. 

Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 
 

6)  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – bez informací a návrhů 
 

7) Kontrola plnění usnesení rady – člen KV Ing. Petr Karel informuje KV o provedené 

úpravě na webových stránkách MČ Praha 9. Ing. Petr Karel prověřil dále usnesení 

Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 381/20, č. Us RMČ 382/20, přílohy k usnesení č. Us. 

357/20 a zápis z jednání RMČ Praha 9 ze dne 21. 7. 2020. Ing. Petr Karel dále na 

základě podnětu předsedy KV z minulého jednání KV navrhuje sjednocení postupů při 

anonymizaci na webových stránkách ÚMČ Praha 9. 
 

Usnesení: KV doporučuje Radě MČ Praha 9 opravu názvu u webového uveřejnění 

usnesení č. Us RMČ 381/20 a tajemníkovi ÚMČ Praha 9 zavedení jednotných postupů při 

anonymizaci na webových stránkách ÚMČ Praha 9. 

Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  
 

7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – bez nálezů 

 



8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku 

samostatné působnosti – člen kontrolního výboru Bc. Pavel Pospíšek přijímá v rámci 

své pravomoci kontrolu formální správnosti vyřízené petice „Za bezpečnou a klidnou 

Proseckou vyhlídku“. 
 

Usnesení: KV schvaluje kontrolu formální správnosti vyřízené petice „Za bezpečnou a 

klidnou Proseckou vyhlídku“ 

 Hlasování: pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  
 

9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – bez informací a návrhů 

 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,40 hodin. 

 

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová 

     

Přepracoval a schválil: Mgr. Martin Hrubčík  

 

Ověřil: Bc. Pavel Pospíšek 


