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Vážený pan  
Daniel Kajpr 
předseda Kontrolního výboru ZMČPČ 

 
Váš dopis zn.   Č.j.   Vyřizuje  V Praze - Čakovicích  
    01242/2019 ÚMČPČ Laušová/283061410 dne 27. března 2019 
 
Vážený pane předsedo, 
 

k podnětu Kontrolního výboru (dále jen KV) ohledně neprovedené změny na webu ohledně 
statutu rady MČ (citace odstavce ze zákona o HMP) uvádím, že ustanovení bylo upraveno a  zárověň 
doplňuji, že v současné době je připravováné zásadní přepracování webových stránek a dojde 
k vzniku zcela nové struktury webu. 

 
K Vašim dotazům k usnesením USN RMČ 069/2019 a USN RMČ 070/2019 zasíláme v příloze 

vyjádření OŽPaMP. 
 
K dotazu k usnesení USN RMČ 081/2019: V textu usnesení je, že se jedná o změny územního plánu č. 
102 a č. 192, které jsou dohledatelné na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/podnety/zmeny/podnety_na_zmeny.html.  
  

K dotazu chybějících smluv v evidenci smluv na 
http://ina.cakovice.cz/seznamlist.aspx?aid=7&sid=0&pid=0&mid=700,701,702,703,704&username=p
ublic Vám sděluji, že smlouvy jsou do evidence dávány průběžně a v době konání předmětného 
jednání KV byly v systému buď vloženy a zveřejněny nebo byly v procesu schvalování. Nájemní 
smlouvy na byt se nezveřejňují. 
 

V bodu 6 jsou vyjádřeny názory členů KV. V případě, že požadujete k těmto tématům 
konkrétní informace, prosíme o specifikaci podkladů, které v této souvislosti potřebujete. 
 

S pozdravem 
 
 

 
„otisk úředního razítka“             
Ing. Jiří Vintiška v.r.  
starosta MČ Praha-Čakovice 

 

 
 
Příloha: Vyjádření k zápisu 2. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha-Čakovice ze dne 04.03.2019 

 



Vyjádření k zápisu 2. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha-Čakovice ze dne 4.3.2019 
 
4. 
Dle zákona úřad pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.  Aby nedocházelo k tomu, že KV bylo 
něco nejasné nebo nepochopené měl by kontrolní výbor využít svého práva a informovat se  na 
obsah spisu k danému usnesení.  
USN RMČ 069/2019: 
Předseda KV se byl informovat pouze ohledně vymezení pozemků, spis odmítl, tudíž jsme se 
domnívali, že je se situací seznámen, neboť všechna usnesení k danému případu byla schvalována 
minulé volební období, kdy byl členem Rady MČ a na všech jednáních k danému případu byl 
přítomen. 
Dne 5.2.2018 se Rada městské části seznámila s žádostí o prodej pozemků USN RM 055/2018 
Dne 5.3.2018 Rada městské části schválila záměr prodeje za cenu 2.000,- Kč/m2, součástí podkladů 
byl znalecký posudek, kde cena byla stanovena na 1.166,80 Kč/m2, navíc se jedná o menší pozemky u 
komunikace kdy je napravena situace přístupu k nemovitostem žadatelů, kteří neměli přístupovou 
cestu ke svým nemovitostem – USN RM 110/2018. 
Dne 28.5.2018 Zastupitelstvo městské části schválilo prodej pozemků usnesením č. Z-19/12/18. 
Dne 11.6.2018 Rada městské části schválila návrh kupní smlouvy USN RM 353/2018. 
K prodeji byl nutný souhlas s dělením pozemků od MČ Praha 18, kdy jsme narazili na problém, že 
v kupní smlouvě musí být vymezeno právo služebnosti k traťovému rozvaděči ve vlastnictví České 
telekomunikační infrastruktury a.s., z tohoto důvodu jsme předložili Radě MČ nový návrh kupní 
smlouvy společně s revokací usnesení č. USN RM 353/2018 - původního návrhu kupní smlouvy. Dne 
11.2.2019 Rada městské části toto schválila USN RM 069/2019.  
 
USN RM 070/2019: 
V textu usnesení je, že se jedná o krátkodobou reklamní akci v období od 1.5. do 31.5.2019, o jakou 
akci se konktrétně mělo jednat si mohl KV opět zjistit pouhým nahlédnutím do spisu. 
 


