
9. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha Čakovice 
pondělí 23.11. 2020  

zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (videokonference) 

přítomni: Roman Šemík, Daniel Kajpr, Michal Krejčík, Jaroslav Šimáček, 

omluveni: Lucie Horáčková 

 

Program jednání: 

1. schválení zápisu z KV č. 8 

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

2. KV se shodl na tom, že požádá ÚMČ, aby zřídil e-mailovou schránku, aby měli všichni členové 
výboru přístup k dotazům občanů. E-mailová adresa navržena ve tvaru: vybor-kontrolní@cakovice.cz 

Žádost podá Daniel Kajpr.  

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

3. kontrola usnesení RMČ 

a) V návaznosti na předchozí jednání pan Šimáček ostatním členům podal další informace o projektu 
bytového a rodinných domů Bělomlýnská/Cukerní, sešel se s panem Gabčem a jako člen komise pro 
ÚR s navrženým projektem souhlasí; KV konstatoval, že nejsou-li projekty jednotlivých stavebních a 
dalších akcí k dispozici KV ba ani zastupitelům, nelze je posuzovat objektivně a mohou vznikat 
nedorozumění a domněnky. K tomu též viz bod 5 zápisu.  

b) USN 452/2020 – úprava severního vstupu do Zámeckého parku – z dostupných podkladů není 
zřejmé, proč je prováděna další (placená) úprava, když vstup byl před rokem nově vybudován; KV si 
vyžádá nový projekt (viz výše), informace o tom, jaký je rozpočet a kolik bylo nabídek na realizaci; 

c) USN 453/2020 – vánoční výzdoba na náměstí 25. března – podle dostupných podkladů vybrána 
společnost Technologie HMP za 531.098,- + DPH, tedy 642.629,-; KV si vyžádá informace, zda bylo 
konáno výběrové řízení, jaké prvky měly být součástí výzdoby, zda je k dispozici dokumentace a jaké 
byly podmínky pro případné změny ceny; 

 

Dotazy KV na RMČ: 

I. KV žádá RMČ o zpřístupnění projektu severního vstupu do Zámeckého parku spolu s 
informacemi o tom, jaký je rozpočet a kolik bylo podáno nabídek na realizaci a zároveň jaké 
jsou důvody těchto prací.  

II. KV žádá RMČ o informace, zda bylo konáno výběrové řízení na vánoční výzdobu na náměstí 
25. března, jaké prvky měly být součástí výzdoby, zda je k dispozici dokumentace a jaké byly 
podmínky pro případné změny ceny. 

III. KV žádá o doručení informací podle bodů I. a II. do 1 měsíce.  



Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

4. majetková přiznání podle zákona o střetu zájmů 

Na podnět pana Šemíka probírána otázka majetkových přiznání. KV požádá tajemníka MČ, aby sdělil, 
zda všichni členové RMČ vyplnili na portálu justice.cz jejich povinné majetkové přiznání; 

 

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

5. Komunikace KV s RMČ 

KV diskutoval situaci, kdy RMČ nereaguje na dotazy a komunikace jde pouze jednostranně od KV, 
přičemž činnost KV je v podstatě ignorována. Pan Kajpr zrekapituloval nezodpovězené dotazy a 
podněty z minulých zasedání.  

Nezodpovězené dotazy a podněty z minulých KV: 

a) USN 547/2019 – byla připomínkována EIA pro SOKP 519, připomínky nejsou k dispozici, - 
stanovisko KV: KV žádá jejich zpřístupnění veřejnosti;  

- bylo projednáno na 6. zasedání KV, dne 2.12.2019 a odesláno 9.1. 2020; 
 
b) USN 561/2019 výstavba v Třeboradicích, společnost NIKMAR, s.r.o., p.č. 303/1,2,4, 302, 294/1,2, 
295, 306/1,2, 304, 305, cca 10.000 m2, ÚP – SV, historické jádro obce, 
- dotaz KV na Radu: jaký bude plošný poměr bytových domů a RD, bude respektováno historické 
jádro obce – velké regulativy? 
- bylo projednáno na 6. zasedání KV, dne 2.12.2019 a odesláno 9.1. 2020; 

c) V diskusi se KV shodl na tom, že v evidenci smluv za rok 2019 na webových stránkách MČ Čakovice 
stále chybí smlouvy, konkrétně tyto: 

348, 389, 390, 395, 405, 406, 407, 409, 418, 455, 468, 528, 563/2019 – podpořeno USN KV! 

+ další, u kterých je dotazováno, proč nebylo VŘ  
- bylo projednáno na 7. zasedání KV, dne 10.2.2020, zápis odeslán 17.2.2020 a potom znovu na 
8.zasedání, dne 25.5.2020, zápis odeslán 1.6.2020; 

d) Kontrolní výbor MČ Praha Čakovice žádá Radu MČ, aby 

a) vynakládala finanční prostředky MČ Praha Čakovice spojené na zjednosměrnění dopravy v 
Třeboradicích pouze za podmínky, kdy bude k dispozici a zveřejněna dopravní studie analyzující 
aktuální stav dopravy, nehodovosti a přestupků v Třeboradicích a dopady zjednosměrnění nejen na 
daná místa, ale i na ty oblasti, kam se dle předpokladů má doprava „přelít“, přičemž tato odborná 
studie musí potřebu zjednosměrnění dopravy v Třeboradicích, konkrétně v ulicích Schoellerova a 
Bělomlýnská, potvrdit, 

Dotazy KV na RMČ: 

I. KV žádá RMČ, aby prostřednictvím tajemníka Úřadu městské části, sdělila, zda všichni 
členové RMČ vyplnili na portálu justice.cz jejich povinné majetkové přiznání; 

II. KV žádá o doručení informace do 1 měsíce.  

 



b) pokud má podobnou studii již k dispozici, nechť ji předloží veřejnosti zveřejněním na internetových 
stránkách MČ Praha Čakovice, 

c) do doby zveřejnění takové studie dále nepokračovala v projektu „Zjednosměrnění ulic Schoellerova 
a Bělomlýnská, v MČ Praha Čakovice, k.ú. Třeboradice“, aby se zabránilo případnému 
nehospodárnému vynakládání prostředků z rozpočtu MČ. 

Kontrolní výbor MČ Praha Čakovice vznáší dotaz na Radu MČ, jaký je důvod neuveřejnění a dovoluje 
si požádat o dodatečné uveřejnění ve lhůtě 1 měsíce. 

-projednáno na 8. zasedání KV, dne 25.5.2020, zápis odeslán 1.6.2020. 

Po diskusi bylo přijato následující usnesení:  

 

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

 

zapisovatel: Michal Krejčík     ověřovatel: Daniel Kajpr 

 

Dotazy KV na RMČ: 

1. Kontrolní výbor opakovaně žádá Radu městské části Praha - Čakovice, aby reagovala na 
podněty kontrolního výboru, aby kontrolní výbor mohl vykonávat svou činnost, k níž byl zřízen.  

2. Kontrolní výbor opakuje následující dotazy a žádosti a žádá jejich zodpovězení do 1 měsíce: 

a) KV žádá, aby byly zpřístupněny připomínky RMČ Praha Čakovice k EIA, SOPPK 519 

b) KV žádá zodpovědět jaký bude plošný poměr domů (BD a RD) a jak budou respektovány 
regulativy historického jádra obce u projektu výstavby Nikmar, s.r.o. v Třeboradicích 

c) KV se ptá jaký je osud smluv, které chybí v registru za roky 2019 a 2020 

3. Kontrolní výbor pověřuje předsedu kontrolního výboru, aby zápis z tohoto zasedání odeslal 
jak tajemníkovi Úřadu městské části, tak i přímo všem radním.  

 


