
Zápis zjednání kontrolního výboru

Číslojednáni: 6/2019

Datum konání: 12. 6. 2019

Předsedající: Eva Alexová

Přítomní: Eva Alexová, Ing. Milan Herian, BC. Ivan Liška, Ing. David

Forman, Jan Brunner, Ing. Miloš Vacek

Omluveni: -----

Tajemník KV: René Krchňák

Host:

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Určení ověřovatele zápisu

3. Návrh usnesení ZMČ Praha 20 k předkládané zprávě KV týkající bytu na adrese

Jívanská 647, Praha 9

4. Upřesnění stavu úkolů uvedených v bodě 6. různé v zápise KV č. 4/2019 zjednání

konaného dne 12. 3. 2019

5. Stanovení postupu vyžadování materiálu pro kontrolu od ÚMČ Praha 20

6. Diskuze

7. Závěr

Ad 1. Jednání Kontrolního výboru zahájila předsedkyně Eva Alexová v 17.05 hod.

Na úvod jednání Kontrolního výboru /dále také KV/ předsedkyně přivítala

všechny přítomné členy.

Ad 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Jan Brunner.

Ad 3. Tajemník přednesl dva návrhy usnesení, ke zprávě KV předkládané ZMČ

Prahy 20 na zasedání konané dne 24. 6. 2019. Přítomni členové se shodli na

následujícím textu usnesení: „ZMČ Praha 20 bere na vědomí předloženou

závěrečnou zprávu kontrolního výboru týkající se podnětu zastupitelky

Darii Češpivové k výměně a rekonstrukci bytu Jívanská 647.“



Ad 4.

Ad 5.

Dalším bodem programu bylo upřesnění - konkretizace úkolů uvedených

v bodu 6 zápisu KV č. 4/2019. K jednotlivým bodům bylo uvedeno následující:

1) Úkol plní místo paní Moravcové paní Alexová. Termín se posunuje na 1. 9.

2019.

2) Zpracovatelé tohoto bodu informovali členy KV o jeho plnění a dosud

zjištěných skutečnostech. Pro splnění úkolu je potřeba zajistit další materiál.

Požadavky na tento materiál pošle ing. Vacek tajemníkovi KV e mailem. E mail

bude přílohou tohoto zápisu č. 1. Zde se termín posunuje na 1. 9. 2019.

3) Tento úkol již byl splněn.

4) Zpracovatelé sdělili, že ke splnění tohoto úkolu dosud nedostali potřebné

materiály. Tajemník KV sdělil, že vzhledem kvelkému rozsahu se pokusí

zajistit dílčí materiál do konce června 2019 a bude zpracovatele informovat.

5) Tento úkol neměl zadaného zpracovatele. Zpracovatelem bude paní

Alexová, která předá tajemníkovi KV požadavky na materiál, který bude

potřebný pro splnění úkolu.

6) Plnění tohoto úkolu dle paní Alexově probíhá, potřebné materiály

zpracovatelé úkoly obdrželi.

7) Zpracovatelé tohoto úkolu dosud neobdrželi žádný podkladový materiál.

Tajemník KV zajistí požadovaný materiál do konce měsíce června 2019.

Zpracovatele bude o stavu zajištění materiálu informovat.

Další informace k plnění výše uvedených úkolů podají zpracovatelé na příštím

jednání KV.

Předsedkyně KV informovala členy, že požadavky na materiály potřebné pro

plnění úkolů se budou podávat na jednání KV tajemníkovi KV. Ve výjimečných

případech mimo jednání přes předsedkyni KV. Členové KV toto vzali na

vědomí.



Ad 6. Do diskuse neměl žádný člen KV příspěvek. Tajemník KV upozornil členy KV,

že mohou kontrolovat pouze subjekty zřizované MČ Praha 20 a nabídl členům

výtah z metodického pokynu MV ČR týkající se výborů zastupitelstva a ze

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

tikající pravomoci - oprávnění se KV.

Ad 7. Na závěr jednáni byl stanoven termin následujícího jednání, které se uskuteční

dne 11. 9. 2019 v 17:00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Prha 20, Jívanská 647,

Praha 9. Následně předsedkyně KV poděkovala všem členům za účast na

jednání, které bylo ukončeno v 18:05 hod.

Zapsal: René Krchňák, tajemník KV

Ověřil: Jan Brunner, člen KV

  
V Praze dne 13. června 2019

Eva Alexová

Předsedkyně

Kontrolního výbor

ZMC Praha 20
    



příloha č. 1 k zápisu KV č. 6/2019

Bc. René Krchňák

Odbor kancelare úradu

Tajemník KV 1' . _ . _ '

Telefon: 271 071 683. 724 510 752 ' JW MĚSTSKÉ CAST! PRAHA 20
: _ „ \ ._ „_ Doručeno: 20.06.2019
L-maíl. tcnc_kíchnak gpmcnttcc.cz

MCPZO 011786/2019

"SW: 3 přílohy:

Nvědomí: ! II HI 111 Illllllll lllllll Ill.
Ing. Monika Brzkovská

Zástupce tajemníka úřadu. vedoucí odboru.

Telefon: 271 071 6-10. 604 554 194

E-mail: monika_brzkovska'ě pocernicccz

Pane Bc. Krchňaku

kontrolní skupina KV ZMČ Praha 20 Bc. ivan Liška a Ing. Miloš Vacek

má vypracovat podle usnesení Zastupitelstva Městské Části Praha 20 jednání Číslo ZMCxB- -

ZMCGÍSIDOSB!19 Zastupitelstva městské části Praha 20 konané dne 04.03.2019 pod Č. 8.01

zprávu podle jeho zadání :

Provést kontrolu správy a údržby mostu ...\a Svěcence". ktery" je v současnosti ve vlastnictví

MČ Praha 20. Provčřit. zda MČ Praha 20 tuto správu řešila a zda byla přijata usnesení

Zastupitelstva a Rady MČ Praha 20 a jak tato usnesení byla plněna. Navrhnout doporučení

Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 20 pro další období.

Nepodařilo se nám získat dokumenty. které musel projednat a vydat OŽPD MČ Praha 20.

ijako Silniční správní úřad související s mostem Na Svěcence. a také jako účastník řízení ve

všech věcech kolem. oprav tohoto mostu. resp. oprav souvisejících (např. oprava zárubní zdí

pravé strany dalnice. oprava levé zárubní zdi dálnice - obě stavby se významně dotkly

konstrukce mostu. a dále prováděné drobnější opravy povrchu vozovky. opravy zábradlí.

instalace ochranných betonových bloku. atd.). včetne poslední opravy D11 pod mostem

provedené ŘSD.

Žádám Vás o zaslání veškerých písemných podkladu OŽPD \" elektronickém tvaru,

které má OZPD k mostu Na Svěcence, včetně postupu, zápisu z jednání, DIP, vydaná

usnesení, vyhlášky OZPD a zodpovězení otázek k tomuto kontrolnímu úkolu KV.

]. Kdy a koho zjistil v OŽPD. Že most Na Svěcence patří do majetku MČ Prahy 20 '?

Na základě jakých dokumentu a právních předpisů bylo zjištěno vlastnictví mostu ‘7

I
»
)

Komu ajakou fomtou bylo sdělena skutečnost () vlastnictví mostu _\'a Svěcence “?

3. Jaká opatření a postupy navrhlo OŽPD v souvislosti se zjištěním našeho vlastnictví mostu

Na Svěcence bývalé starostce pí. Moravcová. Radě nebo ZMC Prahy 20 '?

4. Jaké úkoly a instrukce dostal OŽPD od byvale starostky pí. Morave-ove. Rady nebo ZMČ

Prahy 20 v souvislosti s mostem Na Svěcence za období do 6.1 1.2018 *?

a. Jaká byla přijatá usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 20 k mostu Na Svěcence "?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Vložil OŽPD most .\'a Svecence do povinne Evidence mostních objektu pozemních

komunikací podle CSN 73 6220 '?

Za vedení evidence mostních objektu odpovida jejich vlastník. resp. majetkový spravce

objektu na zaklade §9 zakona Č. 13/1997 Sb.. o zcmnich komunikacích. ve znění

pozdějších předpisů. a vyhlášky C. 10-11997 Sb.. ve znění pozdějších předpisu. kterou se

provádí zákon o pozemních komunikacích.

Vypracoval OŽPD .._i\'íostni list" most Na Svěcence podle metodického pokynu

Ministerstva dopravy CR „Provozování systému hospodaření s mosty Schváleno MD —

OI č.j. 849/08-910—1PK/1" ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008 '?

Tento předpis platí pro vedení mostní evidence (pasportu). k provádění a archivaci

mostních prohlídek. plánovaní údržby a oprav a hospodaření s mosty pro mostní objekty

(mosty. podjezdy. lávky pro chodce. migrační objekty apod.) na všech druzích pozemních

komunikací. V evidenci mostů se vedou všechny trvale i zatímní mosty s kolmou světlostí

alespoň jednoho mostního otvoru nejmene 2.01m a další objekty podle odst. 1b) ČSN 73

6220 Zatížitelnost a evidence mostu pozemních komunikací.

Požadoval OŽPD o provedení technické prohlídky stavu mostu \a Svěcence & jakého

druhu prohlídky podle CSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací '?

Druhy prohlídek: bežna. hlavní. mimořádná. kontrolní. technická podjezdu dle ČSN 73

6111

Jaky zapis udělal OŽPD zjednání se soudní znalkyní lng. Pošvařovou o našem vlastnictvi

mostu dne 26.11.2018 a jeho následné prohlídky?

Jake úkony. opatření a vyhlášky udelal OŽPD po jednání dne 26.11.2018 se soudní

znalkyní lng. Pošvářovou. která MČ Prahy 20 objasnila. jak mame postupovat. jako

vlastníci mostu Na Svěcence a po 1. vyzve zastupitele lng. Miloše Vacka na tomto jednání

k omezení dopravního zatížení mostu Na Svěcence nákladní dopravou dopravními

značkami 6 tun těsně před mostem na zaklade veřejného zájmu bezpečnosti dopravy ‘7

Jake podklady. úkony. opatření a vyhlášky udělal OŽPD po 2. vyzve k omezení

dopravního zatížení našeho mostu Na Svěcence zastupitele lng. Miloše Vacka ze dne

6.1 1.2018 '?

Jake podklady. úkony. opatření a vyhlášky udělal OŽPD po 3. vyzve k omezení

dopravního zatížení našeho mostu .\'a Svěcence zastupitele lng. Miloš“ Vacka ze dne

27.12.2018 ?

Jakou dokumentací a kdy získal OŽPD z archivu MC Prahy 20 '?

Žádám o jejich zaslání v elektronické formě.

Jakou dokumentaci získal OZPD od ŘSD a TSK k našemu mostu Na Svěcence ?

Žádám o jejich zaslání v elektronické formě.

Jaký je obsah spisu OŽPD k našemu mostu Na Svěcence '? Požaduji nahlédnutí do spisu.



16. Požaduji nahlédnutí do platných ČSN 73 6220 Evidence mostních objektu pozemních

komunikací a CS.\' 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací- leden 2018.

17. Jakou skutečnou zatížitelnost našeho mostu zjistil OZPD před vydáním vyhlášky. když

zatížení našeho mostu Na Sx'čcence instalovanými betonovými city bloky a silničními

svodidly je v l. řadě city bloku o celkové délce 44 m (22 ks po 2m) je 10.944 tun)‘ a \e

2. řade ze silničních sx'odidel celkové délky 40 m ('10 ks po 4m) je 28.060 tuny. tedy

celkové zatížení mostu Na Svěcence city bloky a silničními svodidly je 39,004 tuny '?

18. Jaké realizace DlO včetně instalace dopravního značení byly pro most X3 svěcence podle

schválené projektové dokumentace k dopravně—inženýrskému opatření ?

19..lakú opatření. správy pro Radu MC Prahy 20 a dotčeným odborům udělal OŽPD po

seznámeni se s odborným posudkem mostu NA Svčccnce POXTEX Ing. Klička 12-2018

s oprávněním č. 0201998: Mimořádná prohlídka dle ČSN 73 6221 — Dálniční nadfizd

\‘ ul. Na Svěcence přes D11 na základě objednávky MHMP hl. m. Prahy.
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