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USNESENÍ

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, věcně a místně příslušný správní
orgán, rozhodl podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č.25012016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky aíizení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpovědnosti za
přestupky"), ve věci - oznámení Mgr. Tomáše Pelikána ze dne 22. ] .2019 na

obviněnou, 
r*T;H,#,

pro přestupek na úseku střetu zájmů podle zákonač, 15912006 Sb., o střetu zájmů,ve
znénipozdějších předpisů (,,dále jen zákon o střetu zájmtť')

takto

Řízení vedené proti obviněné Mgr. Michaele Bernardové pro přestupek, kterého se měla
dopustit tím, že zneužlla svého postavení místostarostky Městské ěásti Praha-Zbraslav
k získávání majetkového prospěchu pro spolek Pexeso, z,s., IC 27020592, se sídlem
Neumannova I45IlI, 156 00 Praha-Zbraslav, ve kterém je zároveň předsedkyní, tak, že na

základě smlouvy uzavřené dne 2. 5. 2019 zajistila spolku poskytnutí dotace Městkou částí
Praha-Zbraslav, a dále spolku zajistila na základé smlouvy uzavřené dne 5. 11. 2018
bezúplatnou výpůj čku nemovitého maj etku Mě stské části Praha -Zbr aslav,

tedy se měla dopustit přestupku podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona o střetu zájmů
tim, že nepodala oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1,

se zastavuje,

neboť skutek, o němž se vedlo předmětné íízeni, není přestupkem.

odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 7 . 2019 oznámeni od Mgr. Tomáše Pelikána ze dne 22. 7 . 2019
na obviněnou Mgr. Michaelu Bernardovou, která se měla dopustit přestupku tim, že zneuži|a
svého postavení místostarostky Městské části Praha-Zbraslav k získávání majetkového
prospěchu pro spolek Pexeso, z.s., IČ 27020592, se sídlem Neumannova I451l1, 156 00

Praha-Zbraslav (dále jen ,,spolek Pexeso ,.s."), ve kterém je zároveň předsedkyní, tak, že na
základě smlouvy uzavřené dneZ, 5.2019 zajistila spolku poskytnutí dotace Městkou částí
Praha-Zbraslav, a dále spolku zajistila na základé smlouvy uzavřené dne 5. 11. 2018
bezúpl atnou výpůj čku nemovitého maj etku Mě stské části Praha -Zbr as|av .
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Oznamovatel správnímu orgánu společně s oznámením doložil následující listiny:
- Smlouvu o výpŮjěce uzavřenou mezi Městskou ěástí Praha-Zbraslav a spolkem

Pexeso, z.s. dne 5. |1. 2018, na základě které bylo spolku část pozemku parc.
ě.2909ll7, druh pozemku ostatní plocha a prostory pavilonu JI a J2 v přízemí buáovy
v ulici Žabovřeská ě.p.1227,kterélsou ,ot.r8ártí pozómku parc. č. 2909i1i,přenechanó
k bezplatnému a dočasnému uživéní (do 30. 9.203I).

- Smlouvu o poskytnutí ÚČelové dotace uzavřené mezi Městskou částí Praha-Zbraslav
asPolkem Pexeso, z.s. dne 2.5.2019, na základé které byla poskytnuta spolku
jednorázová dotace ve výši 135 000 Kč.

- VýPis z veřejného rejstříku spolku Pexeso, z.s., dle kterého obviněná Mgr. Michaela
Bernardová je jeho předsedkyní azároveňjediná členka.

Dle výpisu z Centrálniho registru oznámeni veřejných funkcionářů si správní orgán ověřil, že
obviněná je místostarostkou Městské části Praha-Zbtaslav, a to v období od 25. II. 2014 do
13. 1 1. 2018 a od 13. II.2018 do současnosti.

SPrávní orgán takzahájllřizení zmoci úřední dnem 8. 8.2019, tj. dnemkdy bylo obviněné
doručeno oznámeni o zahájení řízení.

Ve své ÚČastnické výpovědi obviněná uvedla, že v obou případech, tj. při jednání Městské
Části Praha-Zbraslav ve dnech 4. 4. 2018 a 25. 6. 2018, kdy se projednávalo Kulturně
komunitní centrum Praha-Zbraslav, Smlouva o partnerství a Smlouva o výpůjčce, a při
jednání ve dne I.4. 2019 ve věci přidělování dotací, oznámlla možný střet zájmů, tedy-se
domnívá, Že zákon o střetu zájmineporušila. K tomuto tvrzenidoložila následujíóí fistiny:

- Zápiszezasedání zastupitelstvaze dne 1. 4.20l9,bod 12
- Usnesení zastupitelstva č. Z23 21418 ze dne 25.6.2018
- Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6.2Ol8, bod 20
- Usnesení zastupitelstva č. Z 22 196 18 ze dne 4. 4.2018
- Zápis ze zasedání zastupitelstvaze dne 4. 4.2018, bod i3
- Dotační programy MČ - Dotace přidělené v roce 2019

Správní orgán tak zjistil následující:

- dle Zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 4.2018 Zastupitelstvo městské části
Praha-Zbraslav usnesením ě. Z 22 196 l8 pod bodem 73) vzalo na vědomí uzavíeni
smlouvy o partnerství pro zajištění projektu Kulturně komunitního centra, praha-
Zbraslav s partnerem projektu - spolkem Pexeso, z.s.; Mgr, Michaela Bernardová při
jednání uvedla možný střet zájmů z důvodu toho, že je statuárním orgánem ,polku
Pexeso, z,s.

- dle Zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo městské části
Praha-Zbraslav usnesením č. Z23214 18 souhlasilo pod bodem 20) snávrhem
smlouvy o výpŮjčce se spolkem Pexeso, z.s. v souladu s projektem ,,Kulturně
komunitní centrum Praha-Zbraslav"; Mgr. Michaela Bernardová při jednání
prohlásila, že je statutámím zástupcem spolku Pexeso, z.s.

- dle Usnesení rady č. R 29351 78 ze dne 27.8. 2018 Rada městské části Praha-
Zbraslav souhlasila pod bodem 7) se zámérem vypůjčit nebytový prostor v budově
Č.P.1227 a část pozemku parc. č.2909117,ulice Žabovřeská, spolku Pexeso, z.s, na
dobu urČitou do 30. 9.2031; Mgr. Michaela Bernardová se zdrželahlasování z důvodu
možného střetu zájmů.

- dle Zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 1 . 4. 2O1g Zastupitelstvo městské části
Praha-Zbraslav usnesením ě. Z 4 27 19 vza|o na vědomí doporučení hodnotící komise
Pro Posuzování Žádostí o dotace v Programu pro poskYování dotací zrozpočtu



Spisová značka: 0 1 3 98 5/ 1 9/OOS

MČ Praha-Zbraslav a schválilo pod bodem 12 uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí účelových dotací zrozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro jednotlivé žadatele;
Mgr. Michaela Bernardová při jednání uvedla, že je aktivní členkou v Okrašlovacím
spolku a spolku Pexeso, z.s.

Správní orgán po zhodnocení všech skutkových zjištění, která během Ťízení vyšla najevo má
za prokázané, že projednávané jednání obviněné není přestupkem, neboť obviněná doložila,
že pŤijednání Zastupitelstva a Rady městské části Praha-Zbraslav ohledně uzavření smlouvy
o výpŮjčce a poskytnutí účelové dotace spolku Pexeso, z.s. y souladu s ustanovením § 8
zákona o střetu zájmi oznámila vždy před hlasováním ústně svůj poměr k projednávané věci
amožný osobní zájem, neboť je předsedkyní předmětného spolku.

Ze všech výše uvedených důvodů správní orgán konstatuje, že obviněná svým jednáním
nespáchala přestupek, proto postupoval podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona
o přestupcí ch a Ťízeni zastavil.

Ohledně náhrady nákladů Ťízení správní orgán postupoval podle ustanovení § 79 odst. 3

správního řádu a nerozhodoval o nákladech Ťizeni, neboť nebylo obviněné prokázáno
porušení právní povinnosti, která naplňuje skutkovou podstatu přestupku.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu
hl. města Prahy, k Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu prostřednictvím Úřadu
městské části Praha 16, Odboru občansko správního, který usnesení vydal.

fl8r. Gre9or Dušička, Dis
vedoýcí Odboru občansko správního

v zastoupení Jana Bartušková
zástupkyně vedoucího Odboru občansko správníhoffi
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