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Výroční zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva městské části

Praha — Libuš za rok 2020.

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládána výroční zpráva o činnosti Kontrolního

výboru (dále jen „KV“) za rok 2020 ve smyslu své povinnosti zakotvené vustn. čl. 2, odst. 4,

jednacího řádu výborů zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

V úvodu této zprávy připomínám, že výbory jsou orgány zastupitelstva městské části, které se

zřizují dle zákona o hl. m. Praze.

jednání KV ZMČ se vprůběhu roku 2020 uskutečnilo celkem 5x (účast členů viz. níže) a bylo

schváleno celkem 14 usnesení.

Na Úřad MČ Praha — Libuš byly v roce 2020 doručeny dvě petice. Z těchto dvou petic nebyla KV

vůbec předložena ke kontrole první petice ze dne 3. 6. 2020 pod názvem „I. park vPísnice, II.

nájem společnosti EMAP“. Druha petice byla doručena začátkem listopadu pod názvem

„Prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na dobu neurčitou společností EMAP”.

Zmíněná petice byla předložena k projednání KV ZMČ dne 9.11.2020 (bez podrobností, zejm.

podpisů členů). Stížnost na chod Úřadu MČ Praha — Libuš, nebyla dle obdržené informace od

tajemníka úřadu městské části podána žádná.

Dle poznatků zroku 2020, Rada MČ nekomunikuje s orgánem MČ tj. s Kontrolním výborem

zastupitelstva. Na usnesení, ani na dotazy KV, Rada MČ adekvátně a včas nereaguje a starosta

vše přenáší na tajemníka Úřadu MČ.

Ze strany Rady MČ dochází ktomu, že neplní svá vlastní schválená usnesení, ale nejsou

naplňována ani usnesení zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Rada MČ nerespektuje přijaté

v

usnesení zastupitelstva MČ c. 18/2018 ze dne 20.6.2018 ve věci „Petice za stanovení

vymezeného území jako nezastavitelné". Do současné doby není ani splněno usnesení ZMČ

č. 15/2019 v záležitosti „jakým způsobem bude MČ Praha—Libuš přistupovat ke strategickému

plánování“, (viz. zápis KV ze dne 15.6.2020). Na některé opakované dotazy k zápisu KV, které se

konalo dne 14.9.2020 týkající se nesplněných úkolů, obdržel KV od tajemníka Úřadu MČ Ing.

]indřicha Sochůrka následující odpovědi.

. Např. k usnesení ZMČ č. 15/2019 bylo odpovězeno způsobem, nutno si vyžádat u RMČ.

Na další dotazy KV ZMČ k zápisu z jednání ze dne 9.11.2020 tajemník Ing. ]indřich

Sochůrek sdělil:

. Kusnesení ZMČ č. 36/2018, cituji, ,,am' kdnešnímu dni není dokončena projektová

dokumentace cyklostezky, Na Okruhu—Hoštická, která jasně vymezí plochy ke směně.

Zhotovitel PD neodvedl dobrou práci a MČ vsoučasné době na něho podává žalobu

ksoudu'i ]e zarážející, že zastupitelstvo MČ nebylo starostou Mgr. ]. Koubkem ani

tajemníkem úřadu informováno o podané žalobě k soudu.

. Kusnesení ZMČ č. 15/2019 odpověď: Po rezignaci zastupitele ]osefa Makovského,

který se jako předseda Komise pro životní prostředí a místní agendu 21, ujal tohoto úkolu,

se této agendy ujme bud' Rada MČ, nebo bude požádána tato Komise. Ta se bohužel od

voleb téměř nescházela, od září 2020 se pod vedením starosty sešla již dvakrát.

Náplň komise se aktuálně dotváří.
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V záležitosti ve věci návrhu na ukončení smlouvy společnosti DUDA s.r.o., a vypsání výběrového
řízení na nového poskytovatele právních/katastrálních služeb, kterou se KV naposledy zabýval
na svém jednání dne 9.11.2020, nebylo ze strany vedení radnice do současné doby reagováno
žádným stanoviskem.

Kontrolní výbor ZMČ přijal usnesení č. 14/2020 ve Věci právních kanceláří a kolik bylo
vynaloženo finančních prostředků za poskytování právních služeb pro MČ Praha—Libuš za roční
období 2020. Ani na toto usnesení nebyla ze strany Rady MČ poskytnuta odpovídající odpověď.

Na závěr této výroční zprávy KV ZMČ konstatuje, že ze strany vedení radnice nejsou
naplňována některá usnesení jak Rady, tak i Zastupitelstva, některé dotazy KV nejsou do
současné doby vypřádané. Rada MČ není nekritizovatelná, ale má povinnost odpovědět
kontrolnímu orgánu zastupitelstva, na základě jejího práva do 30 dnů od vzneseného dotazu.
Skutečnost, že Rada MČ „není schopna či ochotna“ uvést žádné relevantní a konkrétní důvody
na požadované dotazy, je na pováženou. Veškerý její postup se musí vždy řídit příslušnými
pravidly a zákony. KV ZMČ musí sehrávat skutečnou kontrolní roli.

„Vyzývám Radu MČ Praha—Libuš, aby respektovala a naslouchala Kontrolnímu výboru ZMČ a
V“

postupovala odpovědne a nehledala kličky jak se tomu vyhnout.

Účast jednotlivých členů Kontrolního výboru za rok 2020.
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Zpracováno dne: 17.2.2021

 

Miroslav Štajner

Předseda Kontrolního výboru ZMČ


