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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za 

rok 2015. 

 
     Předkládáme Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš v souladu s Jednacím řádem výboru 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dle článku 2. odstavec 4. Jednací řád výborů Zastupitelstva 

MČ byl schválen usnesením číslo 4/2011 ze dne 26.1.2011. Kontrolní výbor Zastupitelstva 

MČ Praha-Libuš byl zřízen Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš dne 4.12.2014 usnesením číslo 

9/2014 ze dne 4.12.2014: v bodě  

1. zřizuje 
      I. podle § 100 s vazbou na § 77, 78 zákona  č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů 

2. stanovuje  

     I. počet členů Kontrolního výboru na 7 členů. 

    Kontrolní výbor se při své činnosti řídí Jednacím řádem Zastupitelstva dle článku 3. bod 1., 

dále dle zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů § 78 

odstavec 5 a Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávních celků  brožura 3 

– výbory a komise orgánů územních samosprávných celků vydané odborem dozoru a kontroly 

veřejné správy Ministerstva vnitra roku 2009 ( zejména strana 9 až 21), které nám na školení 

poskytl Cervoinstitut.  

     Kontrolní výbor dává Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš zápis včetně usnesení z každého 

svého jednání o programu a výsledku jednání podepsané předsedou, tajemníkem a 

ověřovatelem zápisu. Nepřítomnost jednotlivých členů je omluvena předem, případně 

dodatečně při mimořádné události.  

     Kontrolní výbor se sešel v roce 2015 ke svému jednání 6 krát. 

      

 

    Účast členů na zasedání Kontrolního výboru v roce 2015 uvedeno v %. 

Ing. František Herc          předseda výboru                100 % 

p. Petr Čermák                     člen výboru                   100 % 

pí Eva Fortinová                 členka výboru                 100 %    

p. Jiří Humhal                     člen výboru                      50 %  ( nepřítomen 3 x) 

p. Josef Souček                   člen výboru                      66,7 %  (nepřítomen 2 x)  

p. Bohumil Staroba             člen výboru                      83,33 %( nepřítomen 1 x ) 

p. Miroslav Štancl               člen výboru                     100 % 

pí Blanka Popelíková          tajemnice  výboru          100 %    
     Poslední zasedání Kontrolního výboru v roce 2015 se konalo 17.10.2015.  

 

    Nyní stručně o tom, co se v roce 2015 v Kontrolním výboru projednávalo, neuvádíme 

podrobně kontroly usnesení. 

 

 

 

     Zásedání dne 26.1.2015. 
Předseda Kontrolního výboru seznámil členy výboru s usneseními ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ze dne 5.11.2014 a to usneseními číslo1/2014 až 6/2014 a 

usneseními Zastupitelstva MČ Praha-Libuš číslo 8/2014 a 9/2014. Dále se Kontrolní výbor 

zabýval usnesením číslo 85/2013 ze dne 22.,4.2013, které se dlouhodobě vleklo. Týkalo se 

toho, zda jsou vedeny Kroniky MČ Praha-Libuš. 
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      Zasedání dne 16.3.2015. 
Pan Ing. Herc a paní Fortinová provedli, dle úkolu, který jim byl uložen na minulém zasedání 

Kontrolního výboru proškolení členů výboru se zákonem o Hlavním městě Praze číslo 

131/2000 Sb., zákonem o obcích a Metodickými pokyny pro činnost Kontrolních výborů. 

Zákonem číslo 131/2000 Sb. bylo upozorněno zejména na § 117 odstavec 2. -  Kontrolní a 

Finanční výbor musí být zřízeny vždy a ve všech obcích, dále § 118 odstavec 1. – výbory plní 

úkoly z jednání Zastupitelstva, § 119 odstavec 3, 4, 5. 

Dále se Kontrolní výbor zabýval plněním usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne 1.9.2014 

číslo 207/2014 až 221/2014 a usnesení Rady MČ Praha-Libuš ze dne  24.9. 2014 číslo 

222/2014 až 225/2014. 

Pan Mgr. Matěj Kadlec předložil Kontrolnímu výboru v souladu s usnesením Rady MČ 

Praha-Libuš číslo 85/2013 ze dne 22.4.2013 kroniku MČ za rok 2012 a 2013. 

 

 

 

     Zasedání dne 20.4.2015. 
Kontrolní výbor se zabýval opakovaně doposud nesplněným usnesením Rady MČ Praha—

Libuš číslo 35/2013 ze dne 22.4.2013 týkající se zpracováním Kronik ( obce Libuš a obce 

Písnice) za rok 2012 a 2013 a žádá Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš, aby zadalo odpovědné 

osobě posouzení kvality, obsahu a grafického zpracování předložených kronik. 

Dále se Kontrolní výbor zabýval plněním Akčního plánu na rok 2015 – 2016. 

Kontrola usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 

 ze dne 17.9.2014 číslo 39/2014 až 50/2014 

ze dne 5.11.2014 číslo 1/2014 až 7/2014 

ze dne 4.12.2014 číslo 8/2014 až 16/2014 

ze dne 18.2.2015 číslo 1/2015 až 4/2015 

ze dne 25.3.2015 číslo 5/2015 až 10/2015 

Dále Kontrolní výbor upozorňuje na to, že v některých ulicích je znemožněno čistění 

komunikací, protože tam parkují vozidla po celých 24 hodin denně. 

Kontrolní výbor žádá Zastupitelstvo MČ o informaci, v jakém stadiu je příprava rekonstrukce 

ulice Ke Kašně a ulice Libušské, od Kunratické spojky na konec Písnice směrem K Dolním 

Břežanům. 

 

 

       Zasedání dne 15.6.2015. 
K návrhu Akčního plánu, který Kontrolní výbor připomínkoval na svém jednání dne 

20.4.2015 nebyly ze strany paní Ing. Šárky Fruncové Vlčkové, referentky EU, vzneseny 

žádné připomínky. Kontrolní výbor se zabýval dotazem paní RNDr. Pavly Tůmové Ph.D., 

která požádala KV, aby prošetřil, proč její bod Revokace usnesení Zastupitelstva nebyl 

zařazen do programu na jednání Zastupitelstva konaného dne 25.3.2015 ( týkajícího se změny 

územního plánu ze ZMK na OB na pozemcích parc.č. 50/2, 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8 všechny 

v katastrálním území Písnice). Kontrolní výbor se tímto úkolem zabýval a sdělil jí své 

stanovisko, které k dané věci zaujal. 

Dále se Kontrolní výbor zabýval plněním usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš : 

ze dne 25.3.2015 číslo 11/2015 až 16/2015 

ze dne 20.5.2015 číslo 17/2015 až 25/2015 

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš: 

ze dne 3.11.2014 číslo 226/2014 až 235/2014 

ze dne 14.11.2014 číslo 236/2014 



3 

 

ze dne 24.11.2014 číslo 237/2014 až 256/2014 

ze dne 15.12.2014 číslo 257/2014 až 275/2014 

 

 

    Zasedání dne 14.9.2015.  
Kontrolní výbor se zabýval kontrolou usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 

ze dne 5.1.2015 číslo 1/2015 až 2/2015 

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš: 

ze dne 12.1.2015 číslo 3/2015 až 14/2015 

ze dne 2.2.2015 číslo 15/2015 až 32/2015 

ze dne 12.2.2015 číslo 33/2015 až 34/2015 

 

      

    Zasedání dne 19.10.2015. 
Předseda Kontrolního výboru pan Ing. František Herc seznámil členy výboru se členy 

jednotlivých výborů a komisí, s jejich bydlišti, které předal předsedovi KV tajemník pan Ing. 

Jindřich Sochůrek.  

Dále se kontrolní výbor zabýval kontrolou usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš: 

ze dne 10. 9. 2015 číslo 36/2015 až 44/2015 

Kontrola usnesení Rady MČ Praha-Libuš: 

ze dne 23. 2. 2015 číslo 35/2015 až 55/2015 

ze dne 5. 3. 2015 číslo 56/2015 až 69/2015 

ze dne 18. 3. 2015 číslo 70/2015 

Usnesení Rady MČ Praha-Libuš bude projednáno na příštím zasedání Kontrolního výboru 

ze dne 4. 5. 2015 číslo 104/2015 až 127/2015 

ze dne 25. 5. 2015 číslo 128/2015 až 141/2015 

ze dne 3. 6. 2015 číslo 142/2015 až 149/2015 

Kontrolní výbor žádal o sdělení, jakým způsobem je zabezpečen přístup do budovy školy při 

sněhu a náledí a v nočních hodinách, v ZŠ Meteorologická a MŠ Lojovická, když byl 

školnický byt pronajat jiné osobě (usnesení Rady MČ Praha-Libuš 113/2015 ze dne 4. 5. 2015 

a 114/2015 ze dne 4. 5. 2015). 

 
       Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům Kontrolního výboru, tajemnici paní Blance 

Popelíkové, za velmi kladný přístup k řešení úkolů, které jsou v kompetenci Kontrolního 
výboru, ale i věcmi, které jsou pro dobrý život občanů naší Městské části, ale i občanů, kteří 

naši Městskou část navštěvují. 

Tyto záležitosti jsou projednávány se starostou, s  tajemníkem naší Městské části a 

s jednotlivými vedoucími odborů, s kterými je též velmi dobrá spolupráce, za což jim děkuji. 

Děkuji všem členům Kontrolního výboru za bezkonfliktní a přátelské jednání. 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Ing. František Herc, v.r. 

                                                    předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš 

 


