Městská část Praha-Libuš
Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš ze dne 14. 1. 2019

Přítomni: Miroslav Štajner — předseda Kontrolního výboru,
Miroslav Štancl - člen
Jan Haisel - člen
Martin Kulička — člen, omluven z pozdějšího příchodu.
Omluveni: JUDr. Ing. Eva Radová

Schválení programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.
3. Seznámení se s jednacím řádem výborů ZMČ.
4. Kontrola usnesení Rady od 16. 10. 2018 do 19. 12. 2018
5. Stanovení harmonogramu jednání výboru
6. Různé - závěr
1. Zahájení.
Jednání zahájeno v 16.05 hod

Předseda výboru pan Miroslav Štajner zahájil 1. jednání Kontrolního Výboru a uvítal přítomné
členy a konstatoval, že jsou přítomni 3 členové KV, tudíž je KV usnášeníschopný.
2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu
Předseda KV přednesl návrh programu a vznesl dotaz, zda má někdo připomínky nebo návrh
na doplnění. Vzhledem k tomu, že k navrženému programu neměl nikdo připomínky, tak
nechal o něm hlasovat.

Hlasováno: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Program byl schválen.
Ověřovatelem zápisu byl určen pan Miroslav Štancl.
Příchod pan Martin Kulička — přítomni 4 členové KV.
3. Seznámení se s jednacím řádem výborů ZMČ
Členům KV byl předložen jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Předseda
uvedl, že nechal všem členům výboru vytisknout jednací řád výboru z důvodů, aby se
především nově zvolení členové seznámili s kompetencemi KV.
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4.

Kontrola usnesení Rady za období od 16. 10. 2018 do 19. 12. 2018

Byla provedena kontrola jednotlivých usnesení za období od 16. 10. 2018 až do 28. 12. 2018.
Předseda KV uvedl, že pokud bude vznesen dotaz na jakékoliv usnesení, tak bude požádána
tajemnice výboru, aby na konkrétní odbor Uřadu MC byl vznesen dotaz k podání vysvětlení.
Byly vzneseny dotazy k usnesením:
Usnesení Rady ze dne 16.10.2018

Usnesem’ č. 283/2018 — výtlaková kanalizace.
K tomuto Usnesení byl přizván pan tajemník Ing. Jindřich Sochůrek, který podal členům
výboru informaci k předmětnému záměru a uvedl, že MČ si dala podmínku, pokud bude dílo
realizováno, že druhá strana musí opravit komunikace v celé šíři.
Usnesení č. 290/2018 — spol. Bikeclinic.
KV požaduje od vedoucí Odboru správy majetku a investic, aby byla předložena komplexní
písemná zpráva ohledně stavebních úprav v objektu KVrtilce 317/64 a zda je k dispozici
rozhodnutí na přestavbu nebytových prostor na kavárnu. Proč byla zahájena přestavba
vloňském roce bez souhlasu Odboru výstavby Praha 12, a provoz kavárny zahájen bez
vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy. Zda je uzavřena podnájemní smlouva mezi
společností EMAP a Bikeclinicem?
Usnesení č. 295/2018 — nákup osobního vozidla.
KV žádá, z jakých důvodů Rada schválila nákup dalšího osobního vozidla.
Usnesení č. 312/2018 — zimni údržba komunikací. (31.10.2018)
KV žádá vedoucího Odboru životního prostředí Úřadu MČ, aby vyzval Technikou správu
komunikací hl. m. Prahy, aby také prováděla údržbu chodníků v zimním období v úseku od
ulice Na Losách až po konec zástavby v Písnici. V zimním období nebyl vtéto lokalitě
proveden úklid sněhu na chodnících.
Usnesení č. 335/2018 — dodatek č. 1 .
,
„
KV žádá o předložení dodatku č. l k Organizačnímu řádu Uřadu MC Praha — Libuš, který je

účinný od 1. 1. 2019.
Usnesení č. 368/2018 - uzavření troj stranné Smlouvy.
KV žádá o předložení trojstranné smlouvy, která byla uzavřena mezi společností Pelti a.s,

společností Eurovia CZ a.s., a MC Praha — Libuš.
5. Stanovení harmonogramu j ednání výboru
Předseda výboru sdělil přítomným členům, že nejsou nikde stanoveny termíny zasedání KV a
uvedl, že jednotlivá jednání KV budou svolávána dle potřeby a aktuálnosti — nutností kontroly
jednotlivých bodů.
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6. Různé - závěr

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, tak předseda KV ukončil
jednání a všem přítomným poděkoval za účast.
Jednání ukončeno V 17.05 hod.

Zápis vyhotovil:

Taj emnice výboru _ ..

Ověřovatel zápisu: Miroslav Štancl

Předseda Kontrolm’ho výboru: Miroslav Štajner

Rozdělovník: Starosta MČ Pgaha-Libuš
ZastupitelélMC Pralvia-Libuš

Tajemník Uřadu MC Praha-Libuš
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Prezenční listina

Z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha — Libuš
konaného V pondělí dne 14. 1. 2019 od 16. 00 hod. V prostorách Úřadu MČ,

Libušská 35.
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