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zÁ P I s č. 2/2019

Kontrolniho výboru ZMČ Praha-Libuš konaného dne 18.3.2019

Přítomni: Miroslav Štajner — předseda Kontrolniho výboru, JUDr. Eva Radová - členka,

Jan Haisel - člen Martin Kulička - člen,

Omluveni: Miroslav Štancl - člen, Petra Janáčková - tajemnice výboru.

Program iednám':

Zahájení

Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

Kontrola požadovaných materiálů u minulého jednání KV.

Diskuze k aktualizaci jednacího řádu ZMČ, včetně změně zápisů.
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K bodu č. 1 — Zahájení a schválení programu.

Jednání zahájeno v 16.05 hod

Ověřovatelem zápisu byl určen pan Jan Haisel

Jednání Kontrolního výboru zahájil a řídil předseda Kontrolního výboru Miroslav Štajner.

Předseda přivítal přítomné členy a konstatoval, že KV je usnášeníschopný, neboť je přítomna

nadpoloviční většina všech členů.

Předseda KV přednesl návrh programu a vyzval přítomné, zda má někdo návrh na doplnění.

Vzhledem ktomu, že k navrženému programu neměl nikdo připomínky ani nebyl podán

návrh na doplnění, tak nechal o něm hlasovat.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se O.

Usnesení č. 01/2019 — Program byl schválen.

K bodu č. 2.

Kontrolní výbor ZMČ projednal požadované materiály zjednání výboru, které se uskutečnilo

dne 14.1.2019 kUsnesení rady č. 290/2018, č.295/2018, 312/2018, 335/2018 a 368/2018 a

přijal následné Usnesení.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha —- Libuš:

la) bere na vědomí písemnou zprávu od vedoucí OSMI ve věci nepovolených stavebních

úprav V objektu K Vrtilce č. p. 617/64 (Bikeclinic s.r.o.),

b) doporučuje změnit nájemní smlouvu.

2) bere na vědomí informaci k nákupu dvou osobních vozidel za stávající pro služební

potřeby městské části Praha — Libuš.

3) bere na vědomí vyjádření vedoucího Odboru ŽPD k záležitosti zimní údržby chodníků V

k. ú. Písnice
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4) bere na vědomí dodatek č. l k Organizačnímu řádu Úřadu MČ Praha-Libuš.

5) bere na vědomí uzavření troj stranné smlouvy mezi a.s. Eurovia CZ, společností Pelti

a MČ Praha — Libuš, za účelem ponechání již realizované komunikace pro účely nově

postavené Hasičské zbrojnice V Písnici.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Usnesem’ č. 2/2019 — bylo schváleno

K bodu č. 3

Předseda KV otevřel téma na aktualizaci jednacího řádu a na změnu zápisů zastupitelstva MČ

K návrhu na aktualizaci jednacího řádu proběhla krátká diskuze. Po ukončení diskuze přečetl

předseda návrh usnesení, o kterém nechal hlasovat.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha - Libuš:

]) doporučuje orgánům MČ Praha — Libuš, aktualizovat Jednací řád zastupitelstva včetně

stanovení pravidel pro podobu zápisů ze zastupitelstva.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se O.

Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno

4. Různé - závěr

Ze strany členů výboru byly vzneseny připomínky k poničeným dopravním značkám na

místních komunikacích. Bude řešeno předsedou výboru po konzultaci s OŽPD.

Na závěr jednání předseda KV přednesl členům výboru návrh, jaké kontrolní úkony by se

měli uskutečnit V rámci KV.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, tak předseda KV ukončil

jednání a všem přítomným poděkoval za účast.

Jednání ukončeno v 17.00 hod.

Zápis vyhotovil: Miroslav Stajner.

 

  

 

Předseda KV

Miroslav Stajner

Ověřovatel zápisu:

Jan Haisel . .

 

Rozdělovník: Starosta MČ Praha-Libuš

ZastupiteléMC Praha-Libuš

Tajemník Uřadu MC Praha - Libuš
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