
Městská část Praha-Libuš ,

Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

 

z A PIS č. 1/2020

z jednání Kontrolního výboru konaného dne 3.2.2020

Přítomni: Miroslav Štajner — předseda, Jan Haisel — člen, Miroslav Štancl — člen,

Martin Kulička — člen.

Omluvena: JUDr. Ing. Eva Radová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

3. Projednání zprávy o činnosti KV za rok 2019

4. Diskuze - závěr

l. Zahájení

Jednání Kontrolního výboru (dále jen KV) zahájil v 16.05 hod. KV pan Miroslav Štajner a

zkonstatoval, že jednání KV bylo řádně svoláno v souladu s jednacím řádem výborů.

Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z pěti členů KV jsou přítomni čtyři, takže jednání kontrolní

výbor je usnášeníschopné.

Zápis byl bez připomínek ověřovatelem ověřen.

2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

Předseda KV uvedl, že jediným dnešním programem je projednání výroční zprávy o činnosti

kontrolního výboru za rok 2019. Vznesl dotaz na členy KV, zda má někdo návrh na doplnění

programu. Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu, tak předseda

nechal o programu hlasovat.

Ověřovatelem zápisu byl určen pan Miroslav Štancl.

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, Proti: 0, ZDRŽEL SE: 0.

USNESENI č. 1/2020 — Program byl schválen.

3. Projednání výroční zprávy

Předseda KV vznesl dotaz na členy Výboru, zda mají ke zpracované zprávě o činnosti KV za rok

2019, kterou obdrželi elektronickou poštou něj aké připomínky nebo doplnění. Vzhledem k tomu, že

k předložené výroční zprávě nebyly výhrady ani žádné připomínky, tak předseda přednesl návrh

usnesení, o kterém nechal hlasovat.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha — Libuš:

1. s o 11 h 1 a s i s výroční zprávou o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019.

2. u kl á d á předsedovi KV, aby předložil výroční zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok

2019 zastupitelstvu městské části Praha — Libuš.

HLASOVÁ'NÍ: PRO. 4, PROT}: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENI č. 2/2020 — SCHVALENO

Strana 1 (celkem 2)



Městská část Praha-Libuš ,

Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

 

4. Diskuze - závěr

Předseda KV informoval členy výboru, že na základě požadavku kontrolního výboru, aby

smlouva s firmou PC Support byla aktualizována, byl se zmíněnou firmou uzavřen dodatek č. 1,

který Rada MČ schválila usnesením č. 262/2019 ze dne 24.10.2019.

Následně byla předsedou KV otevřena diskuze na téma oplocení části pozemku parc. č. 1001/1 V

k. ú. Písnice a neoprávněného zúžení vozovky panem Antonínem Veselým při stavbě oplocení.

Předseda KV uvedl, Že na pana tajemníka vznesl dotaz ve Věci oplocení části komunikace.

Následně obdržel od vedoucí Odboru správy majetku a investic (dále jen OSMI) pani Pichové

e-mail ve kterém sděluje, že „pan Veselý požádal o odkup části pozemku parc. č. 1001/1 vk. ú.

Písnice. OSMI zadal geodetovi zaměření a vypracování GP, který bude schválen KÚ a na základě

kterého orgány MČ PrahafLíbušprojednajíprodej příslušné části pozemku GP by měl být během

ledna OSMI k dispozici.

Kontrolní výbor se seznámil s textem e-mailu a konstatuje, že zadání zaměření a vypracování GP je

účelové a nesouhlasí s tímto postupem ani nesouhlasí s odprodejem části komunikace ve svěřené

správě nemovitosti MČ Praha — Libuš.

Termín příštího jednání kontrolního výboru bude včas oznámen.

Jednání kontrolního Výboru bylo ukončeno V 17.00 hod.

Zápis vyhotovil: Miroslav Štajner

Ověřovateizápim- „usedala _

Miroslav Štancl Miroslav Štajner

 

Rozdělovník: Štarosta MČ Praha-Libuš

ZastupitelélMC Praha-Libuš

Tajemník Uřadu MC Praha - Libuš
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Prezenční listina,

členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha — Libuš zjednání

konaného dne 3. února 2020 od 16.00 hod.

 

Přítomni.

Miroslav Štajner — předseda:

JUDr. Ing. Eva Radová — člen:

Martin Kulička — člen:

Miroslav Štancl — člen:

Jan Haisel — člen:

Tajemnice KV — Petra Janáčková : 





WO

Městská části Praha — Libuš

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha - Libuš

za rok 2019.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Libuš za rok 2019 je

předkládána zastupitelstvu v souladu s ustn. čl 2, odst. 4, jednacího řádu výborů zastupitelstva.

Jednání Kontrolního výboru se v roce 2019 uskutečnilo celkem 4 x (účast viz. níže).

Kontrolní výbor obdržel jeden podnět kprošetření od občanů z lokality ulice na Na Losách.

Na Úřad MČ Praha — Libuš byla podána jedna petice ve věci ZŠ Meteorologická.

Stížnost na chod Úřadu MČ nebyla podána žádná.

Kontrolním výborem bylo přijato celkem 9 usnesení.

Vzhledem ktomu, že zjednání kontrolního výboru zastupitelstva MČ jsou pořizovány zápisy,

které jsou vždy předkládány zastupitelům na zasedání zastupitelstva, tak se nemíním vtéto

výroční zprávě obsáhle rozepisovat, jaké záležitosti projednával Kontrolní výbor a jaké

opatření doporučil Radě MČ k nápravě.

Kontrolním výborem bylo zjištěno, že kontrolní činnost byla vminulých letech vpodstatě

nedůsledná, některé záležitosti a nesrovnalosti se vůbec neřešily (viz. smlouva PC Support).

K zápisům z jednání kontrolního výboru nejsou ze strany zastupitelů vznášeny žádné

připomínky ani dotazy.

Na závěr této zprávy Kontrolní výbor konstatuje, že ze strany orgánů městské části Praha —

Libuš byla prováděná nedostatečná vnitřní kontrola.

Účast jednotliw'fch členů Kontrolního výboru za rok 2019.

  

  

   

  

 
 

 

 

 
 

j ZasedáníKV ' Termín | 14.1. 18.3. 8.7. * 14.10

* rok 2019 +účast _ _

Miroslav Štajner I předseda ano ano ano \ ano ,
. ! . **

]UDr. Eva Radová l člen : ne ano ano | ne l

_ * l .„ ,

. Miroslav Stancl člen ano ne ano ne \
t . . .

Ian Haisel 4 člen ano ano I ne 4 ano J1
. )_ %ýř j . „

\ Martin Kulička člen ' ano ano ' ano \ ano

l; Dis. Petra janáčková . tajemnice ano ne ano ano

4 .7 í— .

Zpracováno dne 17.1.2020

   Miroslav Štajner

Předseda Kontrolního výboru




