
Městská část Praha-Libuš „

Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

 

ZÁPIS č. 3/2020

zjednání Kontrolního výboru konaného dne 15.6.2020

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

3. Kontrola úkolů z minulého zápisu.

4. Projednání nájemní smlouvy na pronájem garáží Dobronická 694—Libuš.

5. Různé — závěr

Ad 1. Zahájení

Předseda Kontrolního výboru v(dále jen „KV“) zahájil jednání v 16.05 hodin, a zároveň sdělil
členům pozdrav od starosty MC. Uvedl, že jednání výboru bylo řádně svoláno a konstatoval, že
výbor je usnášeníschopný za přítomnosti čtyř členů KV.

Zápis byl ověřen bez připomínek.

Ověřovatelem zápisu byl ve shodě přítomných členů určen pan Martin Kulička.

Ad 2. Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

Předseda vznesl dotaz na členy KV, zda má někdo návrh na doplnění programu. Materiál
kprojednávaným bodům členové KV obdrželi elektronickou poštou. Vzhledem ktomu, že ze
strany členů KV nebyl podán žádný návrh na doplnění, tak předseda dal 0 navrženém
programu hlasovat.

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

USNESENÍ č. 8/2020 — Program byl schválen.

Ad 3. Kontrola úkolů z minulého zápisu.

Předseda KV otevřel shora uvedený bod, kontrola úkolů z minulého jednání a jak byli
požadované úkoly splněny. Postupně byla projednávána usnesení Rady MČ a následně ZMČ, ke
kterým bylo vždy sděleno předsedou KV, zda byla splněna.

K projednávaným Usnesení RMČ:

(
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. 295/2018 — Zda již bylo vozidlo zakoupeno a za jakou cenu?

Bylo zakoupeno vozidlo Skoda Fabia Combi za cenu 324. 704,- Kč. Splněno.
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. 174/2019 - Souhlas s umístěním sídel třem (3) společnostem v objektu K Vrtilce č. p. 317 —
Písnice [Bikeclinic] ??? Informace nebyla podána - Úkol trvá.

. 232/2019 — Která firma byla vybrána a za jakou cenu?

Byla vybraná společnost SYZA s. r. 0., - Třeběnice 122, Lipník u Hrotovic, za cenu
678.108,20,- Kč., s DPH. Splněno?

K předložené ceně na „Rekonstrukci elektroinstalace V ZŠ Meteorologická III. etapa“ 3. fáze,byla otevřená debata, z které vyplynul požadavek, aby Ekonomický odbor, předložil KVkompletní faktury na shora uvedenou rekonstrukci elektroinstalace. Dále byl vznesen ze stranyčlena KV dotaz, za jakou cenu byl zlikvidován elektroodpad a jak s ním bylo naloženo?
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Městská část Praha-Libuš ,

Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

 

č. 53/2020 — Kolik se přihlásilo uchazečů na pronájem parkoviště a kdo rozhodoval o vítězi?

Přihlásily se dva uchazeči. 0 vítězí rozhodla tříčlenná hodnotícíkomise. Splněno.

K projednávaným Usnesení ZMČ:

č. 36/2018 — Smlouva o smlouvě budoucí směnné. Směna pozemkůještě neprovedena.

UkoI trvá.

. 13/2019 — ZMČ Praha-Libuš, ukládá BMČ Praha-hibuš připravit a realizovat zpřístupnění

podkladů pro jednání ZMC na webu M0.

Podkladyjsou zveřejňovány na webu MC od 1 7.6.2019. Splněno.
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. 14/2019 — ZMČ Praha — Libuš ukládá RMČ zajistit pravidelné živé audiovizuální přenosy
zjednání zastupitelstva městské části.

]ednánízastupitelstva MCjsou živě přenášena od 8.4.2019. Splněno.

. 15/2019 — Ukládá RMČ, aby připravila postup, jakým způsobem bude MČ Praha—Libuš
přistupovat ke strategickému plánování, a to i s ohledem na potřebné zdroje —
finanční i kapacitní, a informovala o tom Zastupitelstvo na dalším jednání

Zastupitelstva. Nesplněno — Úkol trvá.
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. 27/2019 — Investiční záměr na vybudování fitparku na pozemku parc. č. 401/5 k. ú. Libuš.

Celý spis ve věci výstavbyfitparku, byl OV UMC Praha 12 předán'k OSŘ MHMP,

který do 4.6.2020 nevydal Žádné rozhodnutí. Probíhá řízení — UkoI trvá.

n
<

Co se týká společnosti DUDA s. r. o., tak k předloženým fakturám byly velké výhrady a ze
strany členů KV byl také pronesen návrh, zda by nebylo lepší se společností DUDA s. r. o.,
ukončit smlouvu. Kontrolní výbor požaduje od OSMI předložit konkrétní výčet prací a
činnosti společnosti DUDA s. r. 0., za uplynulé tři měsíce, protože faktury jsou psány v obecné
rovině. To co je uvedeno na poskytnutých fakturách nelze brát za přesný výčet prací.
Kostatním projednávaným bodům z minulého zápisu byly požadované materiály KV
poskytnuty.

Ad 4. Smlouva na pronájem garáží Dobronická 694- — Libuš.

Smlouva s nájemcem na nebytový prostor v objektu garáží Dobronická 694 — Libuš je
plněna vsouladu suzavřenou nájemní smlouvou. Předseda informoval členy KV, že na
základě pověření byla dne 4.6.2020 ve shora uvedeném objektu za přítomnosti nájemce a tří
členů KV provedena kontrolní prohlídka, zkteré byl vyhotoven protokol, který je součástí
tohoto zápisu.

Ad 5. Různé - závěr.

Vbodě různé byly ze strany členů KV kladeny dotazy např. na městský okruh u Písnice.
Byla vznesena otázka, zda by nebylo možné otevřít nájezd na okruh mezi Písnicí a Dolními
Břežany. Dále bylo diskutováno o nevhodném situování autobusových zastávek v Písnicí, díky
kterým se tvoří dlouhé kolony vozidel, které popojíždí za autobusy, které není možné
vzastávce objet. je to jedním z důvodů neúnosné dopravy po komunikaci Libušská. Dále byl
vznesen dotaz, proč byla vPísnici odstraněna úřední deska, a zda by bylo možné nechat
opravit komunikaci (spojku) s Písnice směrem na Hodkovice. Předsedou KV bylo sděleno, že
předmětná část komunikace není ve svěřené správě městské části Praha-Libuš, ale podle LV je
ve vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu má městská část Praha 4.
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Vzhledem ktomu, že již nebyly vzneseny další dotazy, tak předseda poděkoval za účast a
ukončil jednání v 17.20. hod.

Zápis vyhotovil: Miroslav Štajner

Ověřovatel zápisu;
Předseda KV

Martin KuliEka..<..:_ Miroslav Stajner

 

 

Rozdélovnik: Starosta MČ Prlaha-Libuš

Zastupitelé MC Praha-Libuš

Tajemník Uřadu MC Praha-Libuš
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Městská část Praha - Libuš

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ

Prezenční listina,

členů Kontrolního Výboru Zastupitelstva městské části Praha — Libuš zjednání

konaného dne 8.6.2020 od 16.00 hod.

Přítomni.

Miroslav Štajner — předseda:

JUDr. Ing. Eva Radová — člen:

Martin Kulička — člen:

Miroslav Štancl — člen:

Jan Haisel — člen:

 

Tajemnice KV : .......................


