
Městská část Praha-Libuš „

Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

 

ZÁPIS č. 5/2020

zjednání Kontrolního výboru konaného dne 9.11.2020

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

Program jednání:

1. Zahájení schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

2. Kontrola úkolů z jednání (14.9.2020).

3. Stanovení cen pozemků

4. Přehled podaných stížností a petic.

5. Různé — závěr

Ad 1. Zahájení, schválení programu a určení ověřovatele zápisu.

jednání Kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil předseda KV pan Štajner V 16.10 hod.
Předseda uvedl, že všichni členové KV obdrželi program elektronicky a vznesl dotaz, zda má
někdo návrh na doplnění programu. Zároveň sdělil, že je KV usnášeníschopný v počtu čtyř
členů. Hlasováním byl program schválen.

V 16.15 příchod jUDr. Ing. Evy Radové, počet členů pět.

Zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek.

Ověřovatelem zápisu byl určen pan Martin Kulička

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

USNESENÍ č. 12/2020 — Program byl schválen.

Ad 2. Kontrola nesplněných usnesení RMČ a ZMČ dle zápisu ze dne 14.9.2020

Předseda KV uvedl, že obdržel od tajemníka Úřadu MČ odpověď na dotazy KV, které se
uskutečnilo dne 14.9.2020. Na některé dotazy nebylo opětovně odpovězeno s konstatováním,
že je nutné se konkrétně obrátit přímo na Radu MC.

Nesplněná Usnesení Rady MČ:

č. 174/2019 — Souhlas s umístěním sídel třem společnostem v objektu K Vrtilce č. p. 317/64
(Bikeclinic). Nesplněno — Nutno si vyžádat u RMČ.

RMČze dne 30.4.2020

č. 80/2020 - Zda byla pravidla na bezplatnou inzerci vypracována?

Pravidla na bezplatnou inzerci nebyla předložena. KV byl pouze písemně informován, že MČ
Praha-Libuš poskytne místním podnikatelů a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu
v Libuši a Písnici, zdarma plochu pro 1 inzerát o velikosti 1/8 tiskové strany včasopise U nás
pro rok 2020, jako podporu v době koronavirových omezení. Toto nejsou žádná pravidla.
v

c. 84/2020 — Projednání žádosti na prodej pozemku „parc. č. 155/8“ v k.ú. Písnice.
Prodejpozemku předložen do zastupitelstva dne 31.8.2020, bez přijatého
usnesení.

RMČze dne 29.6.2020.

č. 136/2020 — Prodej pozemku „parc. č. 1001/38“ V k. ú. Písnice.

Prodej předložen do Zastupitelstva dne 31.8.2020 bez přijatého usnesení.
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Městská část Praha-Libuš „

Kontrolní výbor Zastupitelstva MC

 

Stále nesplněná usnesení zastupitelstva MČ Praha - Libuš.

ZMČ ze dne 12.9.2018

č. 36/2018 — Smlouva o smlouvě směnné. Směna pozemků nebyla do současné doby

provedena. Zjakých důvodů? Usnesenístále nenísplněno.

ZMČ ze dne 21.1.2019

č. 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.

Usnesenído současné nebylo splněno.

Po projednání nesplněných usnesení Kontrolní výbor konstatuje, že vedení MČ, teda RMČ
opětovně na dotazy KV patřičně nereaguje.

Ad 3. Oceňování pozemků ve správě MČ Praha — Libuš.

Předseda KV navázal na diskutovanou otázku z minulého jednání ve věci různých cen
pozemků, prodávaných naší městskou částí. ]UDr. Radová předložila srovnání cen několika
pozemku vk. ú. Libuš a Písnice, dle dohledaných kupních smluv na internetu. Ačkoliv se ceny
zpravidla určují dle znaleckého posudku, případně dokonce podle několika znaleckých posudků
rozdíly jsou řádově Vtisícikorunách na m2 (ceny se pohybují od cca 2.000,- Kč/m2 do 6.000,-
Kč/mZ). Bylo by vhodné toto sjednotit a vypracovat např. cenovou mapu pro území Libuše a
Písnice, která by mohla nastavit jednotná pravidla pro prodeje např. menších ploch pozemků.

Pro získání lepšího přehledu o realizovaných kupních cenách pozemků bude ]UDr. Radovou
vyžádán přehled kupních cen a výměr pozemků za poslední rok a následně přijato usnesení KV.

Ad 4. Petice a stížnosti za rok 2020.

Za rok 2020 nebyla na Úřad MČ Praha — Libuš podána žádná stížnost, ale v letošním roce
byli podané dvě petice. První petice, která byla doručena dne 3.6.2020 s názvem
„I. park vPísnici, II. nájem společnosti EMAP", a byla dne 22.6.2020 předložena kprojednání
Zastupitelům MČ se všemi jmény a adresami petentů.

Druhá petice byla doručená na Úřad MČ Praha — Libuš v měsíci listopadu letošního roku, pod
názvem „Za prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na dobu neurčitou společností
EMAP’I která byla předložena Kontrolnímu Výboru. U této druhé petice byl proveden výmaz
všech petentů a KV neměl možnost provést důslednou kontrolu, zda podepsaní petenti jsou
občany MČ Praha-Libuš.

KV se na svém zasedání obdrženou peticí zabýval a přijal následné usnesení.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha-Libuš,

p o ž a d uj e, aby byla KV předložená ke kontrole doručená druhá petice se všemi podpisy a
adresami petentů.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: o, ZDRŽEL SE. o

USNESENI č. 13/2020 - SCHVÁLENO
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Městská část Praha-Libuš ,
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Ad 5. Různé - závěr.

Vbodě různé bylo diskutováno na téma kolik právních kanceláři poskytuje právní služby, pro
MČ Praha-Libuš? Předsedou KV bylo sděleno, že v zápisu KV ze dne 15.6.2020 je uvedeno, že
byl ze strany členů KV přednesen návrh, zda by nebylo schůdnější se společností DUDA s.r.o.
ukončit smlouvu a vypsat případně Výběrové řízení na nového poskytovatele
právních/katastrálních služeb. Na tento návrh nebyla do současné doby ze strany orgánů MČ
poskytnuta KV žádná odpověď. Na základě diskuze kprávnim službám byl přednesen návrh
usneseni.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha — Libuš,

1) p () ž a d u i e, předložit kompletní seznam právních kanceláří, které vykonávají/li právní
služby pro MČ Praha — Libuš.

2) p 0 ž a d u i e, předložit kolik bylo vynaloženo finančních prostředků za poskytování
právních služeb pro MC Praha — Libuš za rok 2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI. 0 Z'DRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 14/2020 — SCHVALENO

Po vyčerpání programu předseda KV ukončil jednání v 17.25 hod a poděkoval všem za účast.

Zápis vyhotovil: Miroslav Štajner.

  

   

Ověřovatel zápis *
Předseda KV:

Martin Kulička„_ Miroslav Štajner

Rozdělovník: Jiří Koubek — starosta MČ Praha — Libuš

Ing. Jindřich Spchůrek — tajemník Úřadu MČ

Zastupitelé MC Praha — Libuš
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Městská část Praha - Libuš

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ

Prezenční listina,

členů Kontrolnfho Výboru Zastupitelstva městské části Praha — Libuš zjednání

konaného dne 9. listopadu 2020 0d 16.00 hod.

Přítomni.

Miroslav Štajner — předseda:

JUDr. Ing. Eva Radová — člen:

Martin Kulička — člen:

Miroslav Štancl — člen:

Jan Haisel — člen:

 Lucie Kopřivová — tajemnice KV


