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ZÁPIS č. 4/2020

z jednání Kontrolního výboru konaného dne 14.9.2020

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

Omluven: Martin Kulička

Hosté: Ing. Jindřich Sochůrek — tajemník Úřadu MČ Praha_— Libuš.
Mgr. Matěj Kadlec — předseda FV zastupitelstva MC Praha — Libuš.

Program jednání:

l. Zahájení

2. Programu a určení ověřovatele zápisu. „
3. Podnět od FV k prověření platností usnesení ZMC č. 11/2020.
4. Kontrola úkolů zjednání ( 15:6.2020).

5. Neprojednaná usnesení RMC a ZMC.

6. Různé — závěr.

Ad 1. Zahájení

Jednání Kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil předseda KV pan Štajner v 16.10 hodin.Uvedl, že jednání výboru bylo řádně svoláno a konstatoval, že KV je usnášeníschopný V počtu čtyřčlenů. V 16.15 příchod JUDr. Ing. Evy Radové.

Zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek.

Ad 2. Program jednání a určení ověřovatele zápisu.

vzneseny žádné námitky. Vzhledem k tomu, že nebyl podán další návrh na doplnění programu, takbyl hlasováním program schválen.

Ověřovatelem zápisu byla určena JUDr. Ing. Eva Radová.

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, PROTI: o, ZDRŽEL SE: 0.
USNESENÍ č. 9/2020 _ Program byl schválen.

Ad 3. Podnět k prověření od Finančního výboru.

K tomuto bodu byla otevřená diskuze, které se zúčastnil Ing. Jindřich Sochůrek tajemm'k úřadu MČ
a předseda ňnančm'ho Výboru Mgr. Matěj Kadlec. Pan Mgr. Kadlec uvedl„ že na dubnovém
zasedání zastupitelstva (27.4.2020) upozorňoval k projednávanému bodu Tisk Z 013 — návrh roční
závěrky městské části Praha—Libuš za rok 2019, že zastupitelé neobdrželi předepsané podklady
podle ustanovení § 5 odst. b) a d) a § 7 odst. 2, vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a že účetní závěrka v takovém případě
neměla být schválena dle § 7 odst. 2 předmětné vyhlášky. Od této doby nebylo nikým zodpovězeno,
jestli nepředložením příslušných podkladů ne/došlo k porušení předmětné vyhlášky. Ze strany
předsedy FV bylo konstatováno, že došlo k porušení shora uvedené vyhlášky.Po ukončení diskuze, byl předsedou KV přednesen návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno.
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Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha - Libuš

1) p 0 ž a d u 5 e prověřit, zda nepředložem'm účetní závěrky zastupitelům MČ nedošlo k porušení
§ 5 odst. b) a d, § 7 odst 2, vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetníchjednotek.

Přípravou dotazu pro Ministerstvo financí byla. pověřena JUDr. Ing. Eva Radová.

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, PROTI: q, ZDRŽEL SE: o

USNESENÍ č. 10/2020 — SCHVALENO

Ad 4. Kontrola splněných úkolů z jednání (15.6.2020).

Předseda KV uvedl, že z minulého jednání nebylo na některé dotazy vůbec odpovězeno.
Postupně byla předsedou vyjmenovávána usnesení Rady MC a ZMČ, ke kterým bylo vždy sděleno
předsedou KV, zda byla splněna nebo ne.

Neuzavřená Usnesení Rady MČ:

č. 174/2019 — Souhlas s umístěním sídel třem společnostem v objektu K Vrtilce č. p. 317/64

Písnice (Bikeclinic) Dotaz neposkytnut — nesplněno.

č. 232/2019 —Na minulémjednání KV byl vznesen dotaz, zajakou cenu byl zlikvidován

elektroodpad ajak s ním bylo naloženo. Ekonomickým odborem Úřadu MČ byla

požadovaná faktura poskytnuta. Dle písemného vyjádření OSMI, byl elektroodpad
zlikvidován ekologicky na sběrných místech. Splněno.

Neuzavřená Usnesení Zastupitelstva MČ:

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

uskutečněna, z jakých důvodů? Nesplněno _ Úkol nadále trvá.

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. Nesplněno — Úkol nadále trvá.

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

Probíhá řízení— Uko! nadále trvá.

 

Ad 5; Neprojednaná Usnesení RMČ a ZMČ.

RMCze dne 30.4.2020

č. 80/2020 — Vypracování pravidel pro bezplatnou inzerci v časopise U nás pro OSVČ a

právnické osoby na období květen — září 2020.

Zda bylapravidla na bezplatnou inzerci wracována?

. 82/2020 — Uzavření školských zařízení při základních školách po dobu prázdninového
období pro rok 2020 — Kontrola bezpředměmá.

. 84/2020 — Projednání žádosti na prodej pozemku „parc. č. 155/ “ v k. ú. Písnice.

Prodejpozemkupředložen do zastupitelstva dne 31.8.202, bezpřijatého usneseni
Zjakých důvodů?

č. 86/2020 — Zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce
oplocení v ZS RVJ“. Splněno.
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RMČze dne 15.02020

č. 130/2020 — Návrh na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy;

Návrh nepředložen ke schválenído Zastupitelstva MC. Zjakých důvodů?

RMČze dne 29.6.2020.

č. 135/2020 „_ Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1159/22 v k. ú. Libuš.

Pročnebyl návrh prodejepředložen ke schválenído Zastupitelstva?

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

Prodejpředložen do Zastupitelstva dne 31.8.2020 bezpřijatého usneseni

Zjakých důvodů?

ZMČ ze dne 27.4.2020

č. 11/2020 — schválení roční účetní závěrky MČ za rok 2019, (projednáno viz. bod Ad. 3)

ZMČ ze dne 22.6.2020

č. 21/2020 — směna a odejmutí pozemku parc. č. 215 k. ú. Libuš „Tramvajová trať Modřany —

Libuš“. Zda byla žádost odeslána na IWH/WP?

Vzhledem k tomu, že na některé dotazy není reagováno a KV je povinen provádět kontrolu, jakjsou
plněna jednotlivá usnesení Rady a Zastupitelstva, tak byl předsedou KV přednesen návrh usnesení
tohoto znění:

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha — Libuš,

l) 11 k l á d á, předsedovi KV, aby zastupitelstvu MČ předložil návrh tohoto usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha—Libuš, u kl á d á Radě MČ, aby na dotazy KV odpovídala

nejpozději do 30 dnů ode dne vyhotovení zápisu zjednání Kontrolního výboru

zastupitelstva MČ

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

USNESENÍ č. 11/2020 — SCHVALENO

Ad 6. Různé - závěr.

V bodě různé byly ze strany členů KV kladeny různé dotazy. Byla vznesena otázka, zda je možné
požádat Ministerstvo vnitra o prověření nájemní smlouvy kavárny pana Kašeho.

Dále bylo diskutováno o údržbě veřejné zeleně na pozemcích naší městské části. Předseda KV
uvedl, že zjistil, že se provádí údržba veřejné zeleně z rozpočtu městské části i na pozemcích ve
vlastnictví fyzických osob. Údržba veřejné zeleně, včetně smlouvy bude předmětem příštího
jednání KV.

Dále byla diskutována otázka různých cen pozemků prodávaných MČ Praha — Libuš, a to i
vkontextu usnesení RMC ze dne 29.6.2020, kdy např. pozemek o velikosti 10 m2 je prodáván za
téměř 6.000,- Kě/m2, přitom ale MČ prodává pozemky i za částky významně nižší.
JUDr. Ing. Eva Radová požádala o zařazení tohoto bodu na příští zasedání KV.

Předsedou KV bylo také otevřeno téma na nefunkční přístavbu vZŠ Meteorologická, která stála
nemalé finanční prostředky.

Po vyčerpání programu a diskuze předseda ukončil jednání v 17.20 hod a poděkoval všem za účast.
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Zápis vyhotovil: Lucie Kopřivová a Miroslav Štajner.

Ověřovatel zápisu:
Předseda KV:

JUDr. Ing. Eva Radová
Miroslav Štajner .  

Rozdělovník: Jiří Koubek — starosta MČ Praha — I:,ibuš

Ing. Jindřich Spchůrek — tajemník Uřadu MČ

Zastupitelé MC Praha — Libuš

 



Městská část Praha - Libuš

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ

 

Prezenční listina,

členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha — Libuš zjednání

konaného dne 14. září 2020 od 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 :

HOST/-

xvi/@7153 Mam,

 


