
  

ZÁPIS č. 3/2021

zjednání Kontrolního výboru konaného dne 4.10.2021

Přítomni: Dle prezenční listiny (viz. příloha)

Omluveni: Jan Haisel, jana Nožičková

Hosté:

jednání řídil: Miroslav Štajner, předseda Kontrolního výboru

Text zahájení:

Předseda KV („dále jen KV") přivítal přítomné členy a zahájil v17.10. hod., jednání KV

v aktuálním volebním období. Konstatoval, že KV je v počtu třech členů usnášeníschopný a je

možné jednání zahájit. Zápis, byl ověřen bez připomínek.

Ověřovatelem zápisu byla určena ]UDr. Eva Radová

Program byl rozeslán všem členům a tajemnicí výboru elektronickou poštou. Předseda KV

vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění programu a navrhl, aby bod č. 5

byl sprogramu stažen. Návrh předsedy na stažení bodu č. 5 byl hlasováním schválen.

Vzhledem ktomu, že již nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění, tak

navržený program byl v níže uvedeném znění,

Erogram:

_ 1. Prgggam jednání, schváleýní zápisu z předchozího jednání a určení ověřovatele zápisu.

A . Kontrollúkolů dle zápisu ze dne 21.6.2021.

_ 3. _Mna [)roiednénfjodnétu člena ZMČ Praha-Libuš.

_ i _ Náthna projednání podnětupředsedv FVZMČ Praha-Libuš. _

_ 5; Kontrola plnění wenijh/LC a ZMČ (staženoj.

6. _ Žaloba na zMWtMD nacyklostezku Hoštická — Na Okruhu.

7. Různé— závěi '
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jednomyslně schválen

HLASOVÁNÍ: PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 7/2021 - Program byl schválen

ntro " ' 2

K bodu Ad 1. Opětovně nebyl splněn požadavek na poskytnutí celkové odpovědi ve věci

společnosti DUDA s. r. 0., konkrétně možnost ukončení spolupráce s touto

Společností -W

Kbodu Ad 3. Požadavek na dodání rozsudku soudu ve věci nedokončené nástavby na ZŠ

Meteorologická, rozsudek nebyl dle informace od tajemníka Úřadu MČ

v archivních materiálech Úřadu MČ dohledal.

Předseda KV informoval členy, že podal na Úřad MČ Praha-Libuš žádost o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se nedokončené nástavby ZŠ Meteorologická.
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Na některé požadované dotazy, bylo sděleno, že v dostupných archivních materiálech nebylo

opět nic dohledáno. Zároveň sdělil, že požádal také o informace ve věci dotace na nástavbu

ZŠ Meteorologická, Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo Financí, přičemž celkově bylo na

nástavbu poskytnuto cca 24. miliónů Kč a tato nebyla dokončena — dle sdělení tajemníka

zřejmě z důvodů, že již nebyla potřeba navýšení kapacity ZŠ.

  

K bodu Ad 4. Zpráva dle usnesení KV č. 5/2021 — Zpráva o přijetí Opatření k nápravě chyb a

nedostatků ve věci přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020 byla zaslána ve zkráceném

znění. následně po urgenci byla zaslaná EO v plném znění. Předmětná zpráva bude dle

sdělení předsedy KV odeslána na MHMP dnem 28.2.2022 — splněno,

Po diskuzi bylo schváleno níže uvedené usnesení.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha — Libuš,

1) bere na vědomí, vydané Opatření k nápravě chyb a nedostatků wplívajícíze Zprávy o

výsledku přezkoumáníhospodařeníMČPraha — Libušza rok 2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 3, PRO: 0, ZDRŽEL SE. 0

USNESENÍ č. 8/2021 — SCHVÁLENO

Kbodu Ad 5. K usnesení KV č. 6/2021 - Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok byla

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sice na úřední desce

zveřejněna, ale nebyla uveřejněna na Webových stránkách MČ. Po zjištění této skutečnosti,

se předseda KV panu tajemníkovi za vzniklé nedorozumění omlouvá.

    a. T I 1P1!

odnětu odeslal pozvánku,

 

3. . .l_ a »ro- „.nl ! c . I'L _a ' * ..a '\Jr .

Předseda KV sdělil vúvodu tohoto bodu, že překladatelce p

2 jednání KV se omluvila — v zahraničí.

Dnem 27.9.2021 byl členkou zastupitelstva MČ zaslán KV podnět k projednání, který se týká

zveřejňování a rozesílání podkladů na jednání zastupitelstva, pokud se týkají bodů

navržených opozičními zastupiteli. Vroce 2015 bylo Ministerstvem vnitra ČR vydané

stanovisko, ve kterém je zdůrazněno, „že návrhy podané členy zastupitelstva na základě

§ 51 odst. 3 zákona o Praze musejí být zařazeny do návrhu programu jednání

zastupitelstva, pokud tak není učiněno, docházíkporušenízákona'í Vzhledem k tomu, že

od vydaného stanoviska uplynulo několik let, tak KV pověřil ]UDr. Evu Radovou o zaslání

žádosti na Ministerstvo vnitra o potvrzení vydaného stanoviska.

 

  

  

      

   
' .. . LI:). .. „.t.1_'„'. .

Podle zápisu z Finančního výboru („dále jen FV"] ze dne 9.9.2020, FV konstatuje, že na webu

MČ Praha—Libuš nejsou aktuální data k plnění rozpočtu, čímž je porušováno usnesení ZMČ

č. 13/2019. Kontrolní Výbor se věnoval podnětu pro porušování zmiňeného usnesení a

konstatuje, že z tohoto usnesení nebyly splněny tři body:
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- zpráva 0 plnění rozpočtu není čtvrtletně nebo pololetně předkládána zastupitelstvu.

. není realizována směrnice o postupu při zadávání zakázek, které nemusí být dle

zákona zadávány v zadávacím řízení (počet oslovených dodavatelů, kriteria pro výběr

vítězné nabídky apod.)

- zveřejňování faktur proplácených MČ Praha—Libuš.

 

Na základě oznámení Odborem výstavby Úřadu MČ Praha 12 o zahájení společného

územního a stavebního řízení na soubor staveb Cyklostezka A4-2 v úseku ul. Na Okruhu -

Hoštická v k. ú. Písnice, bylo toto téma předmětem programu.

Dle informace od tajemníka Úřadu byla na zhotovitele projektové dokumentace ktomuto

souboru staveb podána žaloba. Předseda KV uvedl, že v roce 2017 Rada MČ přijala usnesení

č. 260/2017 ze dne 20.11.2017, ve kterém schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídek na

akci „Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Cyklostezka A 4-2

vúseku ulice na Okruhu- Hoštická vk. Ii. Pisnice". Podle zápisu z Kontrolnfho výboru

ZMČ ze dne 27.8.2018, který se předmětným usnesením zabýval, je uvedeno,“ze „v současné

době probíhají jednání s vlastníky pozemku a řeší se eventuální směna pozemků

soukromého vlastníka za směnu pozemku ve svěřené správě MČ Praha—Libuš". Následně dne

12.9.2018 bylo zastupitelstvem přijato usnesení č. 36/2018 ve kterém je uvedeno, že

„schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na směnu části pozemků parc. č. 922/14 a

parc. č. 910/67 oba v k. ú. Písnice ve vlastnictví společnosti GOLF STYLE s. r. 0., za část

pozemku parc. č. 910/69 v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha—Libuš". KV konstatoval,

že je zarážející, že ani po čtyřech letech projednávaného záměru nebyla směna pozemků

(dle výpisu z KN) mezi společností GOLF STYLE s. r. o., a MČ Praha—Libuš, do současné doby

realizována. Na závěr této debaty předseda KV přednesl návrh usnesení, o kterém dal

hlasovat.

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha — Libuš,

1. P a ž a d aj e, od Úřadu MČPraha-Libuš, podrobnějšípísemnou zprávu o proběhu soudního

sporu mezi MČPraha — Libuš a zhotovitelem projektové dokumentace na

cyklostezku v úseku ulice Hoštická — Na Okruhu v k. ú. Písnice:

a) zda byl soudnísporjiž ukončen a sjakým výsledkem pro městskou část?

b) proč nebyla do současné doby uskutečněna směna pozemků dle usneseníZMČ č. 36/2018?

c) kolik bylo maloženojinančních prostředků z rozpočtu MČna vypracováníprojektové

dokumentace na cyklostezku v k. ú. Písnice?

d) kalikfinančních prostředků stál MČPraha-Libušshora uvedený soudníspor?

HLASOVÁNÍ: PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 9/2021 - SCHVÁLENO
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. Ruzne — závěr.

Vbodě různé bylo otevřeno téma uveřejňování článků v časopise U Nás. KV požaduje, aby

redakční rada sdělila kontrolnímu výboru, kdo ji pověřil provádět c e n z u r u příspěvků do

časopisu U Nás? Kolik příspěvků bylo redakční radou zamítnuto a kterému subjektu?

Je to periodikum městské části. KV požaduje předložit, jaká pravidla jsou nastavená pro

zveřejňování příspěvku do časopisu a kdo tato pravidla schválil.

Vzhledem ktomu, že již nebyly vzneseny dotazy, tak předseda poděkoval přítomným za

účast a jednání ukončil v 18:00 hod.

Zápis vyhotovila Helena Kolouchová

   

  

Předseda KV:

Miroslav Štajner ......

Ověřovatel zápis

]UDr. Eva Radová

 

BQLdšLQmíls;

Tajemník Úřadu MČ Praha —Libuš

Zastupitelé MČ
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Prezenční listina Kontrolní

výbor dne 4.10.2021

 


