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ZÁPIS č. 4/2021

z jednání Kontrolního výboru konaného dne 13.12.2021

Přítomni: Dle prezenční listiny (viz. příloha)

Nepřítomna: Iana Nožičková

rvr

]ednánl ridil: Miroslav Štajner, předseda Kontrolního výboru

Text zahájení:

Předseda Kontrolního výboru [„dále jen KV") pan Miroslav Štajner přivítal přítomné členy a

zahájil jednání v 17.05 hod. Konstatoval, že KV je usnášeníschopný v počtu čtyř členů.

Předseda KV sdělil, že zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek.

Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech členů navržen pan Miroslav Štancl.

K návrhu ověřovatele nebyly vzneseny žádné námitky.

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš

po projednání,

s ch v al uj e ověřovatelem zápisu pana Miroslava Štancla

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

USNESENÍ č. 10/2021 - SCHVÁLENO

Předseda KV představil členům program jednání a vznesl dotaz, zda má někdo připomínky, či

námět na doplnění dnešního programu. Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, tak navržený

program byl v níže uvedeném znění,

 

 

 

 

 
 

 
  

Program:

_1. * Program jednání, schválení zápisu a určení ověřovatele zápisu.

_2. Kontrola úkolů z minulého jednání

3. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ

4. Zpráva o činnosti KV za rok 2021

r5. Různé — závěr _

\   
lednomyslně schválen

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

USNESENÍ č. 11/2021 — Program schválen

2. Kontrola úkolů z minulého jednání.

Předseda KV sdělil členům výboru, že obdržel dne 12. 11.2021 od tajemníka Úřadu MČ Praha-

Libuš, písemné odpovědi na všechny požadované dotazy z minulého jednání (viz. příloha).
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Kprojednávanému bodu č. 3 z minulého jednání předseda KV uvedl, že na základě podané

žádosti obdržela ]UDr. Eva Radová z Ministerstva vnitra, Stanovisko k poskytování

podkladových materiálů pro jednání rady MČ [viz. příloha).

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,

po projednání,

]. b e r e n a v ě d o mí Stanovisko Ministerstva vnitra vedené pod Č. j. MV-189954-2/0DK-

2021 ze dne 24.11.2021 k poskytování podkladových materiálů pro

jednání rady MČ.

II. d o p o r u č uj e radě MČ, aby respektovala shora uvedené Stanovisko

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

USNESENÍ č. 12/2021 - SCHVÁLENO

3. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha - Libuš

Přehled pro kontrolu plnění usnesení RMČ a ZMČ okomentoval předseda Kontrolního výboru.

Projednávaný materiál rady MČ je aktualizován k 8.10.2021 a Zastupitelstva MČ k 20.9.2021.

. Usnesení RMČ - KV konstatuje, Že „Zprávy o činnosti rady“, předkládané zastupitelstvu

nepovažuje za „Zprávy“, ale pouze za schválená usnesení, ke kterým jsou minimální

dotazy ze strany zastupitelů. Neprojednaná usnesení rady budou předmětem příštího

zasedání KV.

. Usnesení ZMČ — jsou převážně plněna, zůstávají pouze čtyři nesplněné usnesení, které

jsou v řešení. KV požaduje podat zprávu, z jakých objektivních důvodů nejsou usnesení

plněna .

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,

po projednání přijal níže uvedené usnesení:

1. b e r e n a v é d 0 m i informace o provedené kontrole plnění usnesení z jednání rady MČ

k datu 8.10.2021 a Zastupitelstva MČ Praha - Libuš k datu 20.9.2021.

ll. d o p o r 11 č uj e radě MČ, aby ke „Zprávě o činnosti rady“ byla vždy vypracována krátká

textová zpráva.

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

USNESENÍ č. 13/2021 — SCHVÁLENO

4. Zpráva o činnosti KV za rok 2921

Předseda KV sdělil, že rozeslal všem členům výboru před projednáváním kdoplnění návrh

vypracované zprávy o činnosti KV za rok 2021. K předložené zprávě nebyly ze strany členů

kontrolního Výboru žádné připomínky.
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Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,

po projednání:

I. s c h v a l uj e zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021

[1. u kl á dá předsedovi KV předložit zprávu o činnosti KV za rok 2021 na nejbližší zasedání

zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

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

USNESENÍ č. 14/2020 - SCHVÁLENO

5. Různé — závěr

Předseda KV informoval členy výboru o probíhajícím šetření Kontrolním výborem ZHMP o

postupu MČ Praha—Libuš ve Věci směny pozemků v k. ú. Písnice, které se uskutečnilo dne

9.11.2021. Tento projednávaný bod programu byl přerušen, vzhledem ktomu, že nebyli

pozváni všichni stěžovatelé.

Předseda KV poděkoval ]UDr. Evě Radové za dohledání dalších rozsudků ve věci realizované

nástavby na ZŠ Meteorologická.

Iednání KV ukončeno v 18.00 hod.

Zápis vyhotovila: Helena Kolouchová

Odbor kancelář starosty

  
Ověřovatel zápisu: Předseda KV:

Miroslav Štancl Miroslav Štajner

Etvílohy:

1) Stanovisko k poskytování podkladových materiálu pro jednání rady MČ.

2) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Libuš.

Rozdělovník:

Tajemník Úřadu MČ Praha —Libuš

Zastupitelé MČ Praha—Libuš
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Prezenční listina,

členů Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha — Libuš, konaného

dne 13.12.2021 od 17.00 hod.

 

Přítomni:

Miroslav Štajner — předseda

]UDr. lng. Eva Radová — členka

Miroslav Štancl — člen

Ian Haisel — člen

Iana Nožičková - členka

Helena Kolouchová — tajemnice KV  
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MINISTERSTVO VNITRA

CESKÉ REPUBL'KY

„Illlllmml

MVCRX061 HX8W

prvotní identifikátor

a

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

č. ]. MV-189554-2/ODK-2021

Praha 24. listopadu 2021

Vážená paní

Eva Radová

elektronicky na e-mail_

Stanovisko k poskytování podkladových materiálů pro jednání rady MČ

Dne 22. listopadu 2021 jste se opakovaně obrátila na zdejší odbor s dotazem,

zda je naše stanovisko ze dne 13. dubna 2015 (č.j.: MV-49861-2/ODK-2015) stále

platné a tedy zda platí, že návrhy tisků, které zastupitelé městské části hl. města

Prahy včas a s předstihem předloží radě městské části, mají být zařazeny

na program jednání zastupitelstva městské části. Ve svém dotazu dále uvádíte, že ve

Vaší městské části (dále jen MČ) je v současné době praxe taková, že rada MČ

zařadí na program jednání zastupitelstva MČ pouze jí navržené body (a ty rovněž

zveřejní předem na úřední desce) a návrhy (zejména ty předkládané opozičními

zastupiteli, jak zdůrazňujete), do podkladů zahrnuty nejsou a nejsou ani součástí

informace o konání zasedání zastupitelstva MČ.

K Vašemu dotazu primárně sdělujeme, že v popisované problematice nedošlo

k žádným legislativním změnám1 a tudíž platí závěry uvedené v našem stanovisku

z dubna 2015. To nejzásadnější pro úplnost Shrnujeme níže.

Předesíláme, že na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na

práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na

postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti

členů zastupitelstva hl. města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na

rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanoveni vztahující se na

rozhodování zastupitelstva hl. města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem

stanoveno jinak (viz ust. § 87 odst. 3).

 

' Resp. pozdější novelizace zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

zákon o Praze) se této problematiky věcně nedotkly.



, 9 MlNlSTERSTVO VNITRA

" ' ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon o Praze stanoví, že součástí informace o konání připravovaného

zasedání zastupitelstva MČ je místo, doba a navrhovaný program zasedání - vizte

§60 odst. 3. Névrh programu zasedání zastupitelstva MČ připravuje rada MČ,

přičemž zákon o Praze nestanoví další podmínky či upřesnění této problematiky.

Vsouvislosti s Vaším dotazem se tedy jako velmi důležitý jeví jednací řád

zastupitelstva MČ, kde je možné upravit, mimo jiné, právě procedurální otázky

související sproblematikou předkládání návrhů projednávaných bodů zastupiteli -

lhůtu pro dodání návrhů jednotlivých členů zastupitelstva, rozsah příspěvků, formu

jejich dodání atd. Znovu potvrzujeme, že orgánem, který rozhoduje o programu

zasedání zastupitelstva, je pouze samo zastupitelstvo a činí tak hlasováním

vždy na začátku každého jednání zastupitelstva MČ. Je tedy tím, kdo případně

prostřednictvím konsenzu nadpoloviční většiny eliminuje návrhy bodů, jimiž se

zabývat nechce. Není možné, aby tak předem činila rada MČ či dokonce starosta

MC.

Závěrem si dovolíme opakovaně zmínit možnost, kterou dává zastupiteli

zákon o Praze ve svém ust. § 64 odst. 2, a to v podstatě kdykoliv (s ohledem na

platný jednací řád) navrhnout zařazení nového bodu na pořad probíhajícího jednání

zasedání zastupitelstva MČ, přičemž zastupitelstvo o jeho projednání či neprojednání

rozhodne ad hoc. Podotýkáme rovněž, že výše uvedený právní názor není právně

závazný, neboť závazný výklad práva náleží pouze soudům.

Ing. Bc. Miroslav Veselý

ředitel odboru

Elektronický podpis - 24.11.2021

2 Certifikát autom podpisu :

Jméno . Ing. Bc. Mumluv Vcsclý

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 27.7 2022 08:3]:25—000 +0220C



Příloha zápisu zjednání KV ZMČ Praha — Libuš konaného dne 13.12.2021

Materiál pro jednání ZMČ Praha — Libuš konaného dne 11.1.2022

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha — Libuš za rok 2021

Předkládá: Miroslav Štajner — předseda kontrolního výboru

Zpracovatel: Miroslav Štajner

Další osoby/orgány, s nimiž byl materiál projednán: Schválen na jednání KV dne 13.12.2021

Důvodová zpráva:

V souladu s ustanovením článku 2, odst. 4 Jednacího řádu výborů zastupitelstva MČ Praha-Libuš

(dále jen „ZMČ") ve schváleném znění usnesení ZMČ Praha-Libuš č. 4/2011 ze dne 26.1.2011,

jsou výbory povinny jednou za rok předkládat zprávu o své činnosti. Zpráva Kontrolního výboru

ZMČ o jeho činnosti byla zpracována předsedou KV ke dni 3.12.2021 a předložena k projednání

ve výboru dne 13.12.2021. Zpráva o činnosti KV byla jednomyslně schválena na jednání

kontrolního výboru dne 13.12.2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš

l. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 2021, která je

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Jiří Koubek

starosta Městské části Praha-Libuš
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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva

městské části Praha — Libuš za rok 2021

Kontrolní výbor ZMČ („dále jen KV“] tímto předkládá zprávu o své činnosti za rok 2021 ve

smyslu své povinnosti vsouladu s ustanovením čl. 2, odst. 4 ]ednacího řádu výborů

Zastupitelstva městské části Praha — Libuš („dále jen ZMČ“).

Při kontrole usnesení ZMČ a Rady MČ („dále jen RMČ") se KV řídí zásadou vždy projednávat

předmětná usnesení, která byla již zveřejněná, aby nemohla být zpochybněna finální znění

projednávaného usnesení.

Vprůběhu roku 2021 se jednání KV uskutečnilo celkem čtyřikrát (s výjimkou půl roční

přestávky), která byla nepříznivě ovlivněna zejména omezením vsouvislosti svýskytem

epidemie COVID-19. Kontrolním výborem bylo schváleno celkem 14 usnesení.

Účast členů výboru na jednání je uvedena v níže přiložené tabulce. Podrobný popis kontrolní

činnosti je zřejmý ze zápisů, které jsou pravidelně zveřejňovány na webu městské části.

Při získávání podkladů se KV setkával se zpožďováním dotazů ze strany vedení radnice a

nezbytností urgovat dodání přesných a úplných informací. Komunikace ze strany Rady MČ

byla vedena tak jako by KV nebyl plnohodnotným orgánem MČ. Na odstranění zmíněných

nedostatků přispělo především schválené usnesení zastupitelstva MČ č. 33/2021 ze dne

29.6.2021, i když nelze za tak krátkou dobu hodnotit, zda došlo ke zlepšení komunikace mezi

KV a vedením MČ Praha — Libuš.

Účast jednotlivých členů na zasedání Kontrolního výboru V roce 2021.

 

 

  

 

 

 

 
    

l Rok 2021 Termin 10.5. 21.6. ‘ 4.10. í 13.12

\ jednání KV + účást

Miroslav Stajner předseda ano ano ano ano

]UDr. Eva Radová členka ano ne ano ano

Miroslav Štancl člen ano ano ano ano

Ian Haisel člen ano ano ne ano

Iana Nožičková členka ne ano ne ne

Helena Kolouchová tajemnice ano \ ano ano ano

\ l !

 

    
 

Zpracováno ke dni 3.12.2021

Schváleno na jednání KV dne 13.12.2021

   iros av \ ajner

Předseda kontrolního výboru ZMČ


