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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 v souladu s ustanovením čl. 2, odst. 4 jednacího 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.

 

 

 

 
 

 

 

  

    

Rok 2021 Termín 10.5. l 21.6. 4.10. 13.12

_[ednání 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

1 l
    
 

Zpracováno ke dni 3.12.2021

Schváleno na jednání KV dne 13.12.2021

   Miroslav Štajner

Předseda kontrolního výboru ZMČ


