MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA-LIBUŠ

„

Kontrolní výbor zastupitelstva MC

ZÁPIS č. 1/2022
zjednání Kontrolního výboru konaného dne 7. 2. 2022

Přítomni: Dle prezenční listiny [viz. příloha)
Omluvena: ]UDr. Ing. Eva Radová

Jednání řídil: Miroslav Štajner, předseda Kontrolního výboru
Text zahájení:
Předseda Kontrolního výboru („dále jen KV“) pan Miroslav Štajner přivítal přítomné členy a

sdělil, že materiál k projednávaným bodům obdrželi všichni členové KV e-mailem.
Konstatoval, že KV je usnášeníschopný v počtu tří členů. Po dotazu na ověřovatele, zda byl
zápis ověřen, předseda KV sdělil, že zápis z minulého jednání byl ověřovatelem ověřen bez
připomínek.
Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech členů navržen pan Ian Haisel.

K návrhu na ověřovatele nebyly vzneseny žádné námitky.

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš
po projednání,

s ch v a l u i e ověřovatelem zápisu pana lana Haisela.
HLASOVÁNÍ: PRO: 3, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 1/2022 - 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:
fl.

Schválení programu, určení ověřovatele zápisu

_2. „ Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha-Libuš
3. Plnění smluv se společností LUNA PROPERTY s.r.o.
4. Přehled přijatých stížností za rok 2021

„i Přehled podaných petic za rok 2021
‘76.

Přehled pracovníků pracujících na DPP a DPČ za období 2019-2021

i 7.

Různé - závěr

_

[__7 z _ * _
jednomyslně schválen

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

USNESENÍ č. 2/2022 — Program schválen
V 17.15 hod. příchod paní lany Nožičkové

Počet členů KV se zvýšil na čtyři.
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2. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha — Libuš

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,
po projednání přijal níže uvedené usnesení:
Lb e r e n a v ě d o m i informace o provedené kontrole, jak jsou plněna jednotlivá usnesení
zjednání rady MČ Prha-Libuš za období od 11.10.2021 do 22.12.2021
a Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za období od 7.12.2021 do 11.1.2022.

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, PRO: 0, ZDRŽEL SE. 0
USNESENÍ č. 3/2022 - SCHVÁLENO
3. Plnění smluv se společností LUNA PROPERTY s.r.o.

Předseda KV navázal na stenozápis z jednání ZMČ ze dne 20.9.2021 ve věci nepředání
pozemků, od společnosti Luna Property, ve kterém je také sděleno paní vedoucí OSMl, že ještě
nedošlo k převzetí veřejného osvětlení do majetku hl. m. Prahy. Na základě této skutečnosti
předseda KV informoval členy, že se obrátil dopisem na společnost Technologie hl. m. Prahy o
poskytnutí informace, jaké okolnosti brání tomu, aby si shora uvedená společnost převzala o
investora Luna Property s.r.o., veřejné osvětlení do majetku hl. m. Prahy? Bylo odpovězeno,
cituji, „Ze strany Společnosti Technologie hl. m. Prahy, a. s. nebrání převzetí žádné okolnosti”.
Po diskuzi bylo přijato následující usnesení.

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,
po projednání:
I. p o ž a d uj e, předložit od příslušného odboru Úřadu MČ Praha — Libuš písemnou zprávu,
jaké vady a nedostatky byly již odstraněny, které jsou specifikované
v protokolu za dne 23.2.2018 o zahájeném předání předmětu prodeje, dle
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 26.2.2017 se společností LUNA
PROPERTY s. r. o., a zda 5 této kontroly byl pořízen zápis/protokol ?
Termín: 28.2.2022

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

USNESENÍ č. 4/2022 - SCHVÁLENO
4. Přehled přijatých stížností za rok 2021

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,
po projednání
[. b e r e n a v ě d o mí, že MČ Praha-Libuš neobdržela za rok 2021 žádnou stížnost na chod

Úřadu městské části Praha-Libuš.
HLASOVÁNÍ: PRO: 4, PROTI: o, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 5/2022 - SCHVÁLENO
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5. Přehled

odan 'ch

etic za rok 2021

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,
po projednání
I. k o n s t a t u j e, že za shora uvedené období MČ Praha-Libuš neobdržela žádnou petici

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

USNESENÍ č. 6/2022 - SCHVÁLENO
6. Přehled pracovníků pracujících na DPP a DPČ za období 2019 — 2021

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,
po projednání,
Lb e r e n a v ě d o m í, že v roce 2019 uzavřelo pracovní smlouvu na DPP 125 osob, z toho
21 pro K] (lektoři), na DPČ pracovalo 5 osob.
V roce 2020 uzavřelo pracovní smlouvu na DPP 72 osob, toho 16 pro

K] (lektoři) na DPČ pouze 3 osoby.
V roce 2021 pracovalo na DPP 84 osob, z toho 15 osob pro K] (lektoři)
na DPČ 2 osoby, z toho 1 osoba pro K] (lektor).
11. p o ž a d uj e předložit za dodržení GDPR kompletní soupis uzavřených dohod k prosinci
roku 2021.
III. p o ž a (1 u i e, aby byla KV předložena celková zpráva, jaké finanční náklady vznikly za
pracovníky pracujících na DPP za rok 2019, 2020 a 2021 a kolik bylo
zaplaceno z rozpočtu MČ za zaměstnance na odvodech na zdravotním a
sociálním pojištění.
Termín: 28.2.2022

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, PROTI: o, ZDRŽEL se: o
USNESENÍ č. 7/2022 — SCHVÁLENO
7. Různé — závěr
Vbodě různé informoval předseda KV, že byla Odborem kontrolních činností MHMP

provedena 1. dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2021. Vzápise ztéto
kontroly hospodaření je uvedeno, že při kontrole účetních zápisů bylo zjištěno, že městská
část v roce 2017 uzavřela smlouvu o najmu části pozemku parc. č. 1139 v k. ú. Libuš.
Nájemní smlouva měla být ukončena vroce 2018, ale městská část však nájemní smlouvu
neukončila a nájemné bylo městskou částí bez právního důvodu předepisováno i hrazeno na
její účet až do roku 2021. Na základě uvedené skutečnosti byl vznesen dotaz, zda MČ vrátila
neoprávněný příjem finančních prostředků za nájemní smlouvu (reklamní stojan restaurace
New Fantasy).
Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny jiné dotazy, poděkoval předseda přítomným za účast
a jednání v 17: 45 hod. ukončil.
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Zápis vyhotovila: Helena Kolouchová
Odbor kancelář starosty

Ověřovatel zápisu:

Předseda KV:

Ian Haisel .......

Miroslav Štajner .„..Í'

(

Bgzdělovník:

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 7. 2. 2022 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

