
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

, Kontrolní výbor zastupitelstva MČ

 

ZÁPIS č. 3/2022

zjednání Kontrolního výboru ZMČ Prah -Libuš dne 22.8.2022

Přítomni: Dle prezenční listiny [viz. příloha)

lv!

jednám ridil: Miroslav Štajner, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš.

1. Úvod zahájení:

Předseda Kontrolního výboru („dále jen KV“] pan Miroslav Štajner zahájil jednání V 17.05 hod.,

a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že KV se sešel v plném počtu pěti členů a je

usnášeníschopný. Uvedl, že materiál kpožadovaným úkolům z minulého jednání, byl všem

členům výboru rozeslán elektronicky. Zároveň se předseda KV obrátil s dotazem na ověřovatele

zápisu, zda byl zápis ze dne 23.5.2022 ověřen. Ověřovatelem bylo sděleno, že zápis byl ověřen

bez připomínek.

Ověřovatelem zápisu byla předsedou navržena paní lng. ]UDr. Eva Radová

K návrhu předsedy nebyly vzneseny žádné námitky.

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš

po projednání,

s ch v al u j e ověřovatelem zápisu Ing. lUDr. Evu Radovou

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 13/2022 - SCHVÁLENO

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

připomínky, či návrh na doplnění dnešního programu. Předseda KV navrhl doplnit do programu,

bod ve znění „Projednání porušování zákonu . Návrh předsedy KV na doplnění programu byl

členy výboru schválen a následně jako celek předložen ke schválení v níže uvedeném znění:

Program:

 

1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu, schválení programu

 

Projednání úkolů dle zápisu ze dne 23.5.2022

 

 

2

3. Projednání porušování zákonů

4 Různé — závěr

   
 

jednomyslně schválen

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 14/2022 - Program schválen

Před projednávanými body dle stanoveného programu, pan Štancl opětovně otevřel téma ve věci

prodejny potravin vPísnici. Informoval členy KV ohledně reakce MHMP na podané stížnosti,

které zaslal na odbor Právní poradny a na odbor Kontrolních činností.
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MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Kontrolnívýbor zastupitelstva MČ

 

K problematice prodejen potravin byla otevřená diskuze. Paní ]UDr. Eva Radová uvedla, že

V minulosti starosta MČ pan ]iří Koubek informoval zastupitele, že u okružní křižovatky v Písnici,

by měla být do budoucna otevřena prodejna potravin, snad šlo o prodejnu BILLA. Paní jUDr. Eva

Radová vznesla dotaz, vjakém stádiu je jednání mezi potravinovým řetězcem a vlastníky

předmětného pozemku a navrhla usnesení tohoto znění:

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš,

po projednání

p o ž a d uj e, od starosty MČ informaci, jaký je aktuální stav ve věci zřízení a otevření prodejny

potravin při okružní křižovatce v k. ú. Písnice a jaké kroky vedení MČ v tomto

ohledu již podniklo.

HLASOVÁNÍ: PRO 5, PROTI o. ZDRŽEL SE, 0

USNESENÍ č. 15/2022 - SCHVÁLENO

2. Projednání úkolů dle zápisu KV ze dne 23.5.2022.

Předseda KV informoval členy výboru, že obdržel od vedoucí ekonomického odboru paní Elišky

Čančíkové, odpověď kusnesení KV č. 10/2022 ve věci vybraných částek kurzovného v Klubu

junior. Na kurzovném bylo v roce 2019 vybráno celkem 667 785,- Kč, v roce 2020 bylo vybráno

celkem 467 703,- Kč a v roce 2021 bylo vybráno 376 914,- Kč.

Déle bylo předsedou KV panem Štajnerem sděleno, že obdržel od tajemníka Úřadu MČ Praha—

Libuš elektronicky, písemný materiál vztahující se k usnesení KV č. 12/2022, jak jsou využívané

dotace schválené v dotačním programu.

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš

po projednání

b e r e n a v é d o m i, informace, jak jsou využité dotace, které byli schválené zastupitelstvem

MČ Praha- Libuš v dotačním programu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 16/2022 - SCHVÁLENO

3. Projednání porušování zákonů

Vúvodu tohoto bodu předseda KV uvedl, že zastupitelstvo MČ Praha-Libuš usnesením

č. 44/2021 ze dne 7.12.2021 schválilo, vsouladu se zákonem č. 131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze,

zastupiteli panu M. Kadlecovi uzavření „Dohody o provedení práce“. Shodná dohoda by měla být

také uzavřená a schválena zastupitelstvem rovněž pro zastupitelku paní L. Koudelkovou, aby

nedocházelo ke střetu zájmu. 'Vzhledem kneřešené dlouholeté záležitosti Klubu Junior, tak

předseda KV předmětnou záležitost otevřel a ve stručnosti seznámil členy výboru s historií

vzniku Klubu junior, který byl „zřízen“ vroce 2000, v rozporu stehdy platným zákonem

č. 418/1990 Sb., 0 hl. m. Praze, bez souhlasu zastupitelstva. Vroce 2007 byl Klub junior

přemístěn z mateřské školky Mezi Domy do objektu Na Okruhu 395/1, který MČ Praha-Libuš

získala převodem od Úřadu pro zastupován státu ve věcech majetkových.
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/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Kontrolní výbor zastupitelstva MČ
I

 

V roce 2013 se záležitostí Klubu Junior, zabýval Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha-Libuš,

s návrhem na zřízení Klubu Junior, jako příspěvkovou organizaci.

Dále bylo předsedou sděleno, že dle písemného vyjádření z právní poradny Transparency

Internationál ČR, ze dne 18.6.2012, že fakticky právně Klub junior neexistuje, a ve stanovisku

z roku 2021 shora jmenované organizace bylo sděleno, že podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu

zájmu, je místostarostka MČ, která nebyla orgány MČ Praha-Libuš jmenována jako vedoucí Klubu

junior, veřejnou funkcionářkou ve střetu zájmu. Vnásledné diskuzi bylo upozorněno na

skutečnost, že neexistence Klubu junior (jako příspěvkové organizace či alespoň organizační

složky MČ) působí komplikace i pro rodiče dětí, který není ze strany zdravotních pojišťoven

proplácen příspěvek na sport pro děti (neboť poskytovatelem volnočasových služeb je přímo

městská část).

Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš

po projednání

k 0 n s t a t u j e, že z dlouholetého hlediska, dochází k porušování ustan. § 89 odst. 1 písmn. r)

zákona č. 131//2000 Sb., o hl. m. Praze a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu,

ve znění pozdějších změn.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 17/2022 - SSCHVÁLENO

4. Různé - závěr

Předseda KV se dotázal členů výboru, zda mají nějaké dotazy. Vzhledem k tomu, že dotazy nebyly

žádné vzneseny, tak předseda KV poděkoval všem členům výboru za jejich účast a popřál

kandidujícím členům úspěch v letošních komunálních volbách.

jednání kontrolního výboru ukončeno v 18.07 hod.

Zápis vyhotovila: Helena Kolouchová

Odbor kancelář starosty

Evil ] .

Účast členů na zasedání KV od 7.2.2022 do 22.8.2022.

Ověřovatel zápisu: \ Předseda Kontrolního výboru: '

]UDr. Eva Radová ......................... Miroslav Štajner

//
,/'

 

Rozdělovník:

Tajemník Úřadu MČ Praha —Libuš

Zastupitelé MČ Praha-Libuš
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/ MĚSTSKÁ ČÁSTPRAHA-LIBUŠ

Kontrolnívýbor zastupitelstva MČ

 

Účast jednotlivých členů na zasedání Kontrolního výboru od 7.2.2022 do 22.8.2022.

 

 

 

 

 

 

       
 

Rok 2022 Termín + 7.2. 23.5. 22.8.

]ednánívKV účast

Miroslav Stajner předseda ano ano ano

]UDr. Eva Radová členka ne ne ano

Miroslav Štancl člen ano ano ano

Ian Haisel člen ano ano ano

Iana Nožičková členka ano ano ano

Helena Kolouchová tajemnice ano ano ano

Miroslav Štajner

Předseda kontrolního výboru ZMČ


