
Zépis

z 10. jednéni kontrolniho vyboru Zastupitelstva méstské éésti Praha 8 (KV ZMC)
konaného (Inc 4. listopadu 2019

Pritomni:

predscdkyné Kroutil Anna Ing.
mistopfedseda Novék Michal, MBA

Koranda Miroslav Mgr.
Krausova Hana Mgr.
Nepil Radomir
Roubiéek Martin Mgr.
Stransky Véclav

tajemnice Pribylova Alena Ing.

Omluveni: F ichtner Matéj PhDr. Ing, MBA
Vilgus Petr MgA., PhD.

J ednani zahajila a ridila pfedsedkyné kontrolniho Vybom. Predloiila vyboru program jednani,
ktcry byl souoésti pozvanky. Kprogramu jednani nebyly vzneseny iadné pfipominky ani
doplfiujici navrhy a program byl schvélen véemi pfitomnjrmi.

Program jednani :

1. Uvod — uréeni ovérovatele
2. Kontrola usneseni ZMC a RMC - nesplnéné fikoly k 29.10.2019
3. Informace Z provedenych kontrol
4 Rfizné

1. Predsedkyné vyboru navrhla, aby ovéf‘ovatelem zapisu byl Mgr. Miroslav Koranda. Nebyly
vzneseny iadné jiné navrhy a ovéfovatel zépisu byl jcdnomyslné schvélen.

2. Predsedkyné vyboru podala informaci 0 prfibéhu kontroly nesplnénYch ukolfx z usneseni
ZMC a RMC k 29.10.2019. Prchled o plnéni L'lkoli’l byl Véem élenflm zaslan e-mailem.

Usneseni 6. 1/1 ORV/2019: Kontrolni vybor bere na védomi informaci o kontrole nesplnénych
ukolfi z usnesem’ ZMC a RMC.

hlasovani: pro: 7 proti: 0 zeel se: 0



3. Informace z provedenych kontrol

Pfcdsedkyné informovala o prfibéhu kontroly MS U Sluncové a pfedloiila vyboru zépis z této
kontroly.

Kontrolni skupina, které provédéla kontrolu VSIsledkfi hospodaf‘eni 2a 1. pololeti 2019 a
informovala 0 jejim prfibéhu na 9. jednéni KV, pfedloiila kontrolnimu vyboru zépis z této
kontroly.

Usnesem’ (‘2. 2/ 10.KV/2019: Kontrolni Vybor bore na Védomi Zépis z kontroly MS U Sluncové
a Zépis z kontroly vysledkfi hospodafeni za 1. pololeti 2019.

hlasovéni: pro: 7 proti: 0 zdriel se: 0

4. Rfizné

V rémci tohoto bodu sc nikdo k jednéni nepfihlésil.

Pfilohy:
1. Zépis 7. kontroly provedené kontrolnim Vyborem Zastupitelstva MC: Praha 8 dne 21.10.2019
2. Zépis z kontroly provedené kontrolnim Vyborem Zastupitelstva MC Praha 8 dne 4.10.2019

Zapsala: tajemnicc vyboru Ing. Alena Pfibylovz'l

Pfcdsedkyné KV ZMC: Ing. Anna Kroutil ..........................................................

Ovéfovatel zépisu: Mgr. Miroslav Koranda .......................................................



Kontrolni vybor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zépis

z kontroly provedené kontrolm’m viborem Zastupitelstva MC Praha 8

Kontrola byla provedena na zékladé usneseni KV (E. 3/8.KV/2019.

Pfcdmét kontroly:

MS U Sluncovc’

Pri kontrole bylo provéf‘ena:
- Skolm’ jidelna s kuchyni
- Nové zrekonstruované venkovni plochy V6. stinicich rolet
— Zakézka na vymalovéni prostor (realizace léto 2019)
— Zpfisob pridélovénr’ mist V M§

V kuchyni se k pripravé pokrmfi pouiivaji zékladni suroviny, vyjimeéné so pouiivaji
polotovary (knedliky a to pouze pfi podobsazenosti pcrsonélu V kuchyni).
Dle obdobi je nakupovéno dostupné ovoce a zelenina, které je détem podévéno.
Nové plochy prod budovou ékolky jsou po rekonstrukci a fipravou gumopryii vyuiiVémy pro
aktiVity déti. Diky této nové zrekonstruované plo§e se rozéifila venkovni plocha, kde déti
mohou trévit éas.
Pro zakézku vymalovémi prostor byly poptény 3 subjekty. Pro rcalizaci byla vybréna
nejlevnéjéi nabidka.
Mista V MS jsou pfidélovéna V souladu se sprévnim fédem a podle Kritérii pf‘ijeti do MS U
Sluncové. Zzikladni kritérium pro zai‘azeni do pofadi je trvaly poby’t V Praze 8. Skola
nezohledfiuje, zda je mczi iéky star§i sourozenec uchazeéc. Pro §kolni rok 2018/2019 prijala
ékola 69 prihlééek na 30 volnych mist. Z pf‘ijatych déti nakonec 10 d0 ékoly ncnastoupilo,
éimi se uvolnila kapacita pro daléi uchazeée V pof‘adi. V dobé kontroly disponovala ékolka
volnym mistem pro 1 dité.

Pfi kontrole bylo déle zji§téno, 726 MS opakované feéi nedostatek pedagogického a
nepedagogického personélu. Bylo doporuéeno nabidnout zéjemcfim o pracovni pozici
moinost zaiédat si Vprogramu pro pedagogické a nepedagogické pracovniky o pridéleni
obecm’ho bytu.

V MS jsou zabudovény rekuperaéni jednotky, které jsou vyuZiVémy nérazové. Dle kontrolniho
tymu by mél technik Strcdiska pro sprévu svéfeného majetku zaji§t’ovat kompletni sprévu.

Skolka opakované reéi finanéni situaci. Nékteré zakézky tr. na vymalovéni prostor jsou
Odklédémy, prestoie by mély byt provédény V uréitych intervalech.

Nebyly shledémy Zédné nedostatky.



Kontrola provedena dne: 21. 10. 2019

Clenové vyboru provédéjici kontrolu:

111g. Anna Kroutil

jméno a pfijmeni

Véclav Strénsky

........................................

jméno a pfijmeni

Mgr. Miroslav Koranda

jméno a pfijmeni

...............................

...............................

Podpis zaméstnance, j ehoZ éinnosti se kontrola tYkala:

Zuzana Steflové

..........................................

jméno a pfijmeni, funkce
...............................

K Zépisu je moiné podat vyjédfeni orgému, popf. zaméstnancfi, jcjichi C‘innosti se kontrola
tykala.



Wash 5. 2

Kontrolni vybor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zépis

z kontroly provedené kontrolnim Vyborem Zastupitelstva Mé Praha 8

Kontrola byla provedena na zékladé usneseni KV é. 3/1.KV/2019, které bylo revidovéno
usnesenim é. 4/2.KV/2019

Pfedmét kontroly: Kontrola vysledkfl hospodaf‘eni za 1. pololeti 2019

Pfi kontrole bylo zjiéténo:
Pfi kontrole nebyly zji§tény Zédné formélni ani obsahové nedostatky V pfedloienych

vykazech. Otézky élcnfi k011tr01niho t5rmu byly uspokojivé zodpovézeny. Plnéni pfijmovych
poloiek obecné odpovidé béc’mu vyvoji ve finanénim roce, V néktech pOIOZkéCh dochézi
k pfeplfiovéni plénu. Byly zapracovz’my zmény schvélené radou a zastupitelstvem. Taktéz
Vykazy neikladfi odpovidaji ple’mu a prfibéinym zméném.

Névrh opatf'eni sméfujicich k odstranéni nedostatkfi:
Nebyla navrhnuta iédné opatf‘eni.

Kontrola provedena dne: 4.10.2019

Clcnové vyboru provédéjici kontrolu:

Martin Roubiéek ..............................
jméno a pf‘ijmeni podpis

Michal Novék ...............................
jméno a pfijmcni podpis

Matéj Fichtncr - omluven ...............................
jméno a pfijmeni podpis

Podpis zaméstnancc, jehoi éinnosti se k011tr01a tS/kala:

BC. Pavla Rechtéékové ...............................
povéf'ené vedenim EO podpis
vedouci oddéleni rozpoétu

K Zépisu je mOZné podat vyjédfeni orgénu, popf'. zaméstnancfi, jejichz éinnosti se kontrola
tYkala.




