
Zépis
z 20. jednani Kontrolniho Viboru Zastupitelstva méstské éésti Praha 8 (KV ZMC)

konaného dne 8. brezna 202]

Jednani Kontrolniho Vyboru probihalo, V souladu s Jednacim radem Kontrolniho vyboru
Zastupitelstva méstskc' éésti Praha 8 p0 aktualizaci ze dne 8. dubna 2020, distanénim zpfisobem,
a to prostf‘ednictvim videokonference V systému Microsoft Teams. Z Videokonference byl
por‘izen zéznam.

Pf'ihlzfieni:

pfedsedkyné Kroutil Anna Ing.
mistopredseda Novak Michal, MBA

Fichtner Matéj PhDr. Ing., MBA
Koranda Miroslav Mgr.
Novotna Hana Mgr.
Roubiéek Martin Mgr.
Stransky Véclav
Vilgus Petr MgA., PhD.

tajemnice Pribylova Alena Ing.

NepFihlé§em Nepil Radomir

Pfedsedkyné Vyboru vyzvala éleny Vyboru k pripominkovani a doplnéni navrhfi k programu
jednéni, ktery byl souéasti pozvénky. Nebyly vzneseny iadné pf'ipominky ani doplnujl’ci navrhy
a program byl schvélen V§emi prihlééenymi.

Program jednani :

Uvod — uréeni ovérovatele
Kontrola usneseni ZMC a RMC — nesplnéné fikoly k 1.03.2021
Informace o provedenyoh kontrolach
Rfizné

a. Stav epidemiologické situacc V souvislosti s provadénim kontrol V PO viz.
Usneseni é. 4/18.KV/2020

b. Rozbory hospodarem' za rok 2020
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1. Predsedkyné voru navrhla, aby ovéf‘ovatelkou zapisu byla Mgr. Hana Novotné. Nebyly
vzneseny iadné jiné névrhy a ovérovatelka zapisu byla jednomyslné schValena.

2. Pfedsedkyné Vyboru podala informaci o prfibéhu kontroly nesplnénych ukolfi z usnesem’
ZMC a RMC k 01.03.2021. Pfehled o plnéni nkolfi byl Véem Glenfim zaslén e-mailem.

Usnesoni é. 1/20.KV/2021: Kontrolnl’ Vybor bore na Védomi informaci o kontrole nesplnénych
Likolfi z usneseni ZMC a RMC.

hlasovani: pro: 8 proti: 0 zdriel so: 0



3. Informace o provedenych kontroléch

Pfedsedkyné vyboru informovala o kontrole hospodaf‘eni sbyty a pfedloiila zépis zte’to
kontroly. Kontrolni V$Ibor pfijal nésledujici usneseni:

vUsneseni c. 2/20.KV/2021: Kontrolni vybor bere 11a védomi Zépis z kontroly hospodai‘eni
s byty.

hlasovéni: pro: 8 proti: 0 zdriel se: 0

4. Rfizné

a. Usncsenim 6. 4/ 18.KV/2020 Kontrolni vybor pferuéil provédéni kontrol pfispévkoch
organizaci do konce ledna 2021 a usnesenim é. 3/19.KV/2021 pozastavil kontrolu
pf'ispévkovych organizaci a2 do dneéniho jednéni KV. Po diskusi ktomuto bodu pf‘ijal
Kontrolni vy'Ibor nésledujici usneseni:

Usneseni é. 3/20.KV/2021: Kontrolni vybor konstatuje, ie kontroly pfispévkovych organizaci
jsou z dfivodu epidemiologické situace pozastavcny do daléiho jednéni Kontrolniho vyboru tj.
do 26. dubna 2021

hlasovéni: pro: 8 proti: 0 zdricl so: 0

b. Rozbory hospodafeni za rok 2020

Pfedsedkyné Vyboru informovala, ie jsou zpracovény rozbow hospodafeni pfispévkovych
organizaci, které jsou V elektronické podobé a budou élenfim vyboru rozeslény.

Pf'ilohy:

Zépis z kontroly provedcné kontrolnim VSIborem Zastupitelstva MC Praha 8 dne 15.09.2020

Zapsala: tajemnice Vj/boru Ing. Alena Pfibylové

Pfedsedkyné KV ZMC: Ing. Anna Kroutil ...........................................................

Ovéfovatelka zépisu: Mgr. Hana Novotné ..............................................



Kontrolni Vybor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zépis

z kontroly provedené kontrolm’m vy'borem Zastupitelstva Mé Praha 8

Kontrola byla provedena na Zékladé usneseni KV (E. 3/ 1 1.KV/2019.

Pfedmét kontroly:

Kontrola hospodafeni s byty

Pro L'léely kontroly byly zaslény podklady za rok 2019 a 1-3.2020.
Souéasny stav: Rozpoétem schvélené finanéni prostfedky byly kalkulovény na opravu 30
bytovych jednotek, dle informaci ném sdélenych doélo V dobé pandemic k rfistu cen
stavebnich praci a pfedpoklad je, Ze nebube Opraveno V§€Ch 30 jednotek.
Aktualni informace k datu kontroly, tj. 15. 9. 2020, 2 volnych 210 bytfi je Opravenych 40 a
z toho jiZ 20 nabidnuto zéjemcfim. Nabizené byty jsou V panelékovych domcch, dispozice
1+1.
Byty V Karliné, které jsou neopravené, bude moiné rekonstruovat v rémci néjmu. Néjemci
museji pi‘edat dfileiité doklady k realizované rekonstmkci.
Nékteré neopravené byty V Karliné jsou V odprodévajicim procesu. Obecné se jedné 0 byty 3
a2 4 kategorie, najmy nejsou ai tak vysoké.
Opravuji se Spi§€ byty V panelovych domech, nci Vétéi byty V Karliné, kde jsou byty ve
épatném stavu jeété s rékosovymi stropy a okna podléhaji schvélcni pamétkéffl.
V reiimu domu s peéovatelskou sluibou jsou domy V ul. Bureéova, KI‘iZikova a u Bulovky.
Déle jsou pfevéiné byty V bytovych domech V ul. Taussigova a Binova.
V souéasné chvili neni vyhlé§en 2(1n evropsky program na Opravy.

S neplatiéi jsou domlouvélny splétkové kalendéf‘e, dfichodci dluZi spiée na sluibéch, sociélni
pracovnici pomohou osobém, které potf‘ebuji pomoc s financemi.

Magistrét nepfedal za posledm’ roky 22'1n bytOVy dfim.

Zpréva 0 pfipadech Zédosti a vyfizeni pf‘edklédéno na BK.
Data nejsou prfibéiné uklédéna na Zédost mfiie byt archivovéno.

Na Zédost élenfi kontrolni skupiny byl doloien pfehled néjemnikfi u kterych byl k datu
31.3.2020 evidovén dluh. Tato informace byla kontrolnimu tymu dodéna 17. 2. 2021. P0
obeeni této informace byl vznesen dotaz, jak éasto jsou dluinici upominéni. Tato informace
byla komrolm’ skupiné dodéna.
Kontrolni skupina bere informaci 0 dluinicich na Védomi.

Doporuéeni kontrolni skupiny:



Zvy§it poéet bytfi, které jsou roéné Opraveny, popf. nabidnout tyto byty k rekonstrukci V rémci
néjmu.

Kontrola provedena dne: 15. 09. 2020

Clcnové vyboru provédéjici kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a pfijmeni

Véclav Strémsky

jméno a pf'ijmeni

Miroslav Koranda

jméno a pfijmeni

Podpis zaméstnance, jehoi éinnosti se kontrola tykala:

jméno a pf‘ijmeni, funkce

K Zépisu je moiné podat vyjédf‘eni orgénu, popf'. zaméstnancfi, jejichZ éinnosti se kontrola
tykala.


