
Zépis

z 15. jednani Kontrolm’ho vyboru Zastupitelstva méstské ézisti Praha 8 (KV ZMC)
konaného due 25. kvétna 2020

PFitomni:

pfedsedkyné Kroutil Anna Ing.
mistopredseda Novék Michal, MBA

Fichtner Matéj PhDr. Ing., MBA
Krausova Hana Mgr.
Nepil Radomir
Roubiéek Martin Mgr.
Stransky Vaclav
Vilgus Petr MgA., PhD.

taj emnice Pfibylova Alena Ing.

Omluveni: Koranda Miroslav Mgr.

Jednani zahajila a ridila pf‘edsedkyné Kontrolniho vyboru. Pfedloiila V3’Ib0ru program
jednani, ktery byl souéasti pozvanky. K programu jednani nebyly vzneseny iadné pripominky
ani doplfiujici navrhy a program byl schvalen v§emi pritomnmi.

Program jednam' :

1. Uvod — uréem’ ovérovatele
2. Kontrola usnesenr’ ZMC a RMC - nesplnéné likely k 18.05.2020
3. Informace k provedené kontrole na ZS Glowackého
4. Rfizné

1. Predsedkyné VYboru navrhla, aby ovérovatelem zapisu byl Radomir Nepil. Nebyly
vzncseny iadné jiné navrhy a ovéf‘ovatel zapisu byl jednomyslné schvalen.

2. Predsedkyné vyboru podala informaci o prfibéhu kontroly nesplnénYch ukolfi z usneseni
ZMC a RMC: k 18.05.2020. Prehled o plnénl' 01mm byl V§em élenfim zaslan e-mailem a
doplnén jedm’m dokumentem na jednani KV.

Usneseni é. 1/15.KV/2020: Kyontrolnl' Vybor bore na védoml’ informaci o kontrole nesplnénch
(lkolfi z usnesenl' ZMC a RMC.

hlasovanl': pro: 8 proti: 0 zdriel se: 0

3. Informace k provedené kontrole na ZS Glowackého

Predsedkyné vyboru predloZila Zépis z kontroly V ZS Glowackého. Informace o kontrolc byla
Vyboru podanajii na 13. jednani KV. Kontrolm’ Vybor vzal Zépis na Védomi.



Usneseni é. 2/15.KV/2020: Kontrolni i/bor bere na védomi Zépis zkontroly provedcné
kontrolnim vyborem Zastupitclstva MC Praha 8 f‘ispévkové organizaci Zékladni fikola,
Praha 8, Glowackého 6

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

Dale pfedsedkyné podala informaci 0 vyjédfeni feditele Servisniho stfediska pro sprévu
svéfenc’ho majetku MC Praha 8 ke stiinostcm na provoz dopravniho hfiété a kluzi§té V areélu
ZS Glowackého 26 due 31.03.2020. Geséni radni se zatim kc stiinostcm nevyjédf‘ili‘ P0 diskuzi
pfijal Kontrolni VS/bOI’ nésledujici usneseni:

Usnescm’ 6. 3/ 1 5.KV/2020: Kontrolni Vybor doporuéuje Radé méstské éésti Praha 8 zajistit, aby
provoz pronajimanych prostor V areélech §k01 neomezoval ku a provoz ékolskych zafizem’.

hlasovéni: pro: 8 proti: 0 zeel se: 0

4. Rfizné

V tomto bodé se nikdo nepfihlésil.

Pf‘iloha:

Zépis z kontroly provedené kontrolnim VS/borem Zastupitelstva MC Praha 8 dne 20.02.2020

Zapsala: tajemnice vilboru Ing. Alena Pfibylové

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

Ovéf‘ovatel zépisu: Radomir Nepil ..........................................................



’PnZCoKoJ

Kontrolni vybor Zastupitelstva
méstske’ éésti Praha 8

Zépis

z kontroly provedené kontrolnl'm vyborem Zastupitelstva MC Praha 8

Kontrola byla provedena na zékladé usnesenl' KV é. 3/8.KV/2019.

Pfedmét kontroly:

Z§ Glowackého

Pfi kontrole byla pani feditelkou pfedstavena nové koncepce ékoly, kterou pfipravovala
pracovni skupina sloiena s pedagogického personélu. Tato praoovm’ skupina se dotazovala jak
studentfi, tak rodiéfi pfi pfipravé této nové koncepce §koly. Nova koncepce je zaméf‘ena na
studenty II. stupné. Studentfim jsou nabizeny 3 studijni sméry vkterich se vice mohou
zdokonalovat po dobu studia II. stupné. Skola 56 v posledm’ch letech znaéné rozrfisté, z tohoto
dfivodu bylo nutné jednat s MHMP a uvolném’ prostor ékoly, kde méla své 31’l
Psychologické pedagogické poradka pro Praha 7 a Prahu 8. Tyto prostory jsou v souéasné
dobé jii pfedélané a slouii pro 1. stupefi ZS.

Pfi kon‘trole bylo dale zjiéténo, 2e, ZS opakované feéi nedostatck pedagogického pcrsonélu.

Do ékolnl’ kuchyné byla vposledm' dobé zakoupona myci linka, kotel 11a vaf‘eni a pénev
adekvétné velké k poétu strévnikfi. V souéasné dobé je ékola sohopna vydat cca 800 obédfi
denné.

Pf‘i kontrole byl také poloien dotaz k provozovém’ ledOVé plochy v areélu ékoly. V souvislosti
s timto provozem jsou cvidovémy stiZnosti ze stran rodiéfi, zaslané vedeni ékoly.
Provozovatel ledové plochy opakované poruéuje fad Ekoly. V areélu ékoly parkuji vozidla
név§tévnikfi ledové plochy, név§tévnici ledové plochy koufl’ V areélu, a to i pf'es upozorném’
na poruéovéni fédu §k01y.
Vedeni elekti‘iny pro napéljeni zaf‘izeni kluziété neni dostateéné zajiéténo a hrozi firaz
névétévnikfi ledové plochy — profiznuti kabelfi bruslemi.
Opakované dochézi k situaci, is ékoly nemohou vyuiivat ledovou plochupfesto, is ji v daném
éase nikdo nevyuiivé.
Doélo k poékozem’ majetku ZS — nésilnému odstranéni vstupni brainy. Na majetku ékoly
vznikla ékoda 8.600,— a pfeéin je proéetfovén Policii CR.
Vedeni ZS opakované zaslalo iédost vedeni MC 0 svéfcni provozu dopravm’ho hfiété a ledové
plochy do kompctence ékoly. Vedeni ékoly je toho nézoru, ie pod jejl’ sprévou bude sohopno
zajistit efektivné dodr'Zovéni fédu ékoly a obhospodafit areél efektivné kvyhodé §koly i
vef‘ejnosti. ' I



Vzhledem k tomu, Ze je nutné zajistit nejen bezpeénost V areélu ékoly, doporuéuje kontrolni
skupina se dotézat odpovédnYCh pracovnikfi (Servisni stfedisko pro spréwu svéf‘eného majctku
a Odbor ékolstvi), jak je s témito stiinostmi naklédémo.

Pfi kontrole nebyly na Zé shledény :Zédné nedostatky.

Kontrola provedena dne: 20. 2. 2020

Clenové Vyboru provédéjici kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a pfijmeni

Vaclav Strénsky

jméno a p _

Mgr. Martin Roubiéek

jme’no a pfijmem’

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

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

Podpis zaméstnance, jehoz éinnosti se kontrola tykala:

Mgr. Simona ékaloudové

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

jméno a pfijmeni, funkce

K Zépisu je moiné podat vyjédfeni orgému, popf. zaméstnancfi, jejichi éinnosti se kontrola
tykala.


