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Zápis 

ze 17. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 21. září 2020 

 

Jednání Kontrolního výboru probíhalo, v souladu s Jednacím řádem Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městské části Praha 8 po aktualizaci ze dne 8. dubna 2020, distančním 

způsobem, a to prostřednictvím videokonference v systému Cisco Webex Meeting. 

Přihlášeni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

místopředseda Novák Michal, MBA 

Roubíček Martin Mgr. 

Stránský Václav 

Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

Omluveni: Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

Koranda Miroslav Mgr. 

Krausová Hana Mgr. 

Nepil Radomír 

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně Kontrolního výboru. Předložila výboru program jednání, 

který byl součástí pozvánky. K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

doplňující návrhy a program byl schválen všemi přítomnými. 

 

Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 

2. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ  - nesplněné úkoly ke 15.9. 2020 

3. Informace o provedených kontrolách 

4. Různé 

 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelem zápisu byl Mgr. Martin Roubíček. Nebyly 

vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatel zápisu byl jednomyslně schválen. 

 

2. Předsedkyně výboru podala informaci o průběhu kontroly nesplněných úkolů z usnesení 

ZMČ a RMČ ke 15.09.2020. Přehled o plnění úkolů byl všem členům zaslán e-mailem. 

Usnesení č. 1/17.KV/2020: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ.  

hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
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3. Informace o provedených kontrolách 

Předsedkyně výboru informovala o provedené kontrole hospodaření s byty, zápis z této 

kontroly bude předložen na příštím jednání, stejně tak zápis z kontroly u vybraných příjemců 

grantů, který ještě není podepsán všemi zúčastněnými. 

 

Dále probíhala diskuse, jak provádět kontroly při stále se zhoršující epidemiologické situaci, 

kdy je omezena možnost provádění kontrol na místě. Všichni přítomní členové se shodli, že 

bude Kontrolní výbor požadovat k provádění kontrol podklady v elektronické podobě a po 

jejich kontrole se spojí s odpovědnými zaměstnanci např. formou videokonference. 

U kontrol příspěvkových organizací budou též vyžádány elektronické podklady a jakmile to 

bude možné, bude provedena/dokončena kontrola na místě.  

 

4. Různé 

V tomto bodě nebylo nic projednáváno. 

 

 

 

 

 

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Přibylová 

 

 

 

Předsedkyně KV ZMČ:  Ing. Anna Kroutil          

            „podepsáno elektronicky“ 

 

 

Ověřovatel zápisu:   Mgr. Martin Roubíček 

    „podepsáno elektronicky“ 

 

 


