
1 
 

Zápis 

z 3. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 18. března 2019 

 

Přítomni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

místopředseda Novák Michal, MBA 

  Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

  Koranda Miroslav Mgr. 

  Krausová Hana Mgr.     

  Roubíček Martin Mgr. 

                        Stránský Václav  

                        Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

Omluveni: Nepil Radomír 

   

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

který byl součástí pozvánky a zároveň navrhla doplnit předložený program o projednání 

Návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provedení 

kontrolních úkolů v kalendářním roce 2019. Zařazení tohoto bodu bylo schváleno všemi 

přítomnými.  

Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 

2. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ  

3. Zápis z kontroly provedené 18.02. 2019 

4. Projednání Návrhu pověření kontrolního výboru ZMČ k provedení kontrolních úkolů 

v kalendářním roce 2019 

5. Různé 

 

 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelem zápisu byl Mgr. Koranda. Nebyly vzneseny 

žádné jiné návrhy a ověřovatel zápisu byl jednomyslně schválen. 

 

 



2 
 

 

 

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

ZMČ a RMČ. Předložila výboru soupis úkolů po termínu k 11.03.2019 a informovala, že k 

dnešnímu dni nebyl žádný z předložených úkolů uzavřen. Z diskuse k tomuto bodu vyplynulo, 

že je třeba, aby měl kontrolní výbor přístup do důvodů, proč nejsou úkoly splněny. 

Předsedkyně výboru informovala, že již je o tento přístup zažádáno a měl by být v nejbližší 

době zprovozněn. K tomuto bodu přijal kontrolní výbor usnesení. 

Usnesení č. 1/3.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ. 

hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Předsedkyně výboru předložila výboru Zápis z kontroly došlých petic a jejich vyřízení za 1. 

pololetí 2018. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 2/3.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z kontroly došlých petic a 

jejich vyřízení za 1. pololetí 2018. 

hlasování: pro: 8   proti: 0 zdržel se: 0 

Dále probíhala diskuse o evidenci stížností na Úřadu městské části Praha 8, členové výboru se 

přiklonili k myšlence, že by bylo dobré zavést speciální evidenci stížností. K tomuto přijal 

výbor následující usnesení. 

Usnesení č. 3/3.KV/2019: Kontrolní výbor doporučuje tajemníkovi Úřadu městské části Praha 

8 zvážit případné zavedení zvláštní evidence stížností. 

hlasování: pro: 8   proti: 0 zdržel se: 0 

 

4. Předsedkyně výboru předložila Návrh pověření kontrolního výboru ZMČ k provedení 

kontrolních úkolů v kalendářním roce 2019, jehož přípravou ji pověřil výbor na svém 2. 

jednání. Z diskuse k tomuto bodu vyplynulo, že bude materiál rozeslán všem členům spolu se 

zápisem tak, aby se s ním podrobně seznámili, a na příštím jednání výboru bude projednán. 

 

5. Různé 

5.1 Někteří členové kontrolního výboru vyjádřili nespokojenost, že bylo zrušeno veřejné 

projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací. Rozbory hospodaření byly 

kontrolnímu výboru jednotlivými organizacemi předány a budou k dispozici i stanoviska 

ekonomického odboru. 

Odchod Mgr. Miroslava Korandy 

5.2 Pan Stránský požádal předsedkyni výboru, která na základě usnesení kontrolního výboru 

sestavovala kontrolní skupiny na jednotlivé kontroly, aby byl zařazen do kontrolní skupiny na 

kontrolu hospodaření s nebytovými prostory MČ. 
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Následně proběhla diskuse ke kontrole prostor sloužících podnikání (nebytových prostorů), na 

základě které přijal výbor následující usnesení. 

Usnesení č. 4/3.KV/2019: Kontrolní výbor pověřuje předsedkyni výboru, aby požádala Ing. 

Bc. Jiřího Eliáše, vedoucího odboru správy majetku, aby připravil přehled obsazenosti 

jednotlivých nebytových prostorů včetně důvodu neobsazenosti. 

hlasování: pro: 7   proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Příloha: Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 

18.02.2019 

 

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Přibylová       

 

 

 

Předsedkyně KV ZMČ:  Ing. Anna Kroutil         ......................................................... 

 

 

Ověřovatel zápisu:   Mgr. Miroslav Koranda ....................................................... 
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                                                                                                                                                                Příloha 
Kontrolní výbor Zastupitelstva 
městské části Praha 8                                                  
                                                                                                  
 

 

Zápis  
 

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8 

 
 
Kontrola byla provedena na základě usnesení KV č. 3/1.KV/2019, které bylo revidováno usnesením č. 
4/2.KV/2019. 
 
 
Předmět kontroly:  
 
Kontrola došlých petic a jejich vyřízení za 1. pololetí 2018 
 
Při kontrole bylo zjištěno:  
 
Za 1. pololetí roku 2018 byly Úřadu MČ Praha 8 doručeny 4 petice. Dne 10. 7. 2018 byla úřadu 
doručena další, v pořadí pátá, petice, která byla přiřazena k petici doručené 29. 6.  
(v pořadí čtvrtá), neboť se jednalo o téměř stejné znění a stejného odesílatele. 4 petice byly  
ve lhůtě 30 dní vyřízeny. Na pátou petici, která byla doručena dne 10. 7. 2018 a zařazena  
do spisu petice doručené 29. 6., nebyla zaslána odpověď. Odpověď byla zaslána pouze  
na podání ze dne 29. 6. 2018. 
 
 Při kontrole bylo postupováno podle: 
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
 
Návrh opatření směřujících k odstranění nedostatků: 
      
Zvýšená kontrola obsahu petic, tak aby při vyřizování byla zaslána odpověď na každou doručenou 
evidovanou petici.  
 
Kontrola provedena dne: 18. 2. 2019 
 
Členové výboru provádějící kontrolu: 
 
Ing. Anna Kroutil 
…………………………………..                                ………................……… 
             jméno a příjmení                                                            podpis 
Mgr. Martin Roubíček 
………………………………….                                 …………………………. 
             jméno a příjmení                                                            podpis 
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Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala: 
 
Andrea Kendeová                               
……………………………………                               ………………………….                 
jméno a příjmení, funkce                                                             podpis 
 
 
K Zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

 

 

 

 

 

 

 


