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Zápis 

z 21. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 26. dubna 2021 

 

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 Microsoft Teams. Z videokonference byl 

pořízen záznam. 

Přihlášeni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

Koranda Miroslav Mgr.  

Novotná Hana Mgr. 

Roubíček Martin Mgr. 

Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

 

Nepřihlášen: Novák Michal, MBA 

  Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

  Nepil Radomír 

Stránský Václav 

 

Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru k připomínkování a k doplnění návrhů programu 

jednání, který byl součástí pozvánky. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy 

a program byl schválen všemi přihlášenými. 

Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 

2. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ  - nesplněné úkoly k 19.04.2021 

3. Informace o provedených kontrolách 

4. Různé 

a. Stav epidemiologické situace v souvislosti s prováděním kontrol v PO viz 

Usnesení č. 4/18.KV/2020, č. 3/19.KV/2021 a č. 3/20.KV/2021 

 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelem zápisu byl MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 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 k 19.04.2021. Přehled o plnění úkolů byl všem členům zaslán e-mailem. 

Při diskusi k tomuto bodu byl vznesen dotaz, jak to vypadá s likvidací Bytového podniku, v 

čem je problém, že ještě není likvidace dokončena. Předsedkyně požádá vedoucího 

majetkového odboru o vyjádření k tomuto problému. 
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Usnesení č. 1/21.KV/2021: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ.  

hlasování: pro: 5    proti: 0   zdržel se: 0 

 

3. Informace o provedených kontrolách 

Předsedkyně informovala o kontrole petic z roku 2020, dále se připravuje kontrola grantů, kdy 

jsou vyžádány podklady, které jsou v digitální podobě.  

 

4. Různé 

   a. Stav epidemiologické situace v souvislosti s prováděním kontrol v PO viz Usnesení č. 

4/18.KV/2020, č. 3/19.KV/2021 a č. 3/20.KV/2021 

Výše uvedenými usneseními byla odložena realizace kontrol příspěvkových organizací. Po 

diskusi k tomuto bodu přijal Kontrolní výbor následující usnesení: 

Usnesení č. 2/21.KV/2021: Kontrolní výbor konstatuje, že kontroly příspěvkových organizací 

budou obnoveny od května 2021. 

 

hlasování: pro: 5 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat 24.05.2021. 

 

 

 

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Přibylová 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatel zápisu:  MgA. Petr Vilgus, Ph.D.   ………………………………….. 

 


