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Zápis 

ze 4. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 23. dubna 2019 

 

Přítomni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

  Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

  Koranda Miroslav Mgr. 

  Nepil Radomír   

  Roubíček Martin Mgr. 

                        Stránský Václav  

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

Omluveni: Krausová Hana Mgr.  

  Novák Michal, MBA 

Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

 

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. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. 

Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 

2. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ  

3. Informace ke kontrolám provedeným v měsíci březnu a v měsíci dubnu 

4. Informace k obsazenosti nebytových prostor 

5. Návrh pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 

6. Různé 

 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelem zápisu byl Radomír Nepil. Nebyly 

vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatel zápisu byl jednomyslně schválen. 

 

2. Předsedkyně výboru informovala o průběhu kontroly nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a 

RMČ. Vzhledem k tomu, že řešitelé úkolů nevyplňují v E-spise důvody nesplnění úkolu 

v termínu, bylo nutné nositele úkolu oslovit s žádostí o vysvětlení. Možnost vyplnění v E-

spisu je na záložce „Profil“ – a dále okno „Řešení problému (text)“, kam se může napsat 

zdůvodnění. Řešitelé úkolů však povinnost vyplňovat důvody nesplnění nemají ničím 

stanovenou. Kontrolní výbor přijal k tomuto bodu následující usnesení. 

Usnesení č. 1/4.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ a žádá řešitele úkolů, aby v E-spise vyplňovali zdůvodnění 

nesplněných úkolů v termínu v oknu „Řešení problému (text)“. 

hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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3. V březnu byla provedena kontrola došlých petic a jejich vyřízení za 2. pololetí 2018. Zápis 

z kontroly je přílohou tohoto zápisu. Kontroly plánované na měsíc duben nebyly ještě 

zahájeny. 

Usnesení č. 2/4.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z kontroly došlých petic a 

jejich vyřízení za 2. pololetí 2018. 

hlasování: pro: 6   proti: 0 zdržel se: 0 

 

4. Předsedkyně výboru v souladu s usnesením kontrolního výboru předložila informaci 

zpracovanou odborem správy majetku MČ P8 - soupis neobsazených nebytových prostor 

včetně důvodu neobsazenosti. Z následné diskuse vyplynulo, že soupis je považován za 

podklad ke kontrole, která je v plánu kontrol na duben. Kontrolní výbor se touto 

problematikou bude opět zabývat na základě výstupu z této kontroly. 

Usnesení č. 3/4.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o volných nebytových 

prostorech. 

hlasování: pro: 6   proti: 0 zdržel se: 0 

  

5. Předsedkyně výboru na 3. jednání kontrolního výboru předložila Návrh pověření 

kontrolního výboru ZMČ k provedení kontrolních úkolů v kalendářním roce 2019, jehož 

přípravou ji pověřil výbor na svém 2. jednání. Návrh byl rozeslán všem členům a na dnešním 

jednání proběhla diskuse. K tomuto bodu výbor přijal následující usnesení. 

Usnesení č. 4/4.KV/2019: Kontrolní výbor souhlasí s Návrhem pověření kontrolního výboru 

ZMČ provádění kontrolních úkolů v zobecněné podobě. 

hlasování: pro: 6   proti: 0 zdržel se: 0 

 

6. Různé 

V rámci tohoto bodu se nikdo k jednání nepřihlásil. 

 

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

27. 03. 2019 

 

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Přibylová       

 

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

 

 

Ověřovatel zápisu:   Radomír Nepil              ......................................................... 
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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 2. pololetí 2018 

 

Při kontrole bylo zjištěno:  

 

Za 2. pololetí roku 2018 byl Úřadu MČ Praha 8 doručen dotaz k petici, která byla zaslána v červnu 

2018 a na níž byla v termínu zaslána odpověď, zda nastaly nové skutečnosti.  

Na tento dotaz bylo odpovězeno v termínu. Žádná jiná podání nebylo v daném období evidována. 

 

 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: 

      

Bez opatření 
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Kontrola provedena dne: 27. 3. 2019 

 

Členové výboru provádějící kontrolu: 

 

Ing. Anna Kroutil 

…………………………………..                                ………................……… 

             jméno a příjmení                                                            podpis 

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA 

………………………………….                                 …………………………. 

             jméno a příjmení                                                            podpis 

 

 

 

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. 

 


