
Zápis 

z 14. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 8. dubna 2020 

 

Přítomni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

místopředseda Novák Michal, MBA 

  Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

Nepil Radomír 

Roubíček Martin Mgr. 

Stránský Václav 

Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

 

omluveni Krausová Hana Mgr.  

Koranda Miroslav Mgr. 

 

 

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

který byl oproti programu zaslanému v pozvánce obohacen o další body. K programu jednání 

nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy a program byl schválen všemi 

přítomnými. 

 

Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 

2. Změna jednacího řádu Kontrolního výboru  

3. Žádost zpracovat ÚMČ Praha 8 podrobný přehled všech nákladů souvisejících s bojem 

s covid19  

4. Mimořádná kontrola vybraných veřejných zakázek na UMČ Praha 8 související s 

bojem s covid19, které byly realizovány v termínu od 1.3.2020. 

5. Mimořádná kontrola vybraných veřejných zakázek na odboru informatiky ÚMČ Praha 

8, které byly realizovány od 1.1.2020 

 

 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelem zápisu byl Michal Novák. Nebyly 

vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatel zápisu byl jednomyslně schválen. 

 

2. Změna jednacího řádu Kontrolního výboru 

 

Usnesení č. 1/14.KV/2020: Kontrolní výbor schvaluje změnu JŘ, kdy jednání KV může být 

konáno distančním způsobem prostřednictvím prostředku dálkové komunikace, za podmínky 

dostatečné prokazatelnosti totožnosti člena KV, způsobilosti použitého prostředku dálkové 

komunikace umožnit nepřetržitou bezprostřední interakci s ostatními členy výboru po celou 



dobu jednání KV v reálném čase a možnosti pořídit z průběhu schůze KV kontrolní 

audiozáznam. 

 

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

 

3. Žádost zpracovat ÚMČ Praha 8 podrobný přehled všech nákladů souvisejících s bojem s 

covid19  

 

Usnesení č. 2/14.KV/2020: KV žádá  ÚMČ Praha 8 o podrobný přehled všech nákladů 

souvisejících s bojem s covid19 od 1.3.2020 s uvedením smluvních stran, specifikace 

předmětu plnění, celkové částky bez DPH a způsobu zadání dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek a vnitřních směrnic. Termín: 30 dnů po ukončení nouzového stavu 

 

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

 

4. Schválení mimořádné kontroly veřejných zakázek na ÚMČ Praha 8 souvisejících s bojem s 

covid19, které byly realizovány v termínu od 1.3.2020. 

 

Usnesení č. 3/14.KV/2020: Kontrolní výbor schvaluje mimořádnou kontrolu veřejných 

zakázek na ÚMČ Praha 8 souvisejících s bojem s covid19, které byly realizovány v termínu 

od 1.3.2020. 

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

 

5. Schválení mimořádné kontroly veřejných zakázek na odboru informatiky ÚMČ Praha 8 

 

Usnesení č. 4/14.KV/2020: Kontrolní výbor schvaluje mimořádnou kontrolu veřejných 

zakázek na odboru informatiky ÚMČ Praha 8, které byly realizovány za posledních 5 let. 

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

 

Zapsala: předsedkyně KV ZMČ 

 

 

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

 

 

Ověřovatel zápisu:   Michal Novák, MBA    .......................................................... 

 


