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Zápis 

z 9. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 7. října 2019 

 

Přítomni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

místopředseda Novák Michal, MBA 

  Koranda Miroslav Mgr. 

Krausová Hana Mgr. 

Roubíček Martin Mgr.   

Stránský Václav 

Vilgus Petr MgA., Ph.D.     

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

Omluveni: Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

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 k 30.9.2019 

3. Informace z provedené kontroly 

4. Různé 

 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelkou zápisu byla Mgr. Hana Krausová. Nebyly 

vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelka zápisu byla jednomyslně schválena. 

 

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

ZMČ a RMČ k 30.9.2019. Přehled o plnění úkolů byl všem členům zaslán e-mailem. 

Usnesení č. 1/9.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ.  

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

 

3. Kontrolní skupina informovala o proběhlé kontrole výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019. 

Kontrola byla provedena na ekonomickém odboru a zápis z této kontroly bude předložen 

kontrolnímu výboru po jeho podpisu na příštím jednání.  
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4. Různé 

 

Předsedkyně připomněla kontrolním skupinám kontroly plánované na měsíc říjen a zároveň 

informovala, že kontrola došlých petic za 3. čtvrtletí 2019 nebude provedena, protože nedošla 

žádná petice. Dále informovala, že sestavila kontrolní skupiny na kontroly příspěvkových 

organizací do konce roku 2019. Kontrolní skupiny byly zaslány členům výboru e-mailem.  

 

Další jednání kontrolního výboru v roce 2019 se budou konat 4.11. a 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Přibylová 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatel zápisu:  Mgr. Hana Krausová    .......................................................... 


