
Zépis

z 16. jednani Kontrolniho vyiboru Zastupitelstva méstské Easti Praha 8 (KV ZMé)
konaného dne 29. écrvna 2020

Pfitomni:

predsedkyné Kroutil Anna Ing,
mistopf‘odscda Novak Michal, MBA

Fichtner Matéj PhDr. Ing., MBA
Krausova Hana Mgr.
Roubiéek Martin Mgr.

tajemnice Pfibylova Alena Ing.

Omluveni: Koranda Miroslav Mgr.
Nepil Radomir
Vilgus Petr MgA., PhD.
Stransky Vaclav

J ednani zahajila a ridila predsedkyné Kontrolniho vyboru. Predloiila vyboru program jednani,
ktery byl souéasti pozvanky. K programu jednani nebyly vzneseny Zédné pripominky ani
doplnujici navrhy a program byl schvalen Véemi pritomnymi.

Program jcdnani:

1. Uvod ~ uréem’ ovéf‘ovatelo
2. Kontrola usneseni ZMC a RMC - nesplnéné nkoly k 22.06. 2020
3. lnformace o provedenych kontroléch
4. Rfizné

1. Pf'odscdkyné Vybom navrhla, aby ovéf‘ovatelem zapisu byl PhDr. Ing. Matéj F ichtner, MBA.
Nebyly vznoscny Zédné jiné navrhy a ovérovatel zépisu byl jednomyslné schvalen.

2. Predsedkyné vyboru podala informaci o prfibéhu kontroly nesplnénYch ukolfi z usneseni
ZMC a RMC‘ k 22.06.2020. Prchled o plnéni fikolfi byl Vécm élcnfim zaslén c—mailem.

Usneseni 6. 1/ 16.KV/2020: Kontrolni Vybor bere na Védomi infonnaci 0 kontrolo nosplnénych
(lkolfl z usneseni ZMC a RMC.

hlasovani: pro: 5 proti: 0 zdricl se: 0

3. Informace o pI‘ovedenj/ch kontroléch

Prcdsedkyné vyboru predloZila Zépis 2 kontroly V MS Kotlaska. Informace o kontrole byla
vybom podanajii na 11. jednani KV.



D5116 infonnovala 0 probéhlych kontroléch V MS Poznanské, MS Korycanské, ze kterych
pf‘edloiila zépisy, a 0 kontrole dotaci v oblasti volnoéasovych nesportovnl'ch aktivit déti a
mlédcie. Zépis z této kontroly bude pfedloien vyboru na pfiétim jednéni.

U snescni 6. 2/ 1 6.KV/2020: Kontrolni Vybor bere na védomi Zépisy z kontrol provedenfilch
kontrolnim VSIborem Zastupitelstva MC Praha 8 v pfispévkovych organizacich Matef‘ské
ékola, Praha 8, Kotlaska 3, Matefské Skola, Praha 8, Poznanské 32 a Matef‘ské ékola, Praha 8.

Korycanské 14.
hlasovéni: pro: 5 proti: 0 zeel so: 0

4. Rfizné

V tomto bodé se nikdo ncpfihlésil.

Pfiloha:

Zépis z kontroly provedené kontrolnim vyborern Zastupitelstva MQ Praha 8 dne 27.1 1.2019
Zépis z kontroly provedené kontrolnim vyborem Zastupitelstva MC; Praha 8 dne 26.05.2020
Zépis z kontroly provedené kontrolnim VSIborem Zastupitelstva MC Praha 8 due 18.06.2020

Zapsala: tajemnice VYboru Ing. Alena Pfibylové

Pfedsedkyné KV ZMC: Ing. Anna Kroutil ...........................................................

Ovéi'ovatel zépisu: PhDr. Ing. Matéj Fichtner, MBA ..................................



Ff/ [La/4’4 o“. 4

Kontrolm’ vybor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zz’lpis

z kontroly provedené kontrolm’m vy'borem Zastupitelstva Mé Praha 8

Kontrola byla provedena 11a zékladé usneseni KV é. 3/8.KV/2019.

Predmét kontroly:

MS Kotlaska

Pf‘i kontrole bylo provéf‘cna:
— ékolni jidelna s kuchyni
- Zakézka na vymalovéni prostor, zakéxzka 11a vyménu pisku
— Zpfisob pridélovéni mist V MS

V kuchyni 36 k pf'ipravé pokrmfi pouiivaji zékladni suroviny, vyjimcéné sc pouiivaji
polotovary. Détem jsou vareny pokrmy adekvétni danému obdobi.
Pro zakézku vymalovéni prostor byly poptziny 3 subjckty. Pro realizaci byla vybréna
nejlevnéfii nabidka. Obdobné bylo postupovéno u zakézky na Vyménu pisku ve 3
piskovi§tich.
Mista v MS jsou pridélovéna V souladu so spréwnim fédem a podle Kritérii prijeti do MS.
Zékladni kritérium pro zaf‘azcni do poradi je trvaly pobyt V Praze 8. Pro ékolni rok 2019/2020
pi‘ijala §k01ka Vice jak 60 pi‘ihléfiek na 32 volnych mist. Celkové kapacita fikolky je 1 12 déti.

Pri kontrole bylo dale zjiéténo, Ze MS opakované f'eéi nedostatek pedagogickc’ho personélu.
Bylo doporuéeno nabidnout zéjemcflm o pracovni pozici moinost zaiédat si V programu pro
pedagogické a nepedagogické pracovniky o pridéleni obecniho bytu.

V MS jsou zabudovény rekuperaéni jednotky, které jsou vyuZiVény V plném rozsahu.

Skolka opakované reéi finanéni situaci. Znaénou zétéZ pro ékolku pfedstavuje udriba zahrady
a hernich prvkfi.

Nebyly shledény Zédrié nedostatky.

Kontrola provedena due: 27. 1 1. 2019



Clenové vyboru provédéjici kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a pfijmeni podpis

Véclav Strénsky

jméno a pfijmeni podpis

Radomir Ncpil

jméno a pfijmeni podpis

Podpis zaméstnance, jehoi éinnosti se kontrola tSIkala:

BC. Jana Smolikové

jméno a pfijmeni, funkce podpis

K Zépisu jc mainé podat vyj édfeni orgénu, popf‘. zaméstnancfi, jejichi éinnosti sc kontrola
t$Ikala.
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Kontrolni VYbor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zépis

z kontroly provedené kontrolnim vyborem Zastupitelstva MCVI Praha 8

Kontrola byla provedena na zékladé usncsoni KV E. 3/8.KV/2019.

Prcdmét kontroly:

MS Poznafiské

Pri kontrole bylo provéf‘cno:
— Stav hlééenfllch a prijatych déti
— §kolni kuchyné
— Zakézka na kryty na topeni ve tridé Slum’éek (realizace 2020)

Zékladm’m kritérium pro zarazeni do pof'adi je trvaly pobyt v Praze 8. Pro ékolni rok
2019/2020 prijala ékola 39 prihlééek, hlésilo so 92 déti.
V kuchyni 56 k pripravé pokrmfi pouiivaji zékladni suroviny, vyjimeéné se pouiivaji
polotovary. Skolka reéi v souéasné chvili i zésoby potravit, které byly plénovény pro pouiiti
v obdobi nouzového stavu, kdy byla ékolka zavf‘ena. Vzhledem k tomu, ie to budou feéit
véechny ékolské subjekty, mélo by byt naklédéni s nadbytkcm potravin systémové. Potraviny,
které mély krétkou lhfitu spotreby byly Vénovz'my potf‘ebnYm prostrednictvim méstské éésti.
Zakézka 11a kryty na topeni do tfidy Slum’éek byla plémovéna v roce 2019 k jeji realizaci doélo
ai v rocc 2020. Pro realizaci byla vybréma nejlevnéjéi nabidka.

Pf'i kontrole bylo déle zjiéténo, ic MS opakované reéi poniéenou fasédu 11a jiini strané hlavni
budovy a chybéjici vcnkovni Zaluzie, které jsou s ohledem na teplejéi roky nutné, aby déti
mohly vuéobnéch pobYVat. Faséda je jiZ vtak épatném stavu, Ze bylo nutné opakované
odstranit-oklepat volné éésti, aby nedoélo k L'lrazu.
V uplynulém volebnim obdobi byl pripravcn projekt na celkové zatepleni véctné zabudovéni
venkovnich Zaluzii.

Dle informace vedem' ékolky, mé byt zatcplcna pouze jiZni strana na budové, kdc sidli 4 ti‘idy
MS a jiinl’ strana daléi budovy, které k MS patfi a jc pronajiména.

Dopoméeni kontrolni skupiny:
Pokud je plémovéna oprava fasédy spoleéné s jejim zateplenim a zabudovém’m venkovm’ch
ialuzii, méla by byt uéinéno na cclé budové, nikoliv jcn na j edné strané a to nejen z dfivodu
fispor energii ale také z okonomickych dfivodfi.



Kontrola provedena due: 26. 05. 2020

Clenové vyboru provédéjici kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a pf'ijmeni

Mgr. Miroslav Koranda

........................................

jméno a pfijmeni

Radomir Nepil

jméno a pfijmeni

...............................

podpis

omluven

podpis

Podpis zaméstnance, jehoi éinnosti se kontrola tykala:

Mgr. Eva Hejdové

jméno a pf‘ijmeni, funkcc
...............................

podpis

K Zépisu jc moiné podat vyjédfeni orgénu, popf‘. zaméstnancfi, jcjichi éinnosti se komrola
tykala.
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Kontrolm’ vybor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zzipis

z kontroly provedené kontrolnl’m vyborem Zastupitelstva MC Praha 8

Kontrola byla provedena na Zékladé usncseni KV ('3. 3/8.1{V/2019.

Pfedmét kontroly:

MS Korycanské

Pf‘i kontrole bylo provéf'eno:
— Stav hlé§enych a pf‘ijatYCh déti
- Skolni kuchyné

Pro ékolni rOk 2019/2020 poiadovala §k01ka Obsadit 36 mist. Kapacita zatim nem’ naplnéna
ani V jedné éésti ékolky. Pfihlésilo se cca 60% me tfiletych déti. Z tohoto dfivodu poiédala
pani feditelka 0 vyjédfeni MSMT, jak déle postupovat, nebot’ dochézi ke zméné zékona, které
vchézi v platnost l. 9. 2020.
V kuchyni 36 k pfipravé pokrmfi pouiivaji Zékladni suroviny, VjIjimeéné se pouiivaji
polotovary. Ve specializované éésti se vaf‘i velké mnoistvi diet. Ve specializované éésti
ékolky pracuje V souéasnc’ dobé jen jedna pani kuchai‘ka a z toho dfivodu je moiné vaf'it jen
pro déti zde umisténé.
Pam’ feditclka nastoupila vlété 2019. 221 posledni dva roky §kolka nerealizovala iédnc’
investice. Diky karanténé byla odsunuta nutnost f'céit havarijni stav zahradnich wc. Tyto we
vyuiivaji déti, kdyZ tréwi éas venku na zahradé.

Doporuécni kontrolni skupiny:
Propagace specializované éésti ékolky, které je jedincéné vc své préci s détmi zdravotné
znevyhodnénymi, napl“. alergiemi, cukrovkou 6i déti p0 transplantacich. Propagace by méla
probihat opakované a s dfirazem na vyjimeénost.

Kontrola provcdena dne: 18. 06. 2020

Clenové Vyboru provédéjici kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a pfijmeni podpis
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Mgr. Miroslav Koranda

jméno a pfijmeni podpis

MgA. Petr Vilgus, PhD.

jmc’no a pfijmeni podpis

Podpis zaméstnance, jehoi éinnosti se kontrola tykala:

Katcf‘ina Pechové, DiS

jméno a pfijmem’, funkce podpis

K Zépisu je moZné podat vyjétdf‘eni orgénu, popf. zaméstnancfi, jejichi éinnosti se kontrola
tYkala.


