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Zápis 

z 5. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 20. května 2019 

 

Přítomni: 

místopředseda Novák Michal, MBA 

  Koranda Miroslav Mgr. 

  Krausová Hana Mgr. 

  Roubíček Martin Mgr. 

Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

Omluveni: Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA  

Kroutil Anna Ing.  

Nepil Radomír 

  Stránský Václav 

  

Jednání zahájil a řídil místopředseda kontrolního výboru Michal Novák, MBA. Předložil 

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 dubnu 

a. Kontrola obsazenosti bytů v Domech s pečovatelskou službou 

b. Kontrola hospodaření s nebytovými prostory MČ 

4. Různé 

 

1. Místopředseda výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl Mg. Petr Vilgus, Ph.D. Nebyly 

vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatel zápisu byl jednomyslně schválen. 

 

2. Místopředseda výboru informoval o průběhu kontroly nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a 

RMČ. Výbor k tomuto bodu přijal následující usnesení. 

Usnesení č. 1/5.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ. 

hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
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3. Informace ke kontrole obsazenosti bytů v Domech s pečovatelskou službou a ke kontrole 

hospodaření s nebytovými prostory nebyly předloženy. Kontroly budou provedeny v 

náhradních termínech, před konáním nejbližší schůze zastupitelstva. 

 

4. Různé 

 

Místopředseda výboru podal informaci, že Návrh pověření kontrolního výboru ZMČ 

k provádění kontrolních úkolů byl předložen Radě městské části Praha 8 v souladu s usnesením 

přijatým na 4. jednání kontrolního výboru. RMČ byl Návrh schválen a bude předložen ke 

schválení Zastupitelstvu městské části Praha 8 na jeho nejbližší schůzi.  
 

 

Zapsala: tajemnice výboru Ing. Alena Přibylová       

 

 

Místopředseda KV ZMČ:  Michal Novák, MBA    .................................................... 

 

 

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

 

 


