
Zápis 

z 2. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 

konaného dne 18. února 2019 

 

Přítomni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 

místopředseda Novák Michal, MBA 

  Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 

  Koranda Miroslav Mgr. 

  Krausová Hana Mgr. 

  Nepil Radomír   

  Roubíček Martin Mgr.     

tajemnice Přibylová Alena Ing. 

 

Omluveni: Stránský Václav 

  Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Kroutil.  Předložila výboru 

program jednání, který byl součástí pozvánky a zároveň navrhla doplnit předložený program o 

projednání Právního stanoviska k činnosti kontrolního výboru. Zařazení tohoto bodu bylo 

schváleno všemi přítomnými.  

Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 

2. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – vyjádření odborů 

3. Příprava projednávání výsledků hospodaření za rok 2018 - harmonogram 

4. Projednání Právního stanoviska k činnosti kontrolního výboru 

5. 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 podala informaci o průběhu kontroly nesplněných úkolů z usnesení 

ZMČ a RMČ, předala zdůvodnění jednotlivých držitelů nesplněných úkolů a informovala o 

aktualizovaných nesplněných úkolech k 12.02. Zároveň výbor informovala, že požádala o 

zpřístupnění nesplněných úkolů v e-spise, aby mohla provádět průběžnou kontrolu. Výbor vzal 

tuto informaci na vědomí. 

Usnesení č. 1/2.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole nesplněných 

úkolů z usnesení ZMČ a RMČ. 

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

 



3. Výboru byl předložen harmonogram projednávání výsledků hospodaření, členové výboru 

se přihlásili na jednotlivé dny projednávání. 

Usnesení č. 2/2.KV/2019: Kontrolní výbor bere na vědomí harmonogram projednávání 

výsledků hospodaření. 
hlasování: pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Příchod PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA. 

 

4. Předsedkyně výboru předala členům výboru Právní stanovisko k činnosti kontrolního výboru 

ze dne 11.02.2019 vypracované odborem právních služeb ÚMČ Praha 8. V Právním stanovisku 

je uvedeno, že kontrolu příspěvkových organizací kontrolním výborem lze považovat za 

výjimečnou, nikoli standardní a za předpokladu, že bude schválena ZMČ P8 nebo bude přímo 

umožněna ve zřizovací listině příspěvkové organizace. K tomuto bodu přijal výbor následující 

usnesení. 

Usnesení č. 3/2.KV/2019: Kontrolní výbor pověřuje předsedkyni kontrolního výboru, aby 

připravila usnesení do Zastupitelstva pro kontrolu příspěvkových organizací. 

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

 

5. Různé 

Předsedkyně výboru informovala o provedené kontrole petic a stížností za 1. pololetí 2018. 

Petice byly zkontrolovány, ale stížnosti nejsou hromadně evidovány. Jsou evidovány na 

jednotlivých odborech, a proto je třeba se ke kontrole stížností vrátit po kontrole petic. 

Kontrolní výbor upravil rámcový plán kontrol. 

Usnesení č. 4/2.KV/2019: Kontrolní výbor revokuje usnesení č. 3/1.KV/2019, kde v bodě 2. 

se vypouští slova „stížností a“. 

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

 

 

 

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

 

Ověřovatel zápisu:   Radomír Nepil ............................................................ 

 

Zapsala:    Ing. Alena Přibylová ............................................................ 


