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Zápis 

z 1. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ) 
konaného dne 21. ledna 2019 

 

Přítomni: 

předsedkyně Kroutil Anna Ing. 
  Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA 
  Koranda Miroslav Mgr. 
  Krausová Hana Mgr. 
  Nepil Radomír 
  Novák Michal, MBA 
  Roubíček Martin Mgr. 
  Stránský Václav   
tajemnice Přibylová Alena Ing. 
 

Omluven: Vilgus Petr MgA., Ph.D. 

 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Kroutil.  Předložila výboru 
program jednání, který byl součástí pozvánky. K tomuto programu neměl žádný člen výboru 
připomínku ani doplňující návrh. 
 
Program jednání: 

1. Úvod – určení ověřovatele 
2. Volba místopředsedy KV 
3. Návrh Jednacího řádu KV  
4. Návrh rámcového plánu kontrol KV ZMČ Praha 8 na rok 2019 
5. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ - nesplněné úkoly k 2.1.2019 
6. Návrh času a místa příštího jednání výboru 
7. Různé 

1. Předsedkyně výboru navrhla, aby ověřovatelkou zápisu byla Mgr. Hana Krausová. Nebyly 
vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelka zápisu byla jednomyslně schválena. 

 
2. Do funkce místopředsedy kontrolního výboru byl navržen Michal Novák, MBA.  
 
Usnesení č. 1/1.KV/2019: Kontrolní výbor zvolil místopředsedou kontrolního výboru ZMČ 
Praha 8 Michala Nováka, MBA. 
hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0             
 

3. Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru k připomínkování jednacího řádu, jehož návrh 
byl také součástí pozvánky. K návrhu jednacího řádu nebyly žádné jiné návrhy či připomínky. 

Usnesení č. 2/1.KV/2019: Kontrolní výbor schvaluje Jednací řád kontrolního výboru ZMČ 
Praha 8. 
hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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4. Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru k diskusi nad návrhem Rámcového plánu 
kontrol kontrolního výboru na rok 2019. V diskusi došlo k upřesnění bodu č. 7 a přidání bodu 
č. 9. Takto upravený rámcový plán kontrol byl schválen. 

Usnesení č. 3/1.KV/2019: Kontrolní výbor schvaluje Rámcový plán kontrol kontrolního 
výboru na rok 2019: 

1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastupistelstva MČ Praha 8 – průběžně 
2. Kontrola došlých stížností a petic a jejich vyřízení za 1. pololetí 2018 – únor, 2. 

pololetí 2018 – březen, 1. čtvrtletí 2019 – červen, 2. čtvrtletí 2019 – září, 3. čtvrtletí  
2019 - říjen 

3. Účast na projednávání výsledků hospodaření za rok 2018 – březen 
4. Kontrola obsazenosti bytů v Domech s pečovatelskou službou - duben 
5. Kontrola plnění § 36 zákona o hlavním městě Praze – květen  
6. Kontrola výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 – září 
7. Kontrola plnění informačních povinností obce včetně zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů – říjen 
8. Kontrola hospodaření s energiemi – listopad  
9. Kontrola hospodaření s prostory sloužícími podnikání MČ – duben 

hlasování: pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

Dále v tomto bodě proběhla diskuse o možnosti kontrolního výboru kontrolovat právnické 
osoby založené a zřízené městskou částí Praha 8.  Z diskuse vzešly úkoly pro předsedkyni a 
tajemnici výboru, a to všem členům výboru rozeslat již existující právní stanovisko odboru 
právních služeb ÚMČ Praha 8 k činnosti kontrolního výboru a zároveň tento odbor oslovit 
s dotazem, jak postupovat, aby mohl kontrolní výbor provádět kontrolu příspěvkových 
organizací zřízených městskou částí Praha 8 a neporušil tím zákon.  
Dále kontrolní výbor pověřil předsedkyni výboru, aby stanovila kontrolní skupiny 
k provádění kontrol dle plánu kontrol a zajistila obsazenost jednotlivých termínů projednávání 
rozborů hospodaření. 
Usnesení č. 4/1.KV/2019: Kontrolní výbor pověřuje předsedkyni kontrolního výboru 
stanovením kontrolních skupin k jednotlivým kontrolním akcím a zajištěním účastníků na 
projednávání rozborů hospodaření. 
hlasování: pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
 

5. Předsedkyně výboru předložila přehled nesplněných úkolů po termínu vzešlých z usnesení 
ZMČ a RMČ. Kontrolní výbor uložil tajemnici výboru zajistit vyjádření jednotlivých 
vedoucích odborů a členů rady k nesplněným úkolům. 

Usnesení č. 5/1.KV/2019: Kontrolní výbor ukládá tajemnici kontrolního výboru rozeslat 
seznam nesplněných úkolů vedoucím odborů a členům rady, aby se vyjádřili, proč nejsou 
úkoly splněny. 
hlasování: pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0  
 

6. Předsedkyně výboru předložila výboru návrh termínů příštích konání výboru: 18. 2., 18. 3., 
29. 4., 20. 5. a 17. 6. v 17 hodin. Výbor tyto termíny schválil. 
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Usnesení č. 6/1.KV/2019: Kontrolní výbor schvaluje termíny jednání kontrolního výboru v 
1.  pololetí 2019 na 18. 2., 18. 3., 29. 4., 20. 5. a 17. 6. v 17 hodin. 
 
hlasování: pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
 

7. Různé 
V rámci tohoto bodu se nikdo k jednání nepřihlásil. 
 
 
 
Předsedkyně KV ZMČ:  Ing. Anna Kroutil      ............................................................. 
 
 
Ověřovatelka zápisu:   Mgr. Hana Krausová  ............................................................. 
 
 
Zapsala:    Ing. Alena Přibylová ............................................................. 


