
 

Zápis č. VK/10 
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry  

konaného dne 6. 9. 2021 od 17.00 hod 

v budově Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry 

 

Přítomni: p. Vyšín, p. ing. Doležal, p. Francová, p. Pisingerová,   

Nepřítomni:  p. Knížek, p. Šír 

Kontrolní výbor je usnášení schopný. 

 

 

Jednání KV bylo zahájeno v 17:00.  

 

    1) Kontrola zápisu č. VK/2. Zápis byl  schválen bez připomínek.  

 

2) V úvodu schůze byla představena nová tajemnice KV paní Martina Bahou Procházková. 

 

 

3)Přítomní členové  si odhlasovali rozdělení kontroly plnění usnesení RMČ dle předem zaslaného 

seznamu:   

398/20/RMČ – Veřejná zeleň – výběr dodavatele: 

Byly porovnány došlé nabídky a smlouva byla podepsána s nejlevnějším dodavatelem služby. 

Smlouva podepsána s firmou Kepka. 

 

409/20/RMČ - Snížení nájemného firmě DV audio s r.o.: 

Nájemné bylo sníženo z důvodu špatných podmínek ze strany pronajímatele (dostavba ZŠ) za jakých 

firma v prostorách fungovala, došlo ke snížení nájemného. 

 

424/20/RMČ, 462/20/RMČ - Odkup vozu: 

Odkup „služebního vozu“ měl být  od firmy ForsTrade, příznivá cena 125 000,- Kč (původní 130 000,- 

Kč) K odkupu vozu nedošlo – proces koupě zastaven. 

 

433/20/RMČ - Zajištění úložných prostor pro školu, která prochází rekonstrukcí: 

Základní škola řešila jinak, nedošlo k podpisu smlouvy na zajištění úložných prostor, MČ  neuhradila 

ani žádné finanční prostředky. 

 

435/20/RMČ - BÚP pozemků: 

Majetkoprávní vyřešení pozemků v oblasti „cihelny“ – ulice Pod Zámečkem, kde pozemky jsou 

v majetku MČ Praha – Dolní Chabry, budovy jsou Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Žádost o řešení ÚZSVM zaslána. Řešeno ve spolupráci s právníkem Mgr. Klinerem. 

 

467/20/RMČ - Kolaudace D:  

Kolaudace šatna + vstupní hala (v době, kdy se kolaudovala jídelna) plná moc pro firmu DOST, 

zástupce MČ – JUDr. Golas. 

 

468/20/RMČ - Vyjádření k řízení EIA k tramvajové trati: 

Zástupce MČ – M. Knížek, mělo se dopracovat a odeslat „připomínkové řízení“,  9.7. dopis přiložen a 

odeslán (spolupráce Sedlec a Zdiby) 



476/20/RMČ - Změna v rejstříku škol: 

Jedná se o změnu ve školním stravování, počet žáků – navýšení. Zápis do rejstříku škol. 

 

490/20/RMČ - Návrh na uzavření smlouvy o dílo: 

Firma Valbek – fasáda – změny oproti průvodnímu projektu, velikost oken, vnější plášť, okolí budov, 

administrativně vše v pořádku. 

 

505/20/RMČ - Smlouva o poradenství v oblasti urbanismu a architektury 

Smlouva podepsaná v 9/2020, Smluvní partner – p. Vacek. Otázka: jak se bude prokazovat odvedená 

činnost?, měsíční fakturace, jak se čerpají finanční prostředky? Předložit kontrolnímu výboru přehled 

dosavadní fakturace. 

 

03.08.2020 – chybný odkaz na webu na usnesení „Mobilní pódium“ : nebyla uzavřena smlouva, 

podium se nepůjčovalo, mělo by se dořešit, je navázáno na usnesení Rady. 

 

Paní Francová navrhuje oslovit pana Zahálku – IT technik ÚMČ, je problém s Dropboxem. Data jsou 

přístupná, nejsou zabezpečená, jsou nasdílená i pro rodinné příslušníky. Vyřešit nastavení práv. 

 

 

  

  

6) Návrh na příští jednání KV: 1. 11. 2021 od 17 hodin.  

 

 Jednání KV bylo ukončeno v 19:40 hodin. 

 

  

 

 

Zapsala: Pisingerová                                                                          Hana  F r a n c o v á 

                        předsedkyně kontrolního výboru  


