
Zápis č. VK/11

z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolni Chabry

konaného dne 26. 1. 2022 od 17.00 hod

v budově Úřadu městské Části Praha-Dolni Chabry

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

Nepřítomni: p. Knížek

Omluveni: p. ŠÍr,

Kontrolní výbor je usnášení schopný.

jednání KV zahájila p. Francová v 17:00. Počet členů dle prezenčnIlistiny.

Paní Francová v úvodu jednání zmínila problém s otevíránkn kontrolovaných souborů v Dropboxu,
které byly členům KV zaslány. Panu Vyšínovi se nepodařilo soubory otevřít vůbec, pan Doležal měl
problémytaké. Nakonec se podařilo soubory otevřít až při jednánívýboru na ÚMČ.

KontrolnIvýbor zkontroloval všechny předložené darovací smlouvy za rok 2021, dle usneseni
zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry č. 167/21/ZMČ ze dne 1.12.2021.

1. Dary fýzickým osobám - jedná se především o finanční dary členům komisí a výborů mč Praha -
DolníChabry a fyzickým osobám zajÍšt'ujÍcÍm v loňském roce volby do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, nebylo shledáno žádných nesrovnalostI. Vše v pořádku.

2. Finanční dary právnickým osobám a sdružením, kterým mč Praha - Dolní Chabry pravidelně
přispívá - jedná se o dary SK Dolní Chabry, OSOP, TJ ZŠ Chabry, Sokol, Myslivecké sdružení Klecany,
Matěj Pošta, Markéta Fasatti. Zde je třeba dokončit kontrolu vyúčtování darů. jednotlivé subjekty
musí doložit, zda byly finanční prostředky použity na účely uvedené v darovací smlouvě. Ve většině
uzavřených darovacích smluv je termín vyúčtováni uvedeno 31. 12. 2021 nebo 31. 1. 2022. Přehled
vyúčtování zatím nebyl z provozních důvodů KV předložen. Kontrola vyúčtování byla odložena na
přIští jednání kv.

3. jednorázová finanční dary právnickým osobám a sdružením - ŘImskokatolická farnost, Sbor
dobrovolných hasičů Praha 8, Linka bezpečí- u těchto smluv nebylo požadováno vyúčtování. Vše
v pořádku.

Fakturace od arch. firmy Vacek z předešlých období, kterou KV požadoval předložit, není zatím k
dispozici. Obě účetní ÚMČ jsou momentálně v pracovní neschopnosti, bude doloženo později.

jednání KV bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala: Pisingerová Hana Francová

předsedkyně kontrolního výboru


