
Zápis č. \rlíl
z jednání kontrolního qiboru Zastupitelstva Městské části Praha_Dolní Chabry

konaného dne 2ó. 11. 2018 od 17.00 hod
v budově Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry

Přítomni: p.Vyšín, p. Knížek, p.ing. Doležal, p. Francová, p.Pisingerová,
Nepřítomni: ----
Omluveni: p. Šír,
Kontrolní vlbor je usnášení schopný.

Návrh programu jednóní: 1) Zahájení jednání KV
2) Činnost KV
3) Objasnění pravomocí KV
4) Materiály ke kontrole ze strany ÚVČ

\_ Jednání; V úvodu předseda Vyšín přivítal všechny přítomné.

1) Po začátku jednání se telefonicky omluvil p. Šir.
2) Pan Knížek objasnil ostatním členům KV jakou činností se může dle zákona

ě. I28l2aaa Sb., kontrolní qýbor zabývat- Jedná se o kontrolu plnění usnesení Z}y'rČ,
kontrolu dodržovaní právních předpisů ostatními vYbory a úřadem MČ na úseku
samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MČ.

3) Pan KníŽek doporučil prostudovat k tomu tématu také metodiku ministerstva vnitra.
Paní Francová navrhla, aby KV zkontroloval činnost KV z předchozích let. Vzhledem
k tomu, Že mezi členy výboru nedošlo k jednomyslné shodě (pan Knížek byl proti), bylo
paní Francové doporučeno,, aby o zápisy a qýsledky kontrol požádala ÚVtČ sama jako
zastupitelka. Ze stejného dŮvodu padl i nesouhlas s uveřejňováním skutečností na webu.
Pan ing. Doležal doporučil stanovit plán činnosti KV, ktery schválí Zastupitelstvo MČ
na svém zasedání,

4) Bylo domluveno, že sekretariát ÚMČ Praha - Dolní Chabry zašle ,do 30, 11. 2018
na e-mailové adresy členů KV zápisy z jednání RMČ a ZMČ z let 2017- 2018 ve

_ Wordu, (což isou ale pracovní yerze, oficiální verze jsou ve formátu pdf - ty jsou
\_ vyvěšené na stránkách MČ) Ztako zaslaného seznamu si každý člen KÝvyberejódno

usnesení ke kontrole a zašle e-mailem D. Pisingerové. Ta zajistí přes tajemnici ÚMČ p.
Kukurovou jednotlivé materiály k vybraným usnesením. Materiály budou připraveny ke
kontrole 21 1..2a19, kdy se od 16,00 hod. uskuteční další jednání KV.

5) Jednání skončeno v 19.00 hod.

Zapsala: Pisingerová Stanislav Vyšín
předseda kontrolního výboru
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