
Zápis č. VIV2
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha_Dolní Chatrry

konaného dne21. 1.2019 od 16.00 hod
v budově Úradu městské části Praha-Dolní Chabry

Přítomni: p. Vyšín, p. ing. Doležal, p. Francová, p. Šír, p. Knížek, p. Pisingerová,
Nepřítomni: ----
Omluveni: na část jednáníp.Knížek (příchod v 18:00)
Kontrolní l}bor je usnášení schopný.

Jednání KV bylo zahájeno v 16:00.

l) Schválení Zápisu č. VK/1. Paní Francová poukázala na nepřesnost v zápisu: "Paní
Francová navrhla, aby KV zkontroloval činnost KV z předchozích let." Dle jejích slov se
vŠak nejednalo o kontrolu ěinnosti KV, ale o seznam bodů, které minulý KV již kontroloval,
aby nedocházelok dublování prováděných kontrol, Zbytek zápisu schválen bez připomínek.

2) Předložení požadovaných materiálů ke kontrole ze zaslaného §eznam usnesení RMČ.
- l> Chodník do Cimic"
- ll Referendum 2016*
- ll Studie dopravy'o * v elektronické podobě

3) Zápisjednání KV: p. Pisingerová zašle do tří dnů v bodech průběh jednání všem členům
KV k vyjádření, p. Vyšín vyhotoví z bodů zápis, kteý následně odsouhlasí všichni členové
KV.

4) Kontrola usnesení č. 113/16/RMČ -.iednomyslně schváleno (kontrolu provedla pí
Francová).

5) Kontrola usnesení č. 644117IRNIČ, g:t/tSrmtČ a %7lI}iRMČ, {ýkajících se dopravní
studie Dolních Chaber- jednomyslně schváleno (kontrolu provedl p. Vyšín a pí Francová).
Po kontrole bude na nejbližším ZMČ předložen návrh na zveřejnění celé stúdie. (V době
zpracování zápisu tak již bylo učiněno na webových stránkách MČ -pozn. Vyšín).
Smlouva mezi MČ a zhotovitelem studie dohledána dodatečně v Registru smluv.

6) Kontrola usnesení 729l18lFtMČ, l76l18lRMČ. 851/18/RMČ a %4ll8lRMČ ve věci
výstavba chodníku do Čimic (kontrolu provedl ing. Doležal)
Shrnutí kontroly: Ve výběrovém řizení na zhotovitele (komise + AAA zakázky) vybrána
firma Toman coby nejlevnější nabídka Rada pověřila starostu podepsat smlouvu o dílo dne
18.6.2018. 3.7. byla podepsána smlouva o dílo stermínem provedení srpen a září
2018. Nicméně 30.8.2018 bylo stavební íizeni pro nedostatky přerušeno. Usnesením č.
934lI8 schválen dodatek č. 1 a 25. 10 20l8 byl podepsaný Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
kde se termín zahájení stanovuje po vydání stavebního rozhodnutí. Stavební úřad při



PřeruŠení poŽadoval do 31. 12.2018 doložení stavební dokumentace kvydání stavebního
povolení,
Závěr; DoŠlo kpochybení, nebylo vydáno stavební povolenío přesto podepsána 3,7 2018
Smlouva o dílo, KV si na své příští schůzi vyžádá nová usnesení, souvisejíci s pokračujícím
stavebním řízením (a na né navazující dokumentaci a úkony), které úřad podnikl ke

/ movuzahájení stavebníhoízení.

7) DalŠÍ Úkoly KV: Členové KV vyberou 10 usnesení z proběhlých pěti zasedání RMČ a do
I.2.2aI9 zašlou jejich seznam ÚMČ.

L

8) Příští jednání KV se koná 25.2.2019 od
usnesení (viz. bod 7 zápisu) a v souladu
darovacích smluv za rok 2018

Jednání KV bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala: Pisingerová

17 hodin. Na programu bude kontrola vybraných
s usnesením č. 15/18lZMČ proběhne kontrola

Stanislav Vyšín
předseda kontrolního výboru
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