
Usnesení é.7tl19 a73/19 - p. Vyšín
Usnesení ě.7lll9 (žádost o investiční dotaci), é.73lI9 (smlouva o posky. právních služeb JUDr.
Zvolánková)

Usnesení č. 55/19 a79lt9 se nekontroluje - není v pravomoci KV
L Usnesení ě. 55/19 (platov} qýměr ředitelek přísp. otganizací MČ), č. 79lI9 (úprava platového

výměru ředitelky MS Bílenecké nám.)

Zápis č. VIí4
z jednání kontrolního qýboru Zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Chabry

konaného dne29. 4.2019 od 17.00 hod
v budově Úřad,, městské části Praha-Dolní Chabry

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

Jednání KV p. Vyšín zaháji| v 17:00.
Počet členů dle prezenění listiny.
KV je usnášeníschopný.

1) Kontrola zápisu ě. VK/3. Zápis byl schválen bez připomínek

2) Přítomní členové si odhlasovali rozdělení kontroly nawženýchbodů:
Usnesení č.62119 a60119 - p. Doležal
(Usnesení č.62119 (nájemní smlouvy,Bozemek u kruhového objezdu")
ě..6011,9 (bezplatný pronájem obřad. sálu nezisk. org. Srázíme stromy))

Usnesení č.64119 a66/t9 * p. Ši.
Usnesení ě. 64/19 (kontrola přispěv.org .), ě. 66119 (vyvěšení záměru pronájem obřad. sál)

17,10 příchod pí. Francové a pí. Pisingerové

Usnesení č.75ll9 a75lt9 - pí. Francová
Usnesení ě 75lI9 (pověření starostky ke křižovatce), č. 78ll9 (smlouva o poskytnutí služeb - p.
Trenkler)

l7,30 přichod p. Knížka

KV neshledal žádné nesrovnalosti a pochybení.



Připomínky:
Předložené smlouvy, které MČ uzavřela se subjekty: JUDr. Zvolánková resp. p, Trenkler, jsou kopie,

/ nejsou podepsané ani orazítkované. Platné ale jsou, jsou zveřejněny v Registru smluv.
Pí. Pisingerová doloži (mailem bude rozeslan odl<az na dohledání v Registru).
Origináý smluv jsou založeny v sekretariátu ÚVtČ.

Objasnění procesu nájemních smluv na pozemek u kruhového objezdu.
Smlouvy jsou od I. 4.2019 s jednotlivými nájemci uzavřeny a podepsany.
Návrh usnesení č. 4t2lt9tI§ - všichni přítomní členové KV pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3) Do konce května 2019 předloží předseda KV seznam usnesení Rady MČ, jejichž plnění bude KV
kontrolovat.
Hlasování: všichni přítomní členové KV pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

" 4) Příští jednání KV se koná 17. 6,2aI9 od I7 hodin.L
Jednání KV bylo ukončeno v l8:45 hodin.

Zapsala: Pisingerová Stanislav Vyšín
předseda kontrolního výboru
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