
Zňpis č" \rfi(/6
I zjednnámí komtnotrmrilh,o uýhonnrr Zastupitc]lstva lVtrěsůsiké čásťi Fnnhg-Do|mi Chnhry\- komnmóho nl* ?. n,{D, 2Sl9 od X?"00 hod

v hudtlvě ÚrnOu lměstské části FrabrDolrd Chabry

Fřítornni: p" Vyš,ín, p" irlg" D,otrežal, pí" Fmrrcová" p" Ší:r, p, Kr,rižeilr, pí. Pisinger,ov{
Ť.$qpřítomrrali: **
Om]luvernfr; *--
Kontnoilmí výbor je rusnášaní schopra;ř"

,Jadmání KV p" Vy§,ím zařifiil v X?;,,0,0"

Fočet člarnů dne pneaemčrlí ilistimy.
K\íje usná§emísehopnů

Kornfuola zfoisu č. V§Vs. Zapis byl sehválen baz připomírlek

Usrrresení ke lronfuole byly předloženy na {J,§B flash diskll:" "n*dmomysirrě lbylo odhíasovámo, že
pno nep§í efekitivitu prráce brrlrdoru nrít čilelaové KV kontrolovarrá.usneserní k dispozic í v e_rmaiíové poště,

í§,:zasedárni RMČ drrc 23á, 2,0rtg:

" llsmegemfr t23/il9 - Ve zvořelrněné srnlouvě hyty zjištěmy tyto vcelkll a,fualňn§ modost*tky;
[, při zveřejněn,í srnl,outy mus,í ibýit začeměmo i č. ú,čtil ]VíČ

{ 2"'ouzavŤeli dne'- nErd vyplrrěno ,datum"
\- 3, a[rybí předávací pirotokol c,oby přínoha

4" ""smilouva hyffa sehvála.nra R.adou dnď' - chybí dartlrm.
5 " F,odle předaných ,dokiedů star,ostfta pp6ur*la snnlorryu o ,l.ffi"ičae affia 3 ,4. 2S tr 9, přitome k tormuto
dostala anogrtěrd nž rra zgse,dání RMČ &no 23.4, 2CIX9

6, Proě [t podepxání smlouvy ze §trany F,ors Trra,de do§lo až 5-8,2,0t9?

" u§m,§§emí {7!6i|n9 *uávažnró mcdosůaůlry,neby[y z§i§tňny

" u§raespiní jl27ít9 - ve srm|,owě byily 4JĚ,§my §rto .,n*d.,osbtky:

'| - Zr srnlouvy není"iasrrá.iak došno k výběru firr,rry Vďejné mháafu jako pomdca na VŘ §roly"
2" PrŇ }v{Č uzavřela sum,l,ouvll na dohu rle;určitou?
3" Podle čl"2"3 srnioruvy nemus h;ýt z ťlsfuí konruitaae lyhotoverry žáfulý píse,rmxlý l{Y§tup. § ohle,dem

na lmúhlovolit sazbnr 2500 kč bez DFFI a rae.doložřtelnost ťrstně proje&ávaného by zapis měl h}t
vyholtov,m z lcaždé konzrdltaee

4" V čl. 4,1, sg pjíše" ž§ porade,e bude odborné porademstvi ,(dte ěl. 2"n") ps§"tovat ien při uzarvřemi
díilčfl srml,ouvy" Kde je zaneserio! kolik dílčích mnluv byno již uzavřer*o, e ťil]díž ko[ik d.o,davatg{
,l"yťakturcval?

" usrne§cní l29ll9 * hnz přip,olmíme|r

" arsn,eso,ní 13l0/il9 - bcz přfrpomfrrnek

L
{.4" zasedá;ní ]Ril$Č drne 1lS"5" 20{9



e*

. E§llc§ómií l4,0/i9 - hez přůpomímek

" Llsme§emf, 1MlX9 - V předaměrnl rrmatelňállu, keený |,e zřejrně rnínňlný la|ro |rcpig ,dopisu" .|6!p4ý ,panfi

starnryfikn posllafln pnnrrl řililnváčkovfr so žádostfr,o vysvětlemí" !s,om olbsnhoyč nesrozurmitelnó odsůavae
a zřnáaf, se smnysl e,eNóh,CI dopfisu. F,onmin*mg-|ů temúo fakt, chybf, nfuledu;iící část konespomdemee, ve
I*,telré hy měilo hýt anzllamr,emámo:
il" Jak došlo k t*pořádrárď se § lmmese]nfurr č-144/l4iR}v[Č, čili zda"isme natento dopis dostaili odpověď

a pokud ano" kde futo o{pověď rrrťrže KV potafuno v,ďe"lnost na|ézt-
2" J,a§írm zpťls,ohenr hyna žádost po,d,ána (dolložit - po,datalna atd)

" u§mes.Bnaí iifi6/l9 _ absen,ee podlrla,dů k usnres*ní" navrhuliem+ tamto hod un0vu zařadit do
prnogr,Bmu nně|rterěLr,o hrndouaího .lednámí KV
l" JŇé h}'to Plrnění ummení t4.6il9,ffi.N{Č? V registru srrrlurv"ie srmlouva o poskytnutí pravních silrlžeb

ze, zŇÍ 2018 bez ,d,alších doda:tkťu pflus obje,drlávka tčchío pnávrúctr siužeb z čErvance 2CItr E.
2" Fřed]ložit zápis z j,ednaní"

" iu§n.e§e,n{ 148/X9 - ahsence ia\ýchkoili poitl*ila,ilůl
l, Neahy'firré doplnění irrf,,onnací .o &ornťo usnesernlí" cllyh,í jakdkotiv podHady vč, sanlotrr&lo srrryslu

usme§erií!
2" Fře Xožerlí návrtra,u sirniloul,y,

VýŠe zrmíněné připomlfuky byily v,arcseny většinově členy KV a zapracov,ány do tohoto iednotného
uáPisru Napravení nedostatků, pŤíp doplnění dolqimenrtace bllde KV průhěžrlě oro,jedrlávárro a
komtnol.ov,árm"

NávŇ usmqsenflň 6aSl9/KV-Výše zrnírlěrlé připomlímlcy byly vzrres,eny vš,errri členy KV a
zapraeovány do to,hoito jednotm.étm alpisu"Napravení me.dosta[ků" ev" doplrrění doku.mentac,e" hulde KV
průběžmě pnojerdrravárro a kontnrolovárro"

Čknové KV většlinově pr,o.

Jednámí KV'byilo Ňončeno v 18:15 h,o.din,

Zapsala; Pisirrg,elová §ta,nislav Vyšírr
předseda lkontrolraila,o ďhoru


