Městská část Praha - Zbraslav
156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav

Zápis
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav
Datum:
Přítomni:
Omluven:

18. 12. 2014, 18:00
Místo: Zbraslav
Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Petr Košan, Tomáš Bohatec
Šimon Hamerský

Program:
1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Přehledy plnění usnesení RMČ a ZMČ Praha – Zbraslav
4. Přehledy veřejných zakázek a objednávek ÚMČ Praha Zbraslav
5. Schvalování majetkových věcí
6. Koncepce Zbraslavský novin
7. Novela směrnice pro zadávání veřejných zakázek
8. Prověření platnosti usnesení ZMČ Praha – Zbraslav Z 20 123 14 bod V.
9. Závěr / různé
1. Zahájení jednání
Jednání zahájila v 18:00 předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.
Schválení programu:
Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně KV jmenovala zapisovatelem P. Bohatec a ověřovateli zápisu P. Košana a A. Klímovou.
3. Přehledy plnění usnesení RMČ a ZMČ Praha – Zbraslav
Usnesení KV 18 12 14/1:
KV žádá zasílat měsíc před plánovaným zastupitelstvem přehledy plnění usnesení RMČ a ZMČ Praha
– Zbraslav a to ve formátu, který byl dosud používán a to všem členům KV elektronickou poštou.
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
4. Přehledy zakázek ÚMČ Praha - Zbraslav
Usnesení KV 18 12 14/2:
KV žádá zasílat vždy do 15 dne po ukončení kalendářního kvartálu přehled uskutečněných veřejných
zakázek a objednávek vypsaných ÚMČ Praha – Zbraslav, a to všem členům KV elektronickou poštou.
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
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5. Schvalování majetkových věcí
S ohledem na zkušenosti s nedávno ukončeným volebním obdobím se KV domnívá, že není vhodné,
aby klíčové a dlouhodobé majetkoprávní záležitosti rozhodovala pouze Rada MČ. KV proto navrhuje
zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav zabývat se otázkou vymezení si pravomocí rozhodovat
o veškerých zásadních prodejích, nákupech, pronájmech či zápůjčkách, stejně jako o změnách
stávajících smluv či jejich dodatků, týkajících se nemovitého majetku ve správě MČ Praha – Zbraslav.
Případná hranice pro stanovení pravomocí RMČ a ZMČ je otázkou širší diskuse, proto ji v tuto chvíli
KV nenavrhuje.
Usnesení KV 18 12 14/3:
KV navrhuje ZMČ Praha – Zbraslav vymezit si pravomoc schvalovat veškeré smlouvy, změny smluv a
dodatků MČ Praha – Zbraslav týkajících se nemovitého majetku ve správě MČ Praha – Zbraslav. KV
žádá zařadit tento bod na nejbližší příští zasedání ZMČ Praha – Zbraslav.
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
6. Koncepce Zbraslavský novin
Již 4 roky nemají Zbraslavské noviny (dále „ZN“) šéfredaktora(ku), ani zcela zřejmou vizi dalšího
směřování, která by byla schválena napříč politickým spektrem i občany MČ. Je proto nebezpečí,
že v případě neprůhledného dosazování osob do vedení ZN, nebudou mít noviny dlouhodobou a
jasnou vizi, kam směřovat s ohledem na obsah, formu i třeba využití a propojení s dalšími
informačními kanály. Členové KV jsou toho názoru, že je čas nalézt dlouhodobou shodu napříč všemi
politickými subjekty v ZMČ a proto navrhuje následující postup:
1. ZMČ Praha – Zbraslav sestavit Redakční radu ZN složenou ze zástupců všech politických
subjektů ZMČ (na základě jejich oficiální nominace) na základě paritního zastoupení, dále
z jednoho zástupce ÚMČ Praha - Zbraslav,
2. Redakční rada Zbraslavských novin zpracuje dlouhodobou koncepci ZN a doporučí předsedu
RR,
3. RMČ Praha – Zbraslav (popř. ZMČ Praha – Zbraslav) projedná a schválí předloženou koncepci
a zvolí předsedu RR,
4. Redakční rada ZN připraví podklady pro další rozhodování RMČ (či ZMČ), např. výběrová
řízení na šéfredaktora či jiné kroky potřebné k naplnění schválené koncepce,
5. RMČ Praha – Zbraslav (popř. ZMČ Praha – Zbraslav) projedná a schválí potřebné kroky.
Usnesení KV 18 12 14/4:
KV navrhuje ZMČ Praha – Zbraslav prodiskutovat dlouhodobou koncepci ZN napříč politickým
spektrem pro zajištění její kontinuity. KV navrhuje zařadit bod „Koncepce Zbraslavských novin“ na
nejbližší příští zasedání ZMČ Praha – Zbraslav, v rámci kterého bude navržen základní rámec postupu
a jmenována nová Redakční rada ZN.
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
7. Novela směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Současný KV souhlasí s návrhem svých předchůdců na změnu Směrnice pro zadávání VZ malého
rozsahu a skutečnou praxi v této činnosti, že ÚMČ bude povinen zveřejňovat veškeré informace o
veřejných zakázkách včetně smluv, jejich dodatků i skutečného finančního plnění i zajistit plnou
kontrolu ZMČ nad změnami této směrnice.
Zároveň se shodli na potřebě hlubších změn, které KV projedná a schválí na příštím svém jednání tak,
aby návrh mohl být předložen Zastupitelům k projednání na lednovém zasedání.
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8. Prověření platnosti usnesení ZMČ Praha – Zbraslav Z 20 123 14 bod V.
Usnesení KV 18 12 14/5:
KV žádá pověřeného zástupce tajemníka ÚMČ Praha – Zbraslav o právní prověření platnosti Usnesení
RMČ Praha – Zbraslav R 45 403 14 týkající se výpovědi smlouvy MČ s Českým curling clubem
v souvislosti s usnesením zastupitelstva Z 20 123 14, bod V.
Termín: 31. 12. 2014
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
9. Závěr / různé
KV prodiskutoval nutnost svého doplnění na řádných 5 členů, přičemž se předpokládá, že návrh na
doplnění vznese předsedkyně KV na některém z nejbližších zasedání ZMČ. Zároveň se přítomní
členové KV shodli na odložení rozdělení svých kompetencí, resp. užšího zaměření jednotlivých členů
na konkrétní okruhy a témata, na příští zasedání, kdy se pravděpodobně sejde v současném plném
počtu 4 členů.
Usnesení KV 18 12 14/6:
KV se rozhodl pokračovat v administraci FB stránky „Kontrolní výbor ZMČ Praha – Zbraslav“, přičemž
administrátorská práva obdrží každý člen KV bezodkladně po požádání aktuálních správců (Tomáš
Bohatec a Petr Košan). Účelem stránky je bližší kontakt s veřejností a její informování o činnosti i
výstupech KV.
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení KV 18 12 14/7:
Další jednání KV se uskuteční 12. ledna 2015. S ohledem na tuto skutečnost KV žádá zástupce ÚMČ o
zaslání přehledů plnění usnesení ZMČ a RMČ od poslední provedené kontroly, tj. cca. od září 2014.
Termín: 9. 1. 2015
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.
Jednání ukončila předsedkyně KV ve 20:05.

Zapsal: Tomáš Bohatec

Kontakt:
Webová stránka
E-mail
Facebook
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Ověřili: Alexandra Klímová
Petr Košan

