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:

9. 10. 2014, 18:00
Místo: Zbraslav
Dagmar Kobylková (předsedkyně KV), Petr Košan, Martin Rytíř, Jiří Ryba
-

Program:
1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Závěrečné hodnocení
4. Závěr / různé
1. Zahájení jednání
Jednání zahájila v 18:00 předsedkyně KV, jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.
Schválení programu
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně KV jmenovala zapisovatelem D. Kobylkovou a ověřovateli zápisu M. Rytíře a P. Košana.
3. Závěrečné hodnocení
Usnesení KV 091014/01:
KV doporučuje na podkladě hodnocení své činnosti zastupitelstvu a kontrolnímu výboru pro nové
volební období 2014 – 2018 následující:
-

-

-

nadále se zabývat kauzou RSC a jako poradní orgán zastupitelstva být nápomocen při řešení
této dlouhodobé kauzy,
ve vztahu k pronájmům nemovitého majetku přijmout opatření, která budou sledovat
komplexní zájmy MČ ve vztahu k ekonomickým přínosům i ve vztahu k podpoře místních
podnikatelů a živnostníků, zejména minimalizovat nové smluvní vztahy uzavírané s předem
určeným zájemcem,
sledovat a kontrolovat naplnění usnesení (Z 23 146 14) Transparentnost ÚMČ Praha-Zbraslav,
přijmout opatření k větší transparentnosti a hospodárnosti zadávání veřejných zakázek MČ,
hospodaření se svěřenými prostředky a srozumitelnosti pro veřejnost (zveřejňování smluv,
objednávek, faktur na internetu u VZ nad 30 000,-Kč, rozklikávací rozpočet MČ a
transparentní účet),
veřejné zakázky zadávat primárně na principu otevřeného výběrového řízení včetně
striktního dodržování principu nediskriminačního přístupu kvalifikovaným dodavatelům,
provést podrobný audit výhodnosti dlouhodobých smluvních vztahů uzavřených v závěru
volebního období.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato

4. Závěr / různé
Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:00

Zapsala:
Ověřili:

Dagmar Kobylková
Petr Košan
Martin Rytíř

