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:
členové KV:
hosté:
Omluven:

17. 4. 2013, 18:15

Místo: Zbraslav

Dagmar Kobylková (předsedkyně KV), Petr Košan, Jiří Ryba
Eva Ingrid Burianová, Martin Rytíř (oba odchod v 19:00)

Program:
1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Návrh zastupitelstvu MČ na volbu 2 členů KV
4. Jednací řád MČ Praha – Zbraslav
5. Směrnice úřadu pro zadávání veřejných zakázek
6. Kontrola plnění usnesení
7. Interpelace zastupitelů a diskuse s občany
8. Závěr
1. Zahájení jednání
Jednání zahájila v 18:15 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. Košana a ověřovatelem zápisu D. Kobylkovou a J. Rybu.
3. Návrh zastupitelstvu MČ na volbu 2 členů KV
S ohledem na rezignaci dvou členů z KV ZMČ Praha – Zbraslav je potřeba zajistit doplnění KV právě o
dva nové členy. Na část jednání KV byli pozváni k diskusi paní Bc. Eva Ingrid Burianová a pan Mgr.
Martin Rytíř. Oba vyjádřili zájem o práci v KV ZMČ Praha – Zbraslav.
Usnesení KV 17 04 13/1:
KV žádá tajemníka MČ Praha – Zbraslav o zařazení bodu „Volba členů KV ZMČ Praha – Zbraslav“ na
nejbližší řádné či mimořádné zasedání ZMČ Praha – Zbraslav. Členové KV ZMČ Praha – Zbraslav
navrhují zvolit na dvě uvolněné pozice paní Bc. Evu Ingrid Burianovou a pana Mgr. Martina Rytíře.
Hlasování: 3-0-0
Usnesení bylo přijato.
4. Jednací řád MČ Praha – Zbraslav
Na jednání KV dne 21.11.2012 bylo přijato Usnesení KV 21 11 12/3, které mělo za cíl změnit jednací
řád ZMČ Praha – Zbraslav (viz. zápis KV ze dne 21.11.2012) v souladu s přáními a stížnostmi občanů
Zbraslavi.
Na jednání KV dne 19.2.2013 bylo přijato následující Usnesení KV 19 02 13/2: KV konstatuje, že
koaliční zastupitelé odmítli zařadit tento bod na zasedání ZMČ a v diskusi přislíbili situaci řešit.
S ohledem na skutečnost, že návrh programu zasedání ZMČ Praha – Zbraslav, které se má uskutečnit
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dne 27.2.2013, této proklamaci neodpovídá, KV žádá RMČ a ZMČ, aby jeho návrh z usnesení č. KV 21
11 12 / 3 projednalo.
Usnesení KV 17 04 13/2:
S ohledem na skutečnost, že se RMČ ani ZMČ dosud touto problematikou nezabývalo, žádá KV
ZMČ Praha – Zbraslav tajemníka MČ, aby zajistil nápravu stavu projednáním tohoto bodu v RMČ a
ZMČ Praha – Zbraslav.
Hlasování: 3-0-0
Usnesení bylo přijato.
5. Směrnice úřadu pro zadávání veřejných zakázek
RMČ projednávala a schválila na svém 4. řádném jednání dne 30.1.2013 novelu směrnice o zadávání
VZ malého rozsahu.
Usnesení KV 17 04 13/3:
KV projednal obsah směrnice, přičemž konstatuje, že neobsahuje zásadní změny, které by vedly
k větší transparentnosti úřadu ve smyslu zveřejňování všech náležitostí veřejných zakázek
zadávaných ÚMČ Praha – Zbraslav. V zásadě se jedná pouze o kosmetické úpravy, které zajistily
soulad směrnice s platnou nadřazenou legislativou.
Hlasování: 3-0-0
Usnesení bylo přijato.
6. Kontrola plnění usnesení
KV provedl kontrolu plnění usnesení. V minulosti se stávalo, že v tabulce chyběla některá, dle názoru
pracovníků ÚMČ nedůležitá usnesení.
Usnesení KV 17 04 13/4:
KV žádá tajemníka ÚMČ Praha – Zbraslav, aby tabulka plnění usnesení zasílaná KV obsahovala
všechna přijatá usnesení ZMČ a RMČ.
Hlasování: 3-0-0
Usnesení bylo přijato.
7. Interpelace zastupitelů a diskuse s občany
S ohledem na skutečnost, že není zřejmé, zda jsou plněny zákonné povinnosti týkající se písemných
odpovědí na interpelace zastupitelů a dotazy občanů, položené ústně v rámci zasedání ZMČ Praha –
Zbraslav, rozhodl se KV ZMČ Praha – Zbraslav provést kontrolu a to retrospektivně za celé volební
období. S ohledem na skutečnost, že dotazy byly položeny veřejně, nelze k písemným odpovědím
přistupovat jako k utajovaným, vyjma případných osobních údajů.
Usnesení KV 17 04 13/4:
KV žádá tajemníka ÚMČ Praha – Zbraslav, aby zaslal KV veškeré písemné odpovědi starosty,
radních i ostatních zastupitelů na interpelace zastupitelů a dotazy občanů za současné volební
období 2010-14.
Termín: 6. května 2013
Hlasování: 3-0-0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení KV 17 04 13/5:
KV žádá tajemníka ÚMČ Praha – Zbraslav, aby zasílal KV scan písemné odpovědi na interpelace
zastupitelů a dotazy občanů současně s dopisem tazateli a to z každého následujícího zasedání
ZMČ Praha – Zbraslav. Z odpovědi musí být vždy patrné doložení data odeslání odpovědi.
Hlasování: 3-0-0
Usnesení bylo přijato
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8. Závěr
Další jednání KV se uskuteční dle potřeby.
Jednání ukončila předsedkyně KV ve 21:30.

Zapsal: Petr Košan
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Ověřili:

Dagmar Kobylková, Jiří Ryba

