MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ZBRASLAV

153 00 Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464
Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav

Zápis
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha – Zbraslav

Datum:
Přítomni:

7.6.2017, 18:00 h
Místo: Praha - Zbraslav
Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Aleš Háněl, Petr Jambura, Tomáš Bohatec,
Petr Košan

Program:
1. Zahájení jednání
2. Kontrola plnění usnesení
3. Kontrola objednávek ÚMČ
4. Výběrová řízení
5. Základní škola - dotace
6. Závěr/Diskuse

1. Zahájení jednání
Jednání zahájila v 18:00 h předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.
Schválení programu:
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení
U několika usnesení v tabulce nebylo uvedeno, zda úkol vyplývající z usnesení probíhá nebo byl
splněn. Z toho důvodu nemohlo být plnění usnesení řádně zkontrolováno. Popisy plnění usnesení se
výrazně zlepšily. Z popisu je patrné, jakým způsobem byl úkol splněn.
KV se zabýval Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti na Zbraslavském náměstí.
Usnesení KV 07 06 17/1:
KV žádá o zaslání znění Dodatku č. 2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3. Kontrola objednávek ÚMČ
KV projednal reakce na poznámky a výtky KV k objednávkám ÚMČ z roku 2016, přičemž některé
reakce shledal nedostatečnými. V příloze zápisu jsou uvedeny požadavky na doplnění informací či
upřesnění odpovědi ze strany ÚMČ. Dále se KV zabýval obdrženým seznamem objednávek za
uplynulé období roku 2017. V přílože záspisu jsou vyznačeny objednávky, ke kterým KV žádá zaslat
podklady vč. uvedení jejich rozsahu.
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Usnesení KV 07 06 17/2:
KV žádá o dodání podkladů ve smyslu příloh k zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

4. Výběrová řízení
KV se zabýval výběrovým řízením na hasičskou automobilovou cisternu, výběrovým řízením na
správce sítě ÚMČ Praha-Zbraslav“.

Usnesení KV 07 06 17/3:
KV žádá o materiály (výběrové řízení, objednávka), které se týkají výběrového řízení na zajištění
provozu počítačové sítě a údržby počítačů na ÚMČ Praha-Zbraslav.
KV žádá o analýzu výběrového řízení na dodávku hasičské cisternové automobilové stříkačky.
Dotazuje se zejména na důvod, proč se nikdo nepřihlásil, a zda bude výběrové řízení vypsáno znovu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

5. Základní škola - dotace
Chybějící materiály byly dodány. Žádné omezující podmínky nebyly z materiálu zjištěny.

Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:45 h.

Zapsala: Marta Spáčilová
Ověřili: všichni členové KV
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