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:
Omluven:

10.5.2017, 18:00 h
Místo: Praha - Zbraslav
Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Aleš Háněl, Petr Jambura, Tomáš Bohatec
Petr Košan

Program:
1. Zahájení jednání
2. Ohrožení dotace 70 mil. na přístavbu ZŠ Nad Parkem
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola objednávek ÚMČ
5. Veřejné zakázky
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 4 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.

2. Ohrožení dotace 70 mil. na přístavbu ZŠ Nad Parkem
V roce 2017 došlo k dokončení přístavby ZŠ Nad Parkem, která byla také financována dotacemi
v celkové výši cca 70 mil. Na setkání s rodiči 23.3.2017 zazněla z úst starostky Zuzany Vejvodové
informace o tom, že ředitel ZŠ měl svým jednáním ohrozit čerpání dotací resp. zapříčinit její vrácení
z důvodů neplnění dotačních podmínek.
Zejména tím, že:
1) ohrozil dotaci tím, že uvažoval z provozních a personálních důvodů nechat jeden školní rok dvě
čtvrté (budoucí páté třídy) v dolní budově u Lékárny 593
2) ohrozil dotaci tím, že nezahájil výuku celého prvního stupně hned od pololetí letošního školního
roku2016/2017, kdy byla budova stavebně dokončena.
Kontrolní výbor se rozhodl přezkoumat podmínky a další aspekty poskytnutých dotací s ohledem na
prezentovaná rizika a fatální dopad na rozpočet MČ.

Dodané podklad ze strany ÚMČ:
1. Dotace MŠMT
20 384 933,00 Kč
- Žádost o dotaci - program MŠMT 133 310
- Investiční záměr „Rozšíření ZŠ Nad Parkem“

18.12.2015
9.5.2016
1

- Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území MČ Praha – Zbraslav“
8.12.2015
KV považoval dodané dokumenty za nedostatečné. V dokumentech chyběl zásadní dokument o
přidělení dotace. KV si proto sám přímou žádostí na MŠMT doplnil další relevantní dokumenty.
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
29.7.2016
- Výzva k předložení základních údajů o připravovaných …
15.10.2015
2. Dotace HMP
- nic nepředloženo
3. Dofinancování HMP k MŠMT
- nic nepředloženo

28 000 000,00 Kč
20 384 900,00 Kč

Usnesení KV 10 05 17/1:
KV považuje za šokující, že neobdržel požadované všechny materiály týkající se dotací na přístavbu ZŠ
Na Parkem a nadále je požaduje dodat do 20.5.2017 tak, aby mohl řádně vyhodnotit podmínky
dotací.
KV konstatuje, že z dodaných dokumentů v žádném bodě nevyplývá, že by uvažované jednání
ředitele ZŠ jakýmkoliv
způsobem ohrozilo využití dotace. Veškeré omezující podmínky
v dokumentech specifikované hovoří o využití obecně ve smyslu „po přestavbě budou v objektu Nad
Parkem 1. – 5. třída“ a udržet „daný účel 10 let“.
KV požaduje vysvětlení tvrzení paní starostky, že městská část přijde o dotaci z důvodu
nepřestěhování všech tříd prvního stupně do nově vybudovaných tříd.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
3.Kontrola plnění usnesení
Na 15. zasedání zastupitelstva byl KV zadán úkol předložit na příštím zasedání zastupitelstva
(nejpozději do 8 týdnů) podrobnou zprávu o kontrole jednotlivých objednávek požadovaných KV
dne 17.1.2017.
Při kontrole plnění usnesení rady bylo zjištěno, že u některých usnesení není dostatečná informace
jakým způsobem bylo usnesení splněno.
Usnesení KV 10 05 17/2:
KV konstatuje, že Usnesení Z 15 124 17 bylo splněno zasláním tabulky objednávek s komentářem
mailem tajemnici KV dne 19.3.2017.
KV požaduje, aby byly do tabulky plnění usnesení doplňovány podrobnější informace o plnění úkolů
z usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

4.Kontrola objednávek ÚMČ
KV bere na vědomí vyjádření odborů ÚMČ k jednotlivým objednávkám. Z důvodu toho, že vyjádření
obdržel 5 dnů před konáním jednání KV, nebyl dostatečný čas se dále objednávkami zabývat. Své
vyjádření KV podá při svém dalším jednání.
KV diskutoval o zasílání objednávek, elektronicky. V případě zájmu hlubšího prozkoumání si KV
vyžádá další podklady k objednávce (fakturu, smlouvu).
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Usnesení KV 10 05 17/3:
KV nadále trvá na zasílání všech objednávek jednou měsíčně, a to elektronicky.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5.Veřejné zakázky
KV se zabýval kontrolou zveřejňování veřejných zakázek. U veřejné zakázky „Péče o veřejnou zeleň
ve správě MČ Praha-Zbraslav“ – nebyla shledána žádná závada. U veřejné zakázky „Ruční úklid
veřejných prostranství“ – na profilu zadavatele není uvedeno, že se přihlásil pouze jeden zájemce.

Další jednání KV se uskuteční ve středu 7.6.2017 v 18:00 v budově UMČ.
Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:30 h.

Zapsala: Marta Spáčilová
Ověřili: všichni členové KV
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