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: 13.4.2015, 17:30 h
Místo: ÚMČ Praha - Zbraslav
Přítomni: Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Petr Košan, Tomáš Bohatec, Šimon Hamerský, Petr
Jambura
Omluven: Program:
1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Přestavba jeslí na MŠ Žabovřeská 1227
5. Kontrola plnění usnesení RMČ z let 2010-14
6. Závěr/Diskuse

1. Zahájení jednání
Jednání zahájila v 17:30 h předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.
Schválení programu:
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně KV jmenovala zapisovatelem tajemnici KV M. Spáčilovou a ověřovateli zápisu P. Košana
a T. Bohatce.
3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Na minulém KV bylo po diskusi s paní starostkou MČ přijato usnesení KV 18 03 15/2 v následujícím
znění „KV předložila paní starostce návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Paní starostka se do 14ti dnů k tomuto návrhu vyjádří. Po dohodě s paní starostkou bude návrh
změny směrnice předložen na nejbližším zasedání ZMČ. KV se s paní starostkou shodl na tom, že nová
směrnice bude založena na principu úplného zveřejňování všech dokladů o veřejných zakázkách.“ Do
dnešního dne nemá KV výše zmiňovanou zpětnou vazbu.“
Usnesení KV 13 04 15/1:
KV žádá paní starostku o zaslání reakce na předložený návrh Směrnice v souladu s předchozí
dohodou a do příštího jednání KV tak, aby bylo možné text směrnice předložit ke schválení
zastupitelstvu nejpozději na jeho červnovém zasedání.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 30.4.2015
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4. Přestavba jeslí na MŠ Žabovřeská 1227
Na minulém KV bylo přijato následující usnesení:
Usnesení KV 18 09 15/3:
KV pověřuje předsedkyni MUDr. A. Klímovou, aby zaslala žádost na MŠMT o zaslání kopie rozhodnutí
o přidělení podpory v rámci Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ na akci „Přestavba objektu bývalých jeslí
na mateřskou školu – MŠ Žabovřeská, Praha – Zbraslav“.
KV pověřuje předsedkyni, aby oslovila společnosti BW – PROJEKCE, s. r. o. a PROJEKCE CZ, s.r.o. ve
věci zaslání kopií dokladů o převzetí zpracovaného díla anebo jeho částí, a o zaslání elektronické verze
projektové dokumentace.
KV pověřuje předsedkyni, aby oslovila společnost PF Agency, s. r. o. ve věci zjištění, zda tato
společnost podala žádost o dotaci na MŠMT na jmenovanou akci a doložení všech úkonů spojených
s objednávkou 88/2014.
KV pověřuje předsedkyni, aby oslovila společnost DPU Revit s.r.o ve věci doložení všech jí provedených
úkonů v souvislosti s objednávkou na realizaci zadávacího řízení k projektu s názvem „Přestavba
objektu bývalých jeslí na mateřskou školku – MŠ Žabovřeská, Praha Zbraslav“ a v souvislosti
s plněním ustanovení Příkazní smlouvy mezi ÚMČ a jmenovanou společností.
KV pověřuje předsedkyni, aby oslovila Odbor výstavby – ÚMČ Praha 16 s žádostí o informaci, zda bylo
vydáno stavební povolení na přestavbu Žabovřeská 1227 v souvislosti s výše uvedeným projektem
nebo zda vydal nějaké jiné rozhodnutí v souvislosti se zmíněným objektem.
KV žádá zástupce tajemníka, aby předložil doklady o skutečném plnění zakázek u objednávek č.
88/2014, 89/2014, 121/2014, 122/2014.
Předsedkyně KV byla následně ujištěna zástupci MČ, že některé požadované dokumenty má ÚMČ
k dispozici a může je předložit KV. Po prostudování obdržených podkladů dospěl KV k závěru, že ÚMČ
nedisponuje všemi požadovanými podklady.
Pro učinění závěru proto skutečně KV potřebuje oslovit následující subjekty:
- MŠMT viz. text usnesení,
- Odbor výstavby ÚMČ Praha 16 viz. text usnesení.
Z obdržených podkladů je zřejmé, že došlo k podání žádosti o dotaci, KV nemá k dispozici doklad o
rozhodnutí o přidělení či zamítnutí dotace, nebo jiném rozhodnutí MŠMT. Ze zaslané zprávy je
zřejmé, že ÚMČ (a jím zřizované organizace) nepostupoval zcela správně ve smyslu dodržení dotační
procedur a projektové přípravy stavby.
Z obdržených podkladů je patrné, že došlo k předání všech projektových dokumentací, některé však
nejsou na ÚMČ dohledatelné v digitální ani tištěné podobě (DSP a DVZ).
Usnesení KV 13 04 15/2:
KV doporučuje ÚMČ zaslat žádost společnosti Projekce CZ s.r.o. o zaslání tištěné i elektronické verze
projektových dokumentací, zj. jde o dokumentaci ve stupni DSP a DVZ.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
KV byly předloženy účetní doklady k objednávkám č. 88/2014, 89/2014 a 122/2014. V předaných
dokladech nebyl nalezen účetní doklad o obj. č. 121/2014.
Usnesení KV 13 04 15/3:
V souvislosti se zastavením VŘ na dodavatele stavby žádá KV o připravení kompletní dokumentace
zpracované a dodané společností DPU Revit s.r.o. a znovu žádá o doložení účetních dokladů k obj.
číslo 121/2014 a Příkazní smlouvy ze dne 3.10.2014.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 15.4.2015
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Usnesení KV 13 04 15/4:
KV pověřuje předsedkyni MUDr. A. Klímovou, aby zaslala žádost na MŠMT o zaslání kopie rozhodnutí
o přidělení podpory v rámci Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ na akci „Přestavba objektu bývalých jeslí
na mateřskou školu – MŠ Žabovřeská, Praha – Zbraslav“.
KV pověřuje předsedkyni, aby oslovila Odbor výstavby – ÚMČ Praha 16 s žádostí o informaci, zda
bylo vydáno stavební povolení na přestavbu Žabovřeská 1227 v souvislosti s výše uvedeným
projektem nebo zda vydal nějaké jiné rozhodnutí v souvislosti se zmíněným objektem.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 20.4.2015
5. Kontrola plnění usnesení RMČ z let 2010-14
Informace o probíhajících usnesení podala pí Spáčilová.
R 15 153 13 – pozemky pod ZŠ (jednání s majiteli)
R 24 211 13 – opěrná zeď Hauptova (probíhá exekuční řízení o finanční částku)
R 7 50 14 – bezúplatné převedení pozemků č. 1314/90, 91, 159, 215, 219 (čekáme vyjádření vlády)
R 18 131 14 – žádost o svěření pozemku č. 2070 (připravena smlouva k podpisu)
R 18 139 14 – Kronika obce (řeší p. Hofmeister)
R 25 208 14 – Koncepce pražských břehů (řeší nově vzniklá Komise pro soutok)
6. Diskuse
Další jednání KV se uskuteční 4.5.2015.

Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:30 h.
Zapsala: Marta Spáčilová
Ověřili: Petr Košan, Tomáš Bohatec
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