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: 18.3.2015, 17:30 h
Místo: ÚMČ Praha - Zbraslav
Přítomni: Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Petr Košan, Tomáš Bohatec, Petr Jambura
Omluven: Šimon Hamerský
Program:
1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z RMČ a ZMČ
4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Přestavba jeslí na MŠ Žabovřeská 1227
6. Termíny zasedání ZMČ
7. Směrnice na odprodej drobného majetku
8. Diskuse

1. Zahájení jednání
Usnesení KV 18 03 15/1:
Jednání zahájila v 17:30 h 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 tajemnici KV M. Spáčilovou a ověřovateli zápisu P. Košana
a P. Jamburu.
3. Kontrola plnění usnesení z jednání RMČ a ze zasedání ZMČ
KV provedl kontrolu plnění usnesení z jednání rady a zasedání zastupitelstva.
4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Usnesení KV 18 03 15/2:
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.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 7.4.2015

5. Přestavba jeslí na MŠ Žabovřeská 1227
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 objednávku č. 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 školu – 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.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 20.4.2015
6. Termíny zasedání ZMČ
Usnesení KV 18 09 15/4:
KV navrhuje, aby na zasedání zastupitelstva byly stanoveny termíny konání zasedání zastupitelstva
půl roku dopředu.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

7. Směrnice na odprodej drobného majetku
KV vzala na vědomí informaci zástupce tajemníka o tom, že bude do konce června 2015 vypracována
směrnice na odprodej drobného majetku, jejíž návrh bude konzultován s Kontrolním výborem.
8. Diskuse
Na příštím jednání se KV zaměří na kontrolu nesplněných usnesení RMČ z let 2010 až 2014, jejichž
seznam obdrželi členové KV 11.2.2015.

Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:45 h.
Zapsala: Marta Spáčilová
Ověřili: Petr Košan, Petr Jambura

