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KONTROLNÍ VÝBOR
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
Zápis
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Místo: Praha-Zbraslav

Datum:

11.12.2019 18:00 h

Přítomni:

Ondřej Šlocar (předseda KV), Miroslav Konopáč, Michal Chovanec

Omluveni:

Petrana Slámová, Věra Kropíková

Program:
1. Zahájení jednání
2. Kontrola objednávek
3. Kontrola usnesení RMČ a ZMČ
4. Závěr/Diskuse

1. Zahájení jednání
Jednání zahájil v 18:00 h předseda KV a jednání po celou dobu řídil.
Schválení programu:
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
Program byl přijat.
2. Kontrola objednávek
Dokončená kontrola:
Objednávka 305/2019/OKT – správa FB (p. Chovanec) – souhrn všech objednávek od
dodavatele (pí Votrubcová) přesahuje 100.000 Kč. KV doporučuje ověřit, zda současná
nabídka je nejvýhodnější na trhu.
Objednávka 752/2019/OKT – správa FB, fa Hullabaloo Digital – p. Chovanec – dle pravidel
MČ nebyla sepsána zpráva o výběru dodavatele. KV doporučuje dodržovat pravidla MČ a
zvážit efektivitu využívání nástrojem Zoomsphere.
Objednávka 682/2018/OMIR - Vzdělávací moduly - projekt Zvýšení kvality řízení – výběrové
řízení proběhlo podle pravidel MČ.
Objednávka 965/2017/OMIR - Projektový manažer - Kulturně komunitní centrum – výběrové
řízení proběhlo podle pravidel MČ. KV doporučuje v případě, že z oslovených dodavatelů
pošle nabídku pouze jeden, aby byli osloveni další dodavatelé.
Objednávka 658/2019/OŽP – Fáze 1. – pasport zeleně – základní hodnocení vegetace – p.
Konopáč – výběrové řízení neproběhlo podle pravidel MČ. KV doporučuje: v době kdy
není MČ v časové tísni, doporučujeme oslovit více firem pro plnění veřejné zakázky.
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Objednávka 375/2018/OKT – zájezd do partnerského města – p. Konopáč – výběrové řízení
neproběhlo podle pravidel, nebyl sepsán písemný záznam o výběru dodavatele. KV
doporučuje: v době kdy není MČ v časové tísni, doporučujeme oslovit více firem pro
plnění veřejné zakázky.
Objednávka 748/2019/OMH – pokládka ZD chodník okolo objektu DsPS – p. Šlocar –
výběrové řízení proběhlo podle pravidel.
Probíhající kontrola:
Objednávka 611/2019/OMH – citybloky v ulici Nad Parkem (pí Kropíková) – kontrola zatím
neukončena. Bude doplněna informace, zda byl sepsán písemný záznam o výběru dodavatele.
Objednávka 542b/2019/OKT – vlajky (p. Chovanec) – kontrola zatím neukončena. Bude
doplněna informace, zda byl sepsán písemný záznam o výběru dodavatele.
Objednávka 744/2019/OMIR – provoz webových stránek PaRoz – p. Chovanec
Objednávka 762/2019/HAS – hosting doména hasiči Zbraslav – p. Chovanec
Objednávka 615/2019/OŽP - zeleň – Zahradní čtvrť, pumpa Baně – pí Kropíková
Objednávka 715/2019/OŽP – úprava okolí pumpy na Baních – pí Kropíková
Objednávka 835/2019/OŽP - úprava okolí pumpy na Baních – pí Kropíková
3. Kontrola usnesení RMČ a ZMČ
Členové KV se seznámili s tabulkami plnění usnesení z jednání rady a zastupitelstva.
Usnesení KV 11 12 19/1:
KV žádá inforamci, zda jsou splněny úkoly u Usnesení č.: R 22 330 19 – Revitalizace Na
Vrškách, R 28 417 19 – Revokace Usnesení č. 22 339 19, č. R 28 397 19 – Provádění
komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí slaboproudých systému
v objektech zadavatele, R 30 449 19 – Rozpočtové opatření č. 11/2019.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
4. Závěr/Diskuse
Zápisy z provedených kontrol jsou pro úředníky k nahlédnutí u pí Spáčilové.
Jednání ukončil předseda KV v 19:15 h.
Zapsala: Marta Spáčilová
Ověřili: všichni přítomní členové KV
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