Zápis
z 1. jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 1. 2015
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání kontrolního výboru zahájil pan předseda Mgr. Pavel Kosař v 17:30 hod. přivítáním
přítomných.
Program:
1. Plnění úkolů:
Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 22 nebyly doručeny žádné podněty od občanů.
2. Sdělení tajemnice úřadu Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 22 ve věci neoprávněného
“stáhnutí“ informací z databáze ÚMČ tajemníkem KV panem Mgr. Frischem a
jejich poskytnutí předsedovi KV panu Mgr. Kosařovi pod názvem: „ Zápisy z RMČ
2006–2010“ a „Usnesení ZMČ 2006–2010“. Dle sdělení tajemnice Úřad MČ Praha
22 za obsah neoprávněně „stažených“ dokumentů neručí. Platné ověřené zápisy Rady
a Zastupitelstva MČ Praha 22 jsou, v souladu s platnou legislativou a vnitřními
předpisy, uloženy na OKÚ a lze do nich, po dohodě termínu, kdykoli nahlédnout.
U: KV bere na vědomí /4:0:0/
3. Podnět k přezkoumání činnosti členů Rady MČ Praha 22 ve vztahu k usnesení ZMČ
Praha 22 bod 7. 1 (ZMČ schvaluje odměnu ve výši 19 900 Kč neuvolněným radním,
kteří jsou jmenováni předsedou/kyní zvláštního orgánu nebo komise pověřené výkonem státní
správy dle zvolení, od 20. 11. 2014) z 2. zasedání z 10. 12. 2014.

Kontrolní výbor požádá zástupce starosty MČ Praha 22 pana Jiřího Knotka o
vypracování zprávy s popisem rozsahu práce a časové náročnosti členů Rady MČ
Praha 22.
U: KV bere na vědomí /4:0:0/
4. Stanovisko k zaslanému e-mailu pana Ivana Rosy.
Kontrolní výbor potvrdil závěry ZMČ Praha 22, že záležitost pana Rosy nepatří na
program ZMČ (2. zasedání z 10. 12. 2014), protože se jedná o pracovně právní vztah,
a tudíž záležitost nepřísluší hodnotit ani kontrolnímu výboru.
U: KV bere na vědomí /4:0:0/
5. Ověření efektivity při procesu zadávání veřejných zakázek MČ Praha 22.
Kontrolní výbor na základě směrnice Zadávání veřejných zakázek - směrnice č.
5/2012, Dodatku č.1/2013 a Dodatku č.2/2014 požádá člena Rady MČ Praha 22 pana
Ing. Petra Semeniuka o zdůvodnění neúspěšného zadávacího řízení veřejných
zakázek (Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů; Oprava soustavy rybníků Vodice Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013 a Zlepšení tepelně technických
vlastností ZŠ a ŠD).
U: KV bere na vědomí /4:0:0/
6. Přezkoumání návrhu na změnu územního plánu č. Z 2938/00 (usnesení 6.1 a); b) ze
14. zasedání ZMČ Praha 22).
Kontrolní výbor si vyžádá a ověří podklady Komise výstavby a územního plánování
Rady MČ Praha 22 k přijetí návrhu na změnu územního plánu v oblasti stávající

rekultivované skládky mezi ulicemi K Dálnici, V Pitkovičkách a plánovanou
obvodovou komunikací (tzv. Horáckou stezkou).
U: KV bere na vědomí /4:0:0/
7. Přezkoumání podkladů ve věci ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu s panem
Richardem Švábem.
Kontrolní výbor si vyžádá a ověří podklady k zadávacímu řízení při výběru
advokátní kanceláře JUDr. Červinky. Zároveň požádá OSM ÚMČ Praha 22 o
poskytnutí podkladových materiálů včetně úplné kopie advokátního spisu ve věci
podání žaloby na pana Richarda Švábu z důvodu hrubého porušení smlouvy
s ukončením nájemní smlouvy č. 250/2000 na pronájem bytu č. 1 v č. p. 78 ul.
Semanského.
U: KV bere na vědomí /4:0:0/
Na závěr pan předseda vyzval členy KV k diskusi. Jednání bylo ukončeno v 19:35 hod.

Zapsal: Martin Frisch

Schválil: Mgr. Pavel Kosař, předseda KV:

……………………………………

Ověřil: pan Radovan Koutský, člen KV:

……………………………………

