MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 3.5.2012

Den a místo jednání :
3.5.2012 kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
17.00 hod.
Konec jednání
:
17.55 hod.
Předsedající
:
Miroslava Oubrechtová
Počet přítomných členů zastupitelstva
:5
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, byli přítomni:
Miroslava Oubrechtová, Mgr. Alena Hronová, Mgr. Ladislav Kolář, MUDr. Vladimír
Říha
Jednání výboru řídila předsedkyně výboru Miroslava Oubrechtová.
Program jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Odsouhlasení programu jednání výboru kontrolního
2. Odsouhlasení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Stížnost družstva
, Praha 3 – na vědomí odpověď zaslaná
předsedkyni výboru ze dne 7.12.2012
4. Na vědomí kopie odpovědi zástupce starostky Ing. Josefa Hellera MBA ze dne
30.11.2011 zastupitelce Mgr. Heleně Benýškové ve věci investic – regenerace
panelových domů v Lupáčově ulici Praha 3
5. Přehled podaných stížností a petic za rok 2011 dle jednotlivých odborů Úřadu
městské části Praha 3
6. Zpráva z kontrolních akcí provedených u jednotlivých odborů Úřadu městské
části Praha 3 v roce 2011 jinými subjekty
7. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 vyplývajících ze zákona
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
8. Informace o stížnostech a peticích, počtu a skladbě za 1. čtvrtletí roku 2012
9. Zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Městské části Praha 3 za 1.
čtvrtletí roku 2012
10. Různé

Bod č.1 – Odsouhlasení programu jednání výboru kontrolního
Program jednání výboru byl všemi přítomnými členy jednomyslně schválen.
Hlasování : pro 4 proti 0
zdržel se 0
Bod č.2 – Odsouhlasení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
Zápis byl všemi přítomnými členy výboru jednomyslně schválen.
Hlasování : pro 4 proti 0
zdržel se 0
Bod č.3 – Stížnost družstva
, Praha 3 – na vědomí odpověď zaslaná
předsedkyní výboru ze dne 7.12.2012
Členové KV se seznámili s obsahem tohoto informativního materiálu, vzhledem ke
skutečnosti, že v záležitosti bude rozhodovat příslušný soud, nelze kompetenčně do věci
zasahovat, materiál byl vzat na vědomí.
Bod č. 4 – Na vědomí kopie odpovědi zástupce starostky Ing. Josefa Hellera MBA ze dne
30.11.2011 Mgr. Heleně Benýškové ve věci investic – regenerace panelových domů
v Lupáčově ulici Praha 3
Členům výboru byl předložen dopis zástupce starostky Ing. Josefa Hellera MBA, v němž je
podrobně rozepsáno, jakým způsobem jsou čerpány částky z rozpočtu Městské části Praha 3
na objekt Lupáčova za jednotlivá období. Dále je zde uvedeno, jakým kontrolním
mechanismem čerpání prochází. Materiál byl vzat na vědomí.
Bod č. 5 - Přehled podaných stížností a petic za rok 2011 dle jednotlivých odborů Úřadu
městské části Praha 3
Tento materiál byl předán členům výboru na vědomí s informací o počtu stížností a petic za
rok 2011 dle jednotlivých odborů. Přehled stížností byl dále rozklíčován na důvodné a
nedůvodné stížnosti. S materiálem byla taktéž seznámena Rada Městské části Praha 3.
Bod č. 6 - Zpráva z kontrolních akcí provedených u jednotlivých odborů Úřadu městské
části Praha 3 v roce 2011 jinými subjekty
Jedná se materiál, který dokumentuje, jak byly vyhodnoceny kontroly jiných subjektů u
jednotlivých odborů Úřadu městské části. Jedná se většinou o kontroly na úseku přenesené
působnosti a kontroly hospodaření. Rada Městské části Praha 3 byla s tímto materiálem
seznámena. Materiál byl vzat členy výboru na vědomí.
Bod č. 7- Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 vyplývajících ze
zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Tento materiál je předkládán ze zákona a projednáván Radou městské části, výsledky ročních
finančních kontrol jsou souhrnně poskytovány MHMP a poté ministerstvu financí. Materiál
byl vzat na vědomí.

Bod č. 8 - Informace o stížnostech a peticích, počtu a skladbě za 1. čtvrtletí roku 2012
Na vědomí byl předložen materiál týkající se aktuálního stavu předaných stížností
k jednotlivým odborům ÚMČ k datu 25. 4. 2012 se specifikací témat, ke kterým se stížnosti
vázaly. Členům výboru bylo nabídnuto, pokud by je nějaké téma blíže zajímalo, je připravena
možnost nahlédnutí do jednotlivých složek.
Bod č. 9 - Zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Městské části Praha 3 za 1.
čtvrtletí roku 2012
V rámci tohoto bodu bylo na vědomí též předloženo plnění usnesení Rady a Zastupitelstva
Městské části Praha 3 rozklíčované dle odpovědných subjektů.
Bod č. 10 - Různé
• V tomto bodě byla členům výboru pro informaci předložena výroční zpráva Městské
části Praha 3 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.109/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění dle počtu podání k odborům úřadu.
• Ověřovatelkou zápisu byla navržena paní Mgr. A. Hronová, která s tímto souhlasila, a
návrh byl jednomyslně přijat.
• Pokud se dalšího zasedání týká, termín bude stanoven předsedkyní výboru, vyskytne-li
se záležitost, která nesnese odkladu, výbor bude promptně svolán.
• Žádné další připomínky a náměty nebyly.

Mgr. Alena Hronová
ověřovatel zápisu

Zapsala :
Mgr. Sněžana Pellarová
tajemnice výboru kontrolního

Miroslava Oubrechtová
předsedkyně výboru kontrolního

