MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKĚ ČÁSTI
Zápis z jednání výboru kontrolního ze dne 18.5.2011
Den a místo jednání :
18.5.2011 č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání
:
17.00 hod.
Konec jednání
:
18.30 hod.
Předsedající
:
Miroslava Oubrechtová
Počet přítomných členů zastupitelstva
:5
Jmenovitě dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu byli přítomni:
pp. Miroslava Oubrechtová, Mgr. Alena Hronová, Pavel Hurda, Mgr. Ladislav Kolář,
MUDr. Vladimír Říha
Jednání výboru kontrolního řídila předsedkyně výboru Miroslava Oubrechtová,
program jednání byl stanoven následujícím způsobem:
1. Odsouhlasení programu jednání
2. Odsouhlasení zápis z jednání VK ze dne 24.2.2011
3. Stížnost družstva
Praha 3 – zpráva OOS ve věci aktuálního
vývoje
4. Předání podkladu – smlouvy o subjektu, který provádí přezkum hospodaření
Městské části Praha 3
5. Zařazení podnětů k plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2011
6. Informace o účasti Úřadu městské části Praha 3 v modelu CSR – Národní cena
kvality ČR
7. Různé

Bod č. 1 – Odsouhlasení programu jednání
Předsedkyně výboru kontrolního dala členům výboru k odsouhlasení program jednání.
Program jednání výboru byl všemi členy jednomyslně schválen.
Hlasování:
5 hlasů pro
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 2 – Odsouhlasení zápisu z jednání VK ze dne 24.2.2011
Členové výboru kontrolního odsouhlasili znění zápisu z minulého jednání. Zároveň byla
jednomyslně zvolena ověřovatelkou zápisu z jednání výboru 18.5.2011, Mgr. Alena Hronová.
Hlasování:
5 hlasů pro
proti 0
zdržel se 0

Bod č. 3 – Stížnost družstva
, Praha 3 – zpráva OOS ve věci aktuálního
vývoje
Po seznámení s obsahem tohoto informativního materiálu byl tento vzat na vědomí a bylo
konstatováno, že se vyčká na rozhodnutí orgánů činných ve věci.
Bod č. 4 – Předání podkladu – smlouvy o subjektu, který provádí přezkum hospodaření
Městské části Praha 3
Členům výboru byl předložen materiál – text Smlouvy o provedení průběžného a závěrečného
přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 a auditu účetní závěrky. Materiál byl po
prodiskutování vzat na vědomí.
Na základě tohoto zazněl požadavek, zda existuje obecné pravidlo, má-li se měnit subjekt,
který ze zákona přezkoumává hospodaření územně správních celků, případně jak často či po
jak dlouhé době. Informace zajistí tajemnice výboru.
Bod č. 5 – Zařazení podnětů k plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2011
Jednotliví členové výboru byli dotázáni předsedkyní výboru na své podněty k činnosti výboru
(úkol z minulého jednání). MUDr. V. Říha vznesl požadavek na seznámení se s průběhem
stavby a rekonstrukce bytových domů Lupáčova ul. Praha 3. V souvislosti s tímto zaznělo
v diskusi i to, že výbor kontrolní může reagovat na konkrétní stížnosti v těch případech, kdy
problémy vznikající v průběhu stavby nebyly odstraněny. Na místě samotném je pak
k dispozici informační tabulka s kontakty přímo na osobu z Investiční a rozvojové Praha 3
a.s., na kterou se občané mohou obracet s dotazy a připomínkami v záležitostech spojených
s rekonstrukcí – tajemnice výboru ověří.
Dále se dotazoval Mgr. L. Kolář, zda je nějaký podnět v rámci Úřadu městské části, který by
měl řešit výbor kontrolní. V diskusi k ústně podané informaci tajemnicí výboru zaznělo
zejména to, že předsedkyně výboru je v kontaktu s tajemnicí výboru a vše je průběžně
konzultováno. Pokud by tedy přišla jakákoli neodkladná záležitost, výbor bude neprodleně
svolán.
Bod č. 6 – Informace o účasti Úřadu městské části Praha 3 v modelu CSR – Národní
cena kvality
Členům výboru tajemnicí výboru byla podána informace o účasti Úřadu městské části
v modelu Společensky odpovědná organizace – Národní cena kvality, jejímž cílem je
zkvalitnit služby podávané veřejnosti. Jedná se o trvalý závazek chovat se eticky a přispívat
ke zkvalitnění života obce. Informace byla vzata na vědomí a bude průběžně doplňována.
Bod č. 7 – Různé
Členům výboru kontrolního byl předložen podnět pana Ing. Kobyláka, bytem Koněvova
2397/178 Praha 3 ve věci rozporování doby na přiznanou slevu na nájemném. Aktuálně je
celá věc v řešení a SKM Praha 3 a.s. byla zástupcem starosty, panem T. Kalouskem
prostřednictvím ředitele společnosti požádána o zmapování situace tak, aby záležitost mohla
být zdárně vyřešena.

Dále byl prezentován podnět zastupitele pana M. Stropnického, kde žádá o stanovisko výbor
kontrolní ve věci dle něj nesprávného výkladu zákona RMČ P3 o hlavním městě Praze ust. §
8 c).
Výbor kontrolní projednal podnět pana Stropnického a došel k závěru, že není kompetentní
k výkladu zákona.
Hlasování:
5 hlasů pro
proti 0
zdržel se 0

Příští jednání výboru kontrolního se uskuteční v červenci případně srpnu nebo v případě
naléhavé potřeby bezodkladně.

Mgr. Alena Hronová
ověřovatelka zápisu

Zapsala:
Mgr. Pellarová
tajemnice výboru kontrolního

Miroslava Oubrechtová
předsedkyně výboru kontrolního

