
RAHA3 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KONTROLNÍHO 

Datum jednání: 

Místo jednání: 

Začátek jednání: 

Konec jednání: 

Jednání řídil: 

Počet přítomných členů: 

Přítomní {podle prezentační listiny): 

13.1.2020 

Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7 

17:07 h. 

18:30 h. 

Tomáš Sunegha- předseda 

6, výbor byl usnášeníschopný 

Tomáš Sunegha, předseda 

Marcela Novotná, členka (příchod 17:20 hod.) 

Irena Kryštůfková, členka 

Lucia Zachariášová, členka 

Pavel Musil, člen 

Mojmír Mikuláš, člen 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 
přístup. 

Omluveni : 

Počet stran: 

Tajemník komise (zapisovatel): 

Ověřovatel zápisu: 

Petra Knesplová, členka 

3 

v. z. Jana Bušková, zaměstnanec odboru kontroly 

Pavel Musil, člen 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního 

3. Schválení programu 

4. Problematika záborů na území MČ Praha 3 - informace 

5. Počty odborných asistentů - informace 

6. Informace o přehledu pohledávek ke spravovaným bytovým a nebytovým jednotkám za rok 

2018 a 2019 

7. Různé 

Body programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:07 hod. a předseda výboru všechny 
přítomné přivítal. 

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního 

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 11. 12. 2019 bylo jednomyslně 
schváleno 6 členkami a členy výboru. 

3. Schválení programu 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členkami a členy 
výboru. 

4. f>roblematlka záborů na území MČ Praha 3 

Výbor kontrolní vzal na vědomí dopis místostarosty Mgr. Ruta s tím, že se pravděpodobně 
jedná o šikanování občana ze strany úřadu a bylo by vhodné se obrátit na ombudsmana. 

S. Počty odborných asistentů - informace 

Výbor kontrolní vzal na vědomí předložené tabulkové výkazy a požaduje tyto materiály 
doplnit o předložení uzavřených dohod, výkazů racovní činnosti a výkazů vyplacených 
odměn u těchto osob-

6. Informace o přehledu pohledávek ke spravovaným bytovým a nebytovým jednotkám za 

rok 2018 a 2019 
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Členky a členové výboru se seznámili s materiály předloženými p. Jiřím Mlejnkem, vedoucím 
ekonomického odděleni Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s. a pí Ing. Lenkou 
Sajfrtovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMČ Praha 3 a požadují přizvat na příští jednání 
výboru kompetentního zástupce odboru ekonomického ÚMČ Praha 3, který by poskytl 
vysvětlení k předloženým tabulkám. Dále žádají o přítomnost místostarosty Štěpána Štrébla 
na příštím jednání výboru. 

7. Různé 

K žádosti o provedení kontroly dodržování právních předpisů zaslanou kontrolnímu výboru 

ysokou školu ekonomickou se členky a 
t enov vyboru dohodli napsat J opis, ve kterém bude informován o převzetí 
předmětného dopisu kontrolním výborem. Výbor se bude tímto dopisem zabývat na svém 
příštím zasedání, po seznámení se s předloženými materiály. 

K podklad~m měření, které se uskutečnilo ~ .2019 v bytě imlllllkontrolní výbor 
navrhuje UMČ Praha 3 písemně se obrátit na - dotazem, zda po přeměření jeho bytu 
dne 18.12.2019 pokládá svůj podnět směrovaný úřadu městské části - výboru kontrolnímu za 
vyřízený. 

Členka výboru pí Irena Kryštůfková vznesla dotaz, kdo má zajišťovat údržbu nedávno nově 
osázené zeleně v neudržovaném parčiku na Vackově naproti marketu PENNY. Pozemek má 
parcelnl číslo 3347, LV 1873 a jeho majitelem je Hl. m. Praha. O vyjádření bude požádán 
kompetentní referent Odboru ochrany životního prostředí. 

Hlasová ni: pro: 6 proti: O zdržel/la: O 

Byl stanoven termín jednánf výboru kontrolního s datem konání 17. 02. 2020 v 17:00 hod. 

Zapsala: Jana Bušková, v. z. tajemnice výboru 

Ověřil: Pavel Musil, člen výboru 

Schválil: Tomáš Sunegha, předseda výboru 
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