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Městská část

Praha 3
Ú řad městské části
Výbor kontrolní

Zápis z jednání výboru kontrolního
Datum jednání:

29.06.2020

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 309

Začátek jednání:

17:00 h

Konec jednání:

18:00 h

Jednání fidil:

Tomáš Sunegha

Počet přítomných členů:

7, výbor je usnášeníschopný

Přítomní (podle prezentačnl listiny):

Tomáš Sunegha
Marcela Novotná
Irena Kryštůfková
Pavel Musli
Mojmír Mikuláš
Tereza Svobodová
Max Kellenberger

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

Omluveni:

Přitomni

Počet

hosté:

Irena Meisnerová
Štěpán Štrébl

stran:

4

Tajemník:
Ověřovatel

Sněžana Pellarová

zápisu:
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Program jednání:
1. Zahájení

2. Schváleni zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu
4. Podnět zastupitelky k činnosti komise pro výchovu a vzděláváni
5. Počty odborných asistentu - další informace od pověfeného člena výboru
6. Podněty k údržbě zeleně v parčíku na Vackově - informace
7. Ruzné
Hlasování: 7 pro, O proti, O zdržel se - schváleno

1. Zahájení
Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 hod. a predseda výboru všechny přítomné přivlta l.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 08.06.2020 bylo schváleno členkami a členy výboru.

Hlasování: 5 pro, O proti, 2 zdrželi se - schváleno

3. Schválení programu
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi pl'ftomnými členkami a členy výboru.
Hlasování: 7 pro, O proti, O zdržel se - schváleno

4.

Podnět

zastupitelky k činnosti komise pro výchovu a vzdělávání

Projednáváni tohoto bodu navazuje na jednání VK ze dne 08.06.2020, kde je rozebírána záležitost
pi'idělenl dotace ZŠ Cimburkova .Rozvoj technického myšlen!, technické tvořivosti a praktických
činnosti na základnich školách". K tomuto bodu se zúčastnila jednání ředitelka ZŠ Cimburkova, Ing.
Irena Meisnerová, která se vyjádřila k myšlence podáni této žádosti o dotaci a zodpovídala na dotazy
členek a členů VK. K věci se vyjádfil i gesční mistostarosta, Štěpán Štrébl, který předmětnou žádost
posunul k odbornému posouzeni do Komise pro výchovu a vzdělávání. Dále byla všem prezentována
zpráva z kontroly skutečného čerpáni částky 58.500,- Kč, kterou ZŠ Cimburkova obdržela z rozpočtu
zrizovatele. Poskytnutý finanční pfispěvek v uvedené výši pokryl částečně náklady na nákup pomůcek
pro výuku k robotizaci. Jmenovitý seznam majetku a kopie daňových dokladů jsou k dispozici na odboru
kontroly. Nákupy byly fádně vyfakturovány a faktury uhrazeny.
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Na základě diskuze a uvedených skutečnosti bylo pfijato usneseni následujlclho zněnl:
Usnesení
Výbor kontrolnl prošetl'il podnět zastupitelky PhDr. Lýdie Řihové a konstatuje. že neshledal pochybeni
ve věci dispozice s finančnlmi prosti'edky MČ Praha 3, kdy nedošlo k uvolněni částky 135.000,- Kč,
která byla původně požadována v neptehledné žádosti a to na mzdy učitelů a mistrů, přičemž tato
žádost byla podána v souladu s původnf nesprávnou praxí. Částka 58.500,- Kč byla vyplacena a využita
plně v souladu s principem řádného hospodáfe.
Hlasování: 5 pro, O proti, 2 zdrželi se - schváleno

5.

Počty

odborných asistentů - další informace od

pověřeného člena

výboru

Výbor kontrolni si od člena výboru Mojmlra Mikuláše vyslechl zpracovanou problematiku týkajicí se
obsazováni pozic odborných asistentů zarazených do Úřadu městské části Praha 3. Kromě jiného bylo
konstatováno, že v r. 2019 a 2020 jsou počty pozic odborných asistentů navýšeny o 1 systematizované
místo a na základě tohoto výbor přijal následující usnesení.
Usneseni
Výbor kontrolnl doporučuje, aby pfi výběru odborných asistentů byla rozhodujícím kritériem odbornost
uchazeče, zejména s přihlédnutím k možnému požadavku následné kontroly obsahu a kvality jejich
práce.
Hlasováni: 6 pro, O proti, 1 zdržel se - schváleno

6. Podněty k údržbě zeleně v parčiku na Vackově - informace
Výboru kontrolnímu byla pfedložena infonnace OOŽP, jejlž obsah se dá v podstatě shrnout, že 2/3
vlastník tohoto pozemku hl. m. Praha bude vyzván k zajištěni péče o pi'edmětnou plochu.
Na přlštim jednánl výboru kontrolního se členky a členové sejdou v předmětné lokalitě a shlédnou ji na
ml stě.

7.

Různé

V rámci tohoto bodu, tajemnice výboru zajistí podklady k instalaci č. 18 Dynamika odpočinku, v rámci
festivalu Landscape, kdy mělo dojít k poškozeni zeleně a biotopu bagrem.

Členka výboru kontrolnlho požádala, aby tajemnice výboru zajistila informaci od Odboru ochrany
životnlho prostredr úradu městské části Praha 3, zda je plánováno pokračováni výsadby nových
stromů v ullcl V Zahrádkách, kdy byly v průběhu cca 3 let postupně vykáceny akáty,
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které v lokalitě tvořily stromořadí, a dosud tam žádná nová výsadba realizována nebyla a v zemi zůstaly pařezy
po pokácených stromech.
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