Zápis č. 1/2016
z jednání kontrolního výboru (KV), konaného dne 4.4.2016 od 17 hodin.

Přítomni:

Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler
zapisovatelka - Jana Černá

Hosté:

Stanislav Fresl, starosta

Omluveni: Zdeňka Děrdová, Petra Škodová

Program:
1. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti KV za rok 2015
2. Hodnocení plnění přijatých usnesení ZMČ k provedeným kontrolám KV v r.2015
3. Plán kontrolní činnosti KV na rok 2016
4. Různé

K bodu č. 1 - Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti KV za rok 2015
Plán kontrolní činnosti KV za rok 2015 b y l splněn mimo bodu 4
„Kontrola platných evidovaných nájemních smluv NS bytových a nebytových prostor a pozemků
v období let 2012 až 2014 dle evidence nájmu bytových a nebytových prostor a evidence pozemků,
včasnost placení nájemného a vymáhání případných nedoplatků“ , který byl splněn částečně, nutno

ještě provést kontrolu smlouvy Čechoslovanu Chuchle - převedeno do plánu kontrolní
činnosti KV na rok 2016.
Hlasování:
Pro: 3 (Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler,)
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu č. 2 - Hodnocení plnění přijatých usnesení ZMČ k provedeným kontrolám KV
v r. 2015
Nebylo naplněno usnesení ZMČ č.1/2015 bod 5-3 – viz příloha č. 1
Doporučení pro Zastupitelstvo MČ Praha –Velká Chuchle:
svým Usnesením vyzvat předsedu Výboru stavebního, dopravy a bezpečnosti, pana Balcara,
k okamžitému plnění již dříve uložených úkolů spojených s dopravním řešením oblasti Lahovská .
Ve spolupráci s příslušnými správními orgány Prahy 16.
Hlasování:
Pro: 3 (Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler,)
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Plán kontrolní činnosti na rok 2016 - příloha č. 2
1. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení ZMČ Praha – Velká Chuchle.
(kontrolu plnění usnesení za měsíce: 12/2015, 01/2016, 02/2016 a 03/2016
– zajistí pí Děrdová a Škodová )
2. Kontrola platné NS na pronájem pozemku a stanov – Čechoslovanu Chuchle
3. Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými bude KV pověřen.
Přítomní schválili Plán kontrolní činnosti KV na rok 2016.
Hlasování:
Pro: 3 (Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler,)
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 4 - Různé
Z důvodu kapacity ZŠ KV doporučuje Školskému výboru provést kontrolu metodiky kriterií
pro příjem žáků do ZŠ.
Hlasování:
Pro: 3 (Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler,)
Proti: 0
Zdržel se: 0

Robert Pořízek
předseda kontrolního výboru

Zapsala : Černá

Kontrolní výbor Zastupitelstva
Městské části Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2, 159 00 Praha – Velká Chuchle

Příloha č. 1 k zápisu KV č. 1/2016

Praha - Velká Chuchle, 4.dubna 2016

P l n ě n í
přijatých usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Velká Chuchle
k provedeným kontrolám Kontrolního výboru ZMČ v roce 2015
Poslední obdobná kontrola byla provedena k 4.11.2015 a je zaznamenána včetně vyhodnocení v bodě
3 Zápisu č.9/2015 Kontrolního výboru ZMČ. Tento zápis byl projednán a vzat Zastupitelstvem
MČ na vědomí na zasedání č. 8/2015 dne 9.11.2015 v bodě 7/1 - a) ZMČ bere na vědomí Zápis
č. 9/2015 z jednání kontrolního výboru konaného dne 4.11.2015.
Nyní lze zkonstatovat, že do současnosti došlo k následnému splnění uložených úkolů u tří ze čtyř
citovaných kontrol (viz Zápis ZMČ č.1/2015, bod 5-5 a 5-6 a zápis č.3/2015, bod 4a).
K dnešnímu dni tak nebylo plně naplněno pouze usnesení v Zápisu ZMČ č.1/2015, bod 5-3.
V Zastupitelstvu přijatém Zápisu o provedené kontrole KV byl realizací pověřen Výbor stavební,
dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha – Velká Chuchle. V té době pod předsednictvím zastupitele Ing.
arch. Doubnera, nyní po jeho rezignaci pod předsednictvím pana zastupitele Balcara. Do současnosti,
po uplynutí více jak jednoho roku, však byly úkoly splněny pouze minimálně – byla dodatečně
zlegalizována již provedená stavba jednoho zpomalovacího prahu a dílčí oprava vozovky (osm
asfaltových záplat).
Proto došlo na zasedání Zastupitelstva č.2/2016 dne 1.2.2016 k interpelaci místopředsedy Kontrolního
výboru ZMČ pana Kozáka na předsedu Výboru stavebního, dopravy a bezpečnosti, pana zastupitele
Balcara (v bodě 4/2-h informace výborů). Pro další pokračující nečinnost v práci výboru byla
interpelace opakována i na zasedání Zastupitelstva č.3/2016 dne 14.3.2016 (v bodě 7 různé). V obou
případech byla reakce předsedy výboru, pana zastupitele Balcara, nulová. Nečinnost výboru v dané
věci tak trvá již déle než jeden rok.
V celé lokalitě Lahovská tak dochází i nadále k prohlubování problémů s bezpečnou dopravou. Její
komunikace jsou ve smyslu zák.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích kategorizovány pouze jako
„veřejné účelové komunikace“ (§7), přesto jsou v současnosti provozovány v rozsahu „místní
komunikace III. třídy“ (§6) jako páteřní spojovací průjezdní komunikace Radotín – Velká Chuchle
(ul. Na Lahovské a Nad Chuchlí).
Doporučení pro Zastupitelstvo MČ Praha –Velká Chuchle:
svým Usnesením vyzvat předsedu Výboru stavebního, dopravy a bezpečnosti, pana Balcara,
k okamžitému plnění již dříve uložených úkolů spojených s dopravním řešením oblasti Lahovská .
Ve spolupráci s příslušnými správními orgány Prahy 16.
Dodatek
Písemnost byla projednána a schválena na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha –
Velká Chuchle č.1/2016 dne 4.4.2016 a je přílohou Zápisu z tohoto jednání .
Robert P o ř í z e k
předseda Kontrolního výboru

Příloha č. 2 k zápisu KV č. 1/2016

Plán kontrolní činnosti
Kontrolního výboru ZMČ Praha – Velká Chuchle
na rok 2016
1. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení ZMČ Praha – Velká Chuchle, které
svým dosahem ovlivňují a zavazují současnou činnost a úkoly MČ Praha –
Velká Chuchle na úseku samostatné působnosti. V této činnosti průběžně
pokračovat i v rámci budoucích zasedání ZMČ.
2. Kontrola platných evidovaných nájemních smluv bytových a nebytových
prostor a pozemků v období let 2012 až 2015 dle evidence nájmu
bytových a nebytových prostor a evidence pozemků, včasnost placení
nájemného a vymáhání případných nedoplatků.
3. Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými bude KV pověřen.

Robert P o ř í z e k
předseda KV

