ZÁPIS Z 5. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA-ČAKOVICE
DNE 9.5.2016

Přítomni: Ing.Hanák, Mgr.Štech, JUDr.Krištof, p.Pollák, p.Novák,
Nepřítomni: Mgr.Slavík, Bc.Petříková, p.Nekvinda, JUDr.Krejčík,
Konstatování, že je přítomno 5 členů kontrolního výboru ZMČ, tudíž schůze
kontrolního výboru (dále jen KV) je usnášeníschopná.
Zahájení schůze v 17:35
----------------------------Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
- zapisovatelem byl navržen a zvolen Ing.Hanák, (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
- ověřovatelem byl navržen a zvolen Mgr.Štech, (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
1) Vyjádření RMČ k dotazům KV (usnesení č.1 a č.3 ze schůze dne 4.11.2015)
Dotaz KV k „Finské stezce“ viz. usnesení č.1 ze dne 4.11.2015
„KV žádá o informaci, jaké náklady obnáší průběžná údržba a pravidelná roční revize prvků, zda
splňují bezpečnostní předpisy.“

Dotaz KV viz. usnesení č.3 ze dne 4.11.2015
„Kontrolní výbor se opakovaně dotazuje RMČ jaká usnesení přijala a jaké následné kroky byly za
městskou část podniknuty ve vztahu k Magistrátu Hl.m.Prahy v oblasti přípravy nového Metropolitního
plánu ode dne usnesení RMČ ze dne 30.9.2013.“

Předseda KV informuje členy, že i přes urgenci neobdržel na výše uvedené dotazy
od RMČ odpověď.
Návrh usnesení č.1:
Kontrolní výbor konstatuje, že na výše uvedené dotazy dle usnesení č.1 a
usnesení č.3 schůze KV ze dne 4.11.2015 nebylo ze strany RMČ reagováno.
Usnesení bylo přijato. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
-------------------------------------------------------------------------

2) Podnět JUDr. Krištofa:
Pozemky parc.č.1309/97, 1517, 1309/22, 1309/96 v kat. území Čakovice vlastní
Hl.m.Praha se svěřenou správou MČ Čakovice. Tyto pozemky byly historicky
využívány jako polní cesty. Pozemky jsou nyní oploceny a přístup na ně je
znemožněn instalací dvou bran z ulice Cukrovarská. Aktuálně jsou uvedené
městské pozemky zemědělsky využívány k podnikání, tzn. městské části by
měl plynout výnos z jejich užívání.
Následuje diskuze.
Návrh usnesení č.2:
Kontrolní výbor se dotazuje, zda jsou pozemky parc.č. 1309/97, 1517, 1309/22,
1309/96 v kat. území Čakovice, které jsou aktuálně zemědělsky využívány,
pronajaty a komu, a jaký je z těchto pozemků výnos z nájmu.
Usnesení bylo přijato. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
-----------------------------3) Podnět p.Polláka k informačnímu obsahu časopisu vydávaného MČ
Následuje diskuze
Kontrolní výbor s ohledem na skutečnost, že hodnocení informačního obsahu
časopisu nespadá do jeho kompetence doporučuje individuální podání podnětu na
zasedání zastupitelstva.
Bez usnesení.
Ukončení schůze: 18:35

V Praze dne 9.5.2016

Předseda výboru/zapisovatel:

Ing. Roman Hanák

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Daniel Štech

