2. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha Čakovice, pondělí 4.3. 2019
přítomni: Lucie Horáčková, Michal Krejčík, Roman Šemík, Daniel Kajpr
omluven: Josef Záluský

Program jednání:
1. schválení zápisu z KV č. 1

4-0-0

2. schválení návrhu jednacího řádu KV, který bude předložen ZMČ

4-0-0

3. podnět – stále není změna na webu ohledně statutu rady MČ (citace odstavce ze zákona o
HMP: Rada MČ je výkonným orgánem MČ v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze
své činnosti ZMČ) – chybí druhá část věty, prosíme doplnit
4. body RMČ a ZMČ za období 1/2019 – II/2019, které jsou pro KV nesrozumitelné nebo
nepochopené:
- USN RMČ 069 – prodej pozemků oddělených z p.č. 337/1 (na pozemky 337/14 a 337/15)
v kat. území Miškovice, celkem 66 m2 za částku 132.000,-, tedy 2.000,-/m2; KV má dojem,
že tržní cena pozemků je výrazně vyšší;
- USN RMČ 070 – na jakou akci byl poptáván nájem na pozemky p.č. 1222/13 a 1545/1 v kat.
území Čakovice
- USN RMČ 081 – o jaké změny ÚP se jedná
5. smlouvy
Smlouvy 1-68 – ke smlouvám nemá výbor připomínky ani dotazy
Chybějící smlouvy – č. 1-3, 12, 13, 15-19, 21, 22, 24, 25, 28, 36, 37, 46-51, 53, 54, 56-58, 6065, 67, 68; KV by uvítal excelovou tabulku, kde by bylo možné odsouhlasené smlouvy
vyznačit a chybějící dokontrolovat při dalším jednání KV
6. rozpočet 2019
- KV se pozastavuje nad nárůstem rozpočtu přímých dotací pro seniory (poukázky Globus,
služby, obědy), při počtu seniorů doporučuje výrazně zvýšit věkovou hranici obdarovávaných
- KV vyjadřuje podiv nad skutečností, že rozpočet TS narůstá o 35%, když se zvyšuje
rozpočet na zaměstnance (platy a odvody, počet zaměstnanců) a zároveň se zvyšuje rozpočet
na stroje, které TS využívá a oproti tomu se MČ chystá outsorcovat některé činnosti v oblasti
údržby zeleně - tedy jestli neuvažovat o tom, jak dobře zaplatit pracovníky TS, aby celou obec
obsloužili nebo outsorcovat celou údržbu zeleně

zapisovatel – Daniel Kajpr

ověřovatel – Roman Šemík

