3. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha Čakovice, pondělí 6.5. 2019
přítomni: Lucie Horáčková, Michal Krejčík, Roman Šemík, Josef Záluský, Daniel Kajpr
Program jednání:
1. schválení zápisu z KV č. 2

5-0-0

2. diskuse s paní místostarostkou K. Arnotovou nad ne/přijetím JŘ
- návrh na společné setkání předsedů KV a FV s vedením obce – nejlépe do konce května a
následující jednání ZMČ jej přijmout
- KV bude nadále jednat na půdorysu nepřijatého JŘ
- KV se domnívá, že navržený JŘ byl a je dobrý a lze jej přijmout pro oba výbory
- paní Arnotová zodpověděla na další otázky, které členy KV zajímaly, např:
USN 209, koupena garáž za 55.000,- - je na strategickém místě;
USN 226 – poukázky pro seniory, chystá se systémová změna toho komu a za jakých
podmínek budou vydávány, zvýšení věkové hranice;
stavba domu na rohu ulic Řepová/Cukerní – zjistí, jak pokračuje jednání se stavebním
úřadem a jak jsou zohledňovány připomínky sousedů;
kolik nabídek a v jakém cenovém rozptylu, bylo podáno na Husův park si nepamatovala,
prosíme o doplnění.

3. podnět k závěrečnému účtu – KV chybí vyjádření FV a komentář ke zpracování
závěrečného účtu, KV by si představoval lepší práci a součinnost FV vůči KV
4. body RMČ a ZMČ za období 1/2019 – II/2019, které jsou pro KV nesrozumitelné nebo
nepochopené:
viz. jednání s paní K. Arnotovou
5. smlouvy
Smlouvy – ke smlouvám nemá výbor připomínky ani dotazy
7. diskuse ke stadionu – v diskusi bylo shledáno, že koupě kabin na fotbalovém stadionu
za 2 mil. bylo chybou a porušilo pravidlo, že zastupitelé se k majetku obce chovají
zodpovědně a hospodárně
8. diskuse k novému vydání časopisu - redaktorka nemá čas, nenavštěvuje akce v obci, nebylo
VŘ na redaktora, nejsou vidět změny, kontrola smlouvy redaktora, v obsahu časopisu stále
chybí podrobné zprávy obce, plány zastupitelů a rady, informace od vedoucích odborů
k chystaným krokům, plány spolků, kalendář akcí a sportovních utkání souhrnně a přehledně
na poslední stránce ve formě kalendáře, nikoliv jen roztroušeně uvnitř listu;
- KV si vyžaduje pravidla vydávání časopisu U nás v Čakovicích, podle USN 112/2019
- kolik byla celková částka za časopis v roce 2018, smlouvy k časopisu – redaktor, grafik,
tisk, roznos, případně další
9. příští zasedání KV
zapisovatel – Daniel Kajpr

ověřovatel – Michal Krejčík

