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Zápis ze schůze Kontrolního výboru (KV) ZMČ Čakovice
ze dne 17. ledna 2011 (č. 1)
Přítomni: p. Černý, p. Hrubý, p. Jelínek, p. Jirout, p. Pollák, p. Štefanič, p. Šemík
Nepřítomni: -

Program:
Plán práce a kompetence KV.

Diskuze k programu:


p. Jelínek seznámil s povinnostmi KV vyplývajícími ze Zákona o hl. m. Praze č.
131/2000Sb. tj.:
a) Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha Čakovice;
b) Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, RMČ a Úřadem MČ
Praha Čakovice na úseku samostatné působnosti;
c) Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ Praha Čakovice, případně
RMČ Praha Čakovice.
d) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.
Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.







Jednací řád KV – návrh Jednacího řádu zpracovaného p. Hrubým přepošle p. Hrubý
členům KV. Na příštím jednání se KV vyjádří k jeho dodržování a nutnosti oficiálního
schválení KV a ZMČ P – Čakovice;
p. Pollák, p. Jirout a p. Jelínek seznámili KV se zkušenostmi z předchozích KV;
p. Jelínek přednesl k diskuzi časový rozsah kontroly smluv uzavíraných MČ –
dohodnuto začít kontrolu v návaznosti na minulý KV, tj. od října 2010;
p. Štefanič – vznesl dotaz na možnosti přítomnosti člena KV při výběrových řízení
pořádaných MČ;
p.Štefanič – navrhl:
a) Aby byl KV včasně a pokud možno v předstihu obeznámen s podmínkami
výběrových řízení a mohl tyto podmínky připomínkovat a navrhovat radě jejich
doplnění, úpravu, rozšíření;
b) Aby byl KV obeznámen se zněním smluv, které hodlá rada podepsat, ještě před
podpisem a mohl tak účinně kontrolovat shodu smluv se zákonnými požadavky a
uplatnit případné námitky ještě před podpisem.

Úkoly:
p. Hrubý:
 Přepošle svůj navrh Jednacího řádu výborů ZMČ.
P. Jelínek:
 Na příští schůzi zajistí ke kontrole smlouvy, které uzavřela Rada MČ od října 2010;
 Zjistí možnosti přítomnosti člena KV u výběrových řízení pořádaných MČ;
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Svolá další schůzi KV na konec února.

Zapsal Jelínek
V Čakovicích dne 17. 1. 2011
Ing. Jelínek …………………….

