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Zápis ze schůze Kontrolního výboru (KV) ZMČ Čakovice
ze dne 28. února 2011 (č. 2)
Přítomni: p. Hrubý, p. Jelínek, p. Jirout, p. Pollák, p. Štefanič, p. Šemík
Nepřítomni: p. Černý (omluven)

Program:



Organizační záležitosti;
Kontrola smluv uzavřených MČ.

Začátek schůze: 16:55

Program: bez připomínek.
Zápis z minulé schůze: bez připomínek.

Organizační záležitosti









Diskuze na téma přítomnosti člena KV jako pozorovatele u otvírání obálek při
výběrových řízení pořádaných MČ:
o Diskutující: Jelínek, Pollák, Hrubý, Šemík, Štefanič
o P. Štefanič seznámil přítomné s připraveným usnesením k jednání ZMČ
9. 3. 2011 (p. Štefanič mi nezaslal slíbený text usnesení, viz tedy materiály
k jednání ZMČ, případně zápis z tohoto jednání), které se týká navrhovaných
kompetencí KV.
Diskuze na téma AK Chytil a Mann:
o P. Šemík navrhuje předložit smlouvu včetně všech doplňků s touto AK
k seznámení na příští schůzi KV.
o Hlasování: Pro: 6 (všichni), schváleno.
Diskuze na téma koupě pozemků v areálu cukrovaru:
o P. Hrubý požaduje novou kontrolu smlouvy o koupi pozemků MČ v areálu
bývalého cukrovaru a rozšiřuje požadavek na kontroly smluv dříve
uzavřených, a které jsou dosud ve finančním plnění.
P. Jelínek poukázal, že bylo dohodnuto na předchozí schůzi KV, zabývat se jen
smlouvami, které nebyly kontrolovány předchozím KV, tedy od října 2011, a
na nevhodnost zasahovat do práce předchozích KV.
o Hlasování o návrhu p. Hrubého: Pro: 3, proti: 3, neschváleno
Diskuze na téma jednací řád KV:
P. Hrubý upozornil na potřebu jednacího řádu KV.
o Do diskuze se zapojili p. Štefanič, Pollák, Šemík Jelínek;
o Dohodnuto – zabývat se jednacím řádem jen v případě zásadních neshod v KV.

Kontrola smluv uzavřených MČ:
KV nemá připomínky k těmto předloženým smlouvám:

171/2010
173/2010

PRE distribuce a.s. – provedení opatření v distribuční soustavě pro
připojení el. zařízení;
PRE distribuce a.s. – prodej poz. parcely č. 1348/16 k.ú. Čakovice pod
trafostanicí;
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174/2010
175/2010
176/2010
177/2010
178/2010
179/2010
180/2010
181/2010
182/2010
183/2010
184/2010
185/2010
186/2010
187/2010
188/2010
189/2010
190/2010
191/2010
192/2010
193/2010
194/2010
195/2010
196/2010
197/2010
198/2010
199/2010
200/2010
201/2010
202/2010
206/2010
207/2010
208/2010
209/2010
210/2010
001/2011
002/2011
003/2011
004/2011
005/2011
006/2011
007/2011
008/2011
009/2011
010/2011
011/2011
012/2011
013/2011

Přednáška „Abydos – nejstarší kultovní místo Egypta“;
PRE distribuce a.s. věcné břemeno – kabel vedení 1 kV;
nájem poz. parcely č. 1288/55 k.ú. Čakovice;
vybudování plyn přípojky v poz. MČ 1451/1 k.ú. Čakovice;
přednáška „Pletení z pedingu“;
přednáška „Enrico Caruso z odstupu století“;
PRE distribuce a.s. věcné břemeno – kabelové vedení v poz. parcele č.
1303/4, 1309;
PRE distribuce a.s. věcné břemeno – kabelové vedení v poz. parcele č.
1151/10, 1560/1;
PRE a.s. dodávka el. energie pro odběrné místo 1/1545;
přednáška „Návštěva u paní Hathory“;
přednáška „Jak se Praha bavila“;
přednáška „Výroba vánočních přáníček technikou EMBOSSING“;
přednáška „Vyprávění o adventu“;
darování pozemků včetně hřiště od ING Zámecký park s.r.o.;
napojení optického kabelu v pozemku 1448 k.ú. Čakovice;
Licence OSA k provozování hudebních děl;
věc. břemeno s O2 na podzemní vedení telekomunikační sítě
v Miškovicích;
nájem poz. parcely1348/99 k.ú. Čakovice pod garáží;
nájem poz. parcely1288/67 k.ú. Čakovice pod garáží;
nájem poz. parcely1288/60 k.ú. Čakovice pod garáží;
nájem poz. parcely1288/8 k.ú. Čakovice pod garáží;
výpůjčka knihovního systému „CLAVIUS“ od Městské knihovny v Praze;
odběr el. energie s gymnáziem pro advent;
výpůjčka poz. parcely č. 1 k.ú. Čakovice pro adventní trhy;
výpůjčka pozemků na akci 3119 TV Čakovice – et. 0008, komunikace;
výpůjčka – umístění internet. připojení zdarma v DPS Třeboradice;
dohoda o narovnání „Výměna a zhotovení přístřešků MHD;
JENA – podmínky prodeje substrátů a dalších materiálů;
JENA – ukládání biologických odpadů;
nájem poz. parcely č. 1348/1 k.ú. Čakovice pod garáží;
vybudování přípojek kanal., vod., plyn, el., v poz. parcele č. 337/1;
vybudování přípojek kanal., vod., plyn, el., v poz. parcele č. 1468;
sml. o prodl. řadů kanal., vod., plyn, el.;
EKVA s.r.o. - dodávka a montáž svítidel a instalac audio-video systému;
kupní smlouva na byt. jednotku 695/301, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 696/331, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 696/421, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 696/321, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 695/411, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 695/401, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 695/311, U Párníků, Čakovice;
kupní smlouva na byt. jednotku 696/431, U Párníků, Čakovice;
přednáška „Slavní pražští podnikatelé“;
přednáška „Karnak – největší chrám světa“;
přednáška „Karnevalový chrám v Luxoru;
nájem poz. parcely č. 1288/52 k.ú. Čakovice pod garáží;
nájem poz. parcely č. 330/41 k.ú. Miškovice – zemědělské poz.;
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014/2011
015/2011
016/2011
017/2011
018/2011
020/2011

nájem poz. parcely č. 331 k.ú. Čakovice pod reklamou;
Telefonica O2 věcné břemeno – pozemní komunikační vedení;
Telefonica O2 bud. věcné břemeno – překládka komunikačního zařízení;
přednáška „Pegamano – papírová krajka“;
přednáška „Tajemství nejstaršího řemesla“;
ČZS, o.s., ZO Čakovice dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze
14/7/2003.

KV se na další schůzi vrátí znovu k těmto předloženým smlouvám:

1.
2.
3.
4.
5.

161/2010
J. Berana;
173/2010
203/2010
část F2;
204/2010
část F5;
205/2010
část F1;

PRE a.s. dodávka el. energie – odběrné místo 1/1545k na nám.
Prodej poz. parcely č. 1336/16 k.ú. Čakovice pod trafostanicí TS 68;
Gartensta s.r.o. – revitalizace vnitrobloku Miškovice, Na Kačence –
Gartensta s.r.o. – revitalizace vnitrobloku Miškovice, Na Kačence –
Gartensta s.r.o. – revitalizace vnitrobloku Miškovice, Na Kačence –

Úkoly:
P. Jelínek:
 Na příští schůzi zajistí ke kontrole smlouvy, které uzavřela MČ od 28. 2. 2011, dále
smlouvy 19/2011 a 21/2011, které nebyly k dispozici ke kontrole;
 Na příští schůzi zajistí opětovně ke kontrole smlouvy 203, 204 a 205/2010 (důvod tří
zakázek), dále 173/2010 (znal. posudek a výměra) a 161/2010 (plná moc a důvod
smlouvy) s tím, že nám budou nejasnosti vysvětleny;
 Zjistí možnosti vystavování zápisů KV na webu MČ;
 Na příští schůzi zajistí k seznámení smlouvu uzavřenou mezi MČ a AK Chytil a Mann
včetně všech doplňků.
 Svolá další schůzi KV na polovinu dubna.
Konec schůze: 18:46

Zapsal Jelínek
V Čakovicích dne 28. 2. 2011
Ing. Jelínek …………………….

