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ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU (KV) ZMČ
ČAKOVICE ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2012 (Č. 11)
Přítomni: p. Černý (do 17:50), p. Hrubý, p. Jelínek, p. Jirout, p. Pollák, p. Šemík,
p. Štefanič
Omluven: -

Program:
Kontrola smluv uzavřených MČ;
Kontrola smluvního plnění smlouvy č. 078/12;
Jednací řád;
Kontrola usnesení 204/2012 z jednání RMČ č. 44;
Diskuze.
Začátek schůze: 17:00

Program: p. Štefanič navrhuje doplnit o „Materiály pro přípravu mimořádného jednání ZMČ“;
Doplněný program schválen bez připomínek.
Zápis z minulé schůze: P. Hrubý navrhl doplnit zápis o údajná vyjádření pí tajemnice.
Po diskuzi hlasováno o usnesení:
KV se usnáší, že zápis nebude doplněn o vyjádření p. Hrubého.
Pro 5;
Proti 1 (p. Hrubý);
Zdržel se 1 (p. Štefanič).
Usnesení přijato.

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

097/12
099/12
100/12
104/12
105/12
106/12
107/12
108/12
109/12
110/12
111/12
112/12
113/12
114/12
115/12
116/12
117/12

Smlouva o právu provést stavbu s Hellma s.r.o.;
Smlouva o zřízení věcného břemene s PRE distribuce a.s.;
Smlouva o zřízení věcného břemene s PP distribuce a.s.;
Smlouva kupní na byt. jednotku s p. Zollmanem;
Smlouva o dílo s RAPET servis s.r.o.;
Smlouva o zřízení věcného břemene s PP distribuce a.s.;
Smlouva o pronájmu pozemku pod garáží č. 284 s p. Žemličkou;
Smlouva o pronájmu pozemku pod garáží č. 334 s pí Janevovou a Totůškovou;
Smlouva o vybudování vod. přípojky s pí Hladovou a p. Klečkou;
Smlouva mandátní o stavebním dozoru s KOSING.CZ s.r.o.;
Souhlas MČ s provedením stavby pro p. Skučka;
Dohoda o provádění geologických pracích s AECOM.cz s.r.o.;
Smlouva o výpůjčce prostor v ZŠ pro činnost dětského klubu s ZŠ
Dr. E. Beneše;
Smlouva o propagaci s P.T.a.s.;
Dohoda o mlčenlivosti při provádění sítě s Němeček Computers s.r.o.
Smlouva o směně nemovitostí s p. Svobodou;
Smlouva o směně nemovitostí s p. Klečkou, Rezkem a pí Hladovou;
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118/12
119/12
120/12
121/12
122/12
123/12
124/12

Smlouva o dílo – vybavení interiéru MŠ I Něvská s Kenast s.r.o.;
Smlouva o dílo – úprava bytů 17 a 36, Otavská 621 s DKK stav, s.r.o.;
Smlouva o prezentaci firmy na Čakovickém posvícení s HD Investment s.r.o.;
Smlouva darovací na kultur. program pro děti dne 28. 4 s pí Dzurkovou;
Smlouva darovací na kultur. program pro děti dne 28. 4 s p. Hyydelem;
Smlouva darovací na kultur. program pro děti dne 28. 4
s GABČO STAVBY s.r.o.;
Smlouva darovací na kultur. program pro děti dne 28. 4 s pí Ryškovou;

Kontrola smlouvy a smluvního plnění smlouvy č. 078/12
KV se seznámil s plněním této smlouvy s p. Čihákem;
KV pověřuje p. Jelínka, aby si vyžádal od p. starosty vyjádření, kterým usnesením Rady byl
pověřen k uzavření smlouvy 078/12 s p. Čihákem.

Jednací řád
Po diskuzi byl návrh jednacího řádu KV odložen na další jednání KV.

Kontrola usnesení 204/2012 z jednání RMČ č. 44
Vzhledem k nedostatku nových informací KV tento bod odkládá na další jednání KV.

Příprava materiálů pro přípravu mimořádného jednání ZMČ
KV se dohodl, že na tomto jednání ZMČ seznámí členy ZMČ se závěry kontroly koupě
pozemků v areálu čakovického cukrovaru v minulém volebním období. (Úvodní slovo p.
Jelínek, detailní seznámení a příprava materiálů pro jednání - p. Hrubý a p. Štefanič.)

Diskuze
P. Hrubý poukázal na způsob hlasování Rady „per rollam“ (korespondenční) např. u USN RM
352/2012 a upozornil na nepřípustnost tohoto způsobu hlasování dle
http://www.mvcr.cz/odk2/, "Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 1 - Jednací řády
zastupitelstev obcí", bod 28.

Úkoly:
P. Jelínek:
Zajistí smlouvy ke kontrole – 096/12, a od 125/12;
Svolá další schůzi KV na začátek polovinu prosince 2012;
Vyžádá od p. starosty vyjádření, kterým usnesením Rady byl pověřen k uzavření smlouvy
078/12 s p. Čihákem;
Upozorní p. starostu na problematiku hlasování Rady způsobem „per rollam“.
Konec schůze: 19:20

Zapsal Jelínek
V Čakovicích dne 12. 09. 2012
Ing. Jelínek …………………….

