
1 

 

Zápis ze 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného 

dne 6. 3. 2019 

 

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Zbyněk Kozel, Melinda Vrajíková, Lucie Sobková, Petr Vltavský 

Hosté: Šárka Fořtová – za úřad MČ 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. a ukončeno ve 19:00 hod. 

 

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 1. zasedání kontrolního výboru 

zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že výbor je 

usnášeníschopný.  

 

Zapisovatel: Melinda Vrajíková 

 

PROGRAM VÝBORU: 

A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva 

B. Kontrola plnění požadavků kontrolního výboru 

C. Různé 

 

 

 

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

 

 

Členové kontrolního výboru projednali jednotlivá usnesení z následujících jednání zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, jejichž přehled je součástí přílohy č. 1 zápisu. 

 

1. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 31. 10. 2018 

2. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 12. 11. 2018 

3. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 10. 12. 2018 

4. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 14. 1. 2019 

5. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 11. 2. 2019 

 

Návrh opatření: 

 

V případě usnesení zastupitelstva č. 5/5 dle informací, které měli členové kontrolního výboru ke dni 6.3.2019 

k dispozici, s výsledky veřejného fóra nebylo dále žádným způsobem nakládáno. Členové kontrolního výboru 

považují za účelné, aby byly výsledky diskuse zformulovány do priorit starosty. Členové kontrolního výboru proto 

doporučují starostovi vypracovat a předložit zastupitelstvu přehled priorit MČ Praha – Dolní Měcholupy pro funkční 

období 2019 – 2021. 

 

Usnesení:  

 

Kontrolní výbor projednal usnesení zastupitelstva přijatá v termínu od 31.10.2018 do 11.2.2019 a ke dni 6.3.2019 na 

základě informací a dokumentů, které měl k dispozici, neshledal žádné závady v plnění usnesení. Členové 

kontrolního výboru doporučují starostovi vypracovat a předložit zastupitelstvu přehled priorit MČ Praha – Dolní 

Měcholupy pro funkční období 2019 – 2021. 

 

 

Hlasování: 

 Pro: 5 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 
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B. KONTROLA PLNĚNÍ POŽADAVKŮ KONTROLNÍHO VÝBORU 

 

 

1. Plnění usnesení 36/13 

 

Členové kontrolního výboru projednali splnění požadavků usnesení 36/13 ze zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy konaného dne 15. 11. 2017: Smlouva o spolupráci Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – 

Dolní Měcholupy s MČ Praha 22. 
 

Úkol a současný stav: Usnesení zastupitelstva 36/13 pověřilo starostu uzavřením smlouvy o spolupráci mezi MČ 

Praha – Dolní Měcholupy a MČ Praha 22 na poli požární ochrany zajišťované Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

Praha – Dolní Měcholupy. Předmětná smlouva byla podepsána pouze ze strany MČ Praha – Dolní Měcholupy a 

chybí podpis protistrany MČ Praha 22. 

 

Usnesení: Členové kontrolního výboru konstatují, že nebyl splněn požadavek usnesení 36/13, a úkol trvá. Členové 

kontrolního doporučují starostovi MČ Praha – Dolní Měcholupy, aby požadavek usnesení 36/13 zařadil do programu 

jednání zastupitelstva. 

 

Hlasování: 

 Pro: 5 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 

 

2. Plnění usnesení 40/4 

 

Členové kontrolního výboru projednali splnění požadavků usnesení 40/4 ze zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy konaného dne 12. 3. 2018: 10. učebna ZŠ Kutnohorská. 

 

Úkol a současný stav: Starosta byl usnesením zastupitelstva 40/4 pověřen zadáním a pořízením studie 10. učebny. 

Předmětná studie nebyla zatím vyhotovena a předložena zastupitelstvu. 

 

Usnesení: Členové kontrolního výboru konstatují, že nebyl splněn požadavek u usnesení 40/4, a úkol trvá. Členové 

kontrolního výboru žádají starostu MČ Praha – Dolní Měcholupy, aby sdělil, kdy bude studie 10. Učebny ZŠ 

Kutnohorská dokončena, popř. aby uvedl důvody prodlení vyhotovení a předložení studie. 

 

Hlasování: 

 Pro: 5 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 

3. Plnění usnesení 43/2 

 

Členové kontrolního výboru projednali splnění požadavků usnesení 43/2 ze zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy konaného dne 25. 6. 2018: Koncepce stravování MŠ/ZŠ. 

 

Úkol a současný stav: Zastupitelstvo uložilo starostovi předložit investiční záměr a analýzu nákladů na 3 varianty 

řešení stravování v MŠ a ZŠ. Kontrolní výbor ke dni 6.3. 2019 neměl informaci o tom, zda předmětné bylo či nebylo 

předloženo. 

 

Usnesení: Členové kontrolního výboru konstatují, že nemají informace o tom, zda byl investiční záměr a analýza 

nákladů na 3 varianty řešení stravování v MŠ a ZŠ předložen. Členové kontrolního výboru proto žádají starostu 

MČ Praha – Dolní Měcholupy, aby sdělil, zda byl investiční záměr a analýza nákladů na 3 varianty řešení 

stravování v MŠ a ZŠ předložen a projednán na zasedání zastupitelstva. Členové kontrolního výboru dále žádají 

starostu, aby jim investiční záměr a analýzu 3 varianty řešení stravování v MŠ a ZŠ v písemné formě poskytl. 

 

Hlasování: 

 Pro: 5 
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 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 

 

4. Plnění usnesení 43/7 

 

Členové kontrolního výboru projednali splnění požadavků usnesení 43/7 ze zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy konaného dne 25. 6. 2018: Smlouva s SK. 

 

Úkol a současný stav: Zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvu na pozemek č. parc. 

571/2 o výměře 188 m2 v k. ú. Dolní Měcholupy a smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s SK Dolní 

Měcholupy. Darovací smlouva na pozemek č. parc. 571/2 o výměře 188 m2 v k. ú. Dolní Měcholupy byla podepsána 

starostou 27. 7. 2018 a smlouva o společném zadávání veřejné zakázky s SK Dolní Měcholupy byla podepsána 5. 

12. 2018. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky s SK Dolní Měcholupy nebyla uveřejněna v registru 

smluv. 

 

Usnesení: 

Členové kontrolního výboru konstatují, že byl splněn požadavek u usnesení 43/7, a úkol byl tudíž splněn, zároveň 

členové kontrolního výboru konstatují, že smlouva o společném zadávání veřejné zakázky s SK Dolní Měcholupy 

nebyla uveřejněna v registru smluv. Členové kontrolního výboru v zájmu větší míry právní jistoty doporučují 

přehodnotit přístup MČ Praha – Dolní Měcholupy k otázce uveřejňování smluv v registru smluv a doporučují do 

budoucna uveřejňovat všechny smlouvy, které MČ Praha – Dolní Měcholupy uzavírá. V případě, že je nezbytné 

využít některou z výjimek povinného uveřejňování smluv dle ustanovení § 3 zákona č. 340/2015 Sb., členové 

kontrolního výboru doporučují, aby byl kontrolní výbor o této skutečnosti vždy informován, a to včetně zdůvodnění, 

proč je v konkrétním případě nutné aplikovat výjimku z povinnosti uveřejnit smlouvu dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. 

 

Hlasování: 

 Pro: 5 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 

 

 

 

C. RŮZNÉ 

 

1. Harmonogram svolávání kontrolního výboru 

 

Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl předběžně stanoven na 29.5.2019 v 18:00 hodin. 

 

 

 

PŘÍLOHY: 

 Příloha č. 1 – plnění usnesení ZMČ 

 

 

 

 

 

 

 

…............................…..............     …............................….............. 

předseda kontrolního výboru     člen kontrolního výboru 

 

 

 

 



PLNĚNÍ USNESENÍ ZMČ

ZMČ č. ze dne USN č. Název úkol splněno způsob plnění datum

1. 31.10.2018 1. Volba starosty volba zvolen Mgr.A. Jiří Jindřich

2. Volba místostarosty volba zvolen Ing. Luboš Ježil

3. Zřízení finančního výboru volba M.Brokeš, D.Sobek, J.Voříšečk, V.Hricišin, L.Motlík

4. Zřízení kontrolního výboru volba V.Študent, M.Vrajíková, Z.Kozel, P.Vltavský, L.Sobková

5. Zřízení výboru pro územní rozvoj volba J.Jindřich, L.Dostál,T.Choděra, V.Kuba, L.Ježil, L.Podlipný, O.Vich

6. Odměny - zastupitelé schváleny ano vyplácení dle schválených odměn od 1.11.2018

7. Odměny - nečlenové zastupitelstva schváleny ano vyplácení dle schválených odměn od 1.11.2018

8. Různé

2. 12.11.2018 1. Bezpečnostní situace MČ x

2. Hospodaření MČ k 30.9.2018 souhlas ano informace

3. Rozpočtová opatření zveřejnit ano na webu DM 12.12.2018

4. Rozpočtové provizorium zveřejnit ano na ÚD a webu DM

5. Spolupráce na výstavbě zázemí SK DM uzavřít smlouvy ano uzavřena DS, dodatky - přistoupení ke sml. 5.12.2018

6. Statut redakční rady upravit ano zveřejněn nový statut RR

7. Fitpark informace navýšení ceny díla

8. Smlouva o sml. budoucí na zřízení VB uzavřít smlouvu ano uzavřena sml. S PPDistribuce 13.11.2018

9. Různé

3. 10.12.2018 1. Bezpečnostní situace MČ x

2. Směrnice ÚMČ schválena ano Směrnice k pronájmu zasedací místnosti platná 11.12.2018

3. Vzdání se odměny schválena ano Ing. Zbyněk Kozel 0 Kč platné 1.11.2018

4. Dodatek nájemní smlouvy podepsat ano Dodatek č. 1 s V. Sobkem do 30.4.2019 19.12.2018

5. Výsledky veřejného fóra informace zveřejněny na webu MČ

6. Dodatek smlouvy - Fitpark uzavřít ano dodatek č. 1 ke smlouvě podepsán 18.12.2018

7. Dodatek smlouvy - rekonstruke víceúčel. Hř. uzavřít ano dodatek č. 1 podepsán 27.12.2018

8. Různé

4. 14.1.2019 1. Bezpečnostní situace MČ x informace

2. ROZPOČET 2019 + rozpočtový výhled do 2024 schválen ano zveřejněn na ÚD 15.1., pořízen a předán MHMP 21.1.2019

3. Sportovní klub Dolní Měcholupy schválen ano 30% podíl MČ na vícepracech budování zázemí SK průběžně

4. Výsledky archit. soutěže na revital. návsi informace pozvat autory vítězných návrhů 11.2.2019

5. Různé

5. 11.2.2019 1. Bezpečnostní situace MČ x informace

2. Představení vítězných návrhů na rev. Návsi informace představení návrhů autory 11.2.2019

3. Odměna pro přestupkovou komisi schválena ano odměna pro předsedu KKPP 10.000 Kč 11.2.2019

4. Vlajka pro Tibet schváleno ano vyvěšení vlajky  na budově ÚMČ 10.3.2019

5. Zvýšení limitů pokladní hotovosti schváleno ano navýšení pokladen HČ na 50 tis. Kč a VHČ na 50 tis. Kč 12.2.2019

6. Různé

NESPLNĚNÁ USNESENÍ ZMČ

ZMČ č. ze dne USN č. Název úkol splněno způsob plnění datum

36. 15.11.2017 36/13 JSDH - spolupráce s MČ podepsat

ne (chybí podpis 

protistrany) Podepsat smlouvu o spolupráci mezi MČ DM a MČ 

Praha 22

40. 12.3.2018 40/4 10. učebna ZŠ Kutnohorská předložit ne Předložit stuii na 10. učebnu v ZŠ Kutnohorská

43. 25.6.2018 43/2 Koncepce stravování MŠ/ZŠ předložit ne

Předloženo: 1) Koncepce stravování ZŠ Kutnohorská, 2) 

Posudek - modernizace kuchyně MŠ Kutnohorská září   2019

43. 25.6.2018 43/7 smlouva s SK uzavřít

částečně 

(smlouva o 

společném 

zadávání nebyla 

zveřejněna v 

registru smluv)

Podepsána: 1) smlouva o společném zadávání veřejné 

zakázky, 2) darovací smlouva na pozemek č. parc. 571/2 

o výměře 188 m2 v k. ú. Dolní Měcholupy (a předána na 

MHMP ke schválení)

Ad 1) 24.7.2018

Ad 2) 5.12.2018


