
 

Zápis 
z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 17.4.2019 od 16.30 

hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 
           

 

 

přítomni :  Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 

                  Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) 

                  Ing. Petr Karel, Bc. Bedřich Laube, Bc. Pavel Pospíšek (členové KV) 

                  JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV) 

hosté :       bez hostů 

 (prezenční listina přiložena k originálu zápisu) 

 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 v 16.35 hodin zahájil předseda výboru Mgr. Martin 

Hrubčík, konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání.  

1) Schválení programu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 

- Zahájení jednání KV 

-  Určení ověřovatele 

-  Schválení hostů s hlasem poradním 

- Návrhy na doplnění zaslaného programu KV 

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

- Kontrola plnění usnesení rady 

- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

- Kontrola dodržování právních předpisů ÚMČ Praha 9 na úseku samostatné 

působnosti 

- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření 

- Různé 

              Hlasování :   pro : 3      proti : 0      zdržel se : 0 

 

2) Předseda KV navrhl  ověřovatele zápisu Ing. Petra Karla 

 Hlasování :   pro : 3      proti : 0      zdržel se : 0 

 

3)   Schválení hostů s hlasem poradním - bez hostů 

 

4)   Návrhy na doplnění zaslaného programu KV  - bez návrhů  

  

          Hlasování :   pro : 3     proti : 0      zdržel se : 0 

 

5)   Kontrola plnění usnesení zastupitelstva  - člen KV Bc. Bedřich Laube konstatoval, že 

usnesení zastupitelstva jsou plněna a tento bod je tedy bez návrhů. 



6)  Kontrola plnění usnesení rady -   člen KV Ing. Petr Karel prověřil usnesení RMČ č. 
8/19, 48/19, 793/18 a konstatoval, že v Us RMČ č. 793/18, je uvedeno chybné 
označení pozemku parcel. č. 3032, správné označení pozemku  je parc. č. 2032. Dále 
prověřil zápisy ze zasedání RMČ P9 ze dne 8.1.2019, 22.1.2019 a 5.2.2019. Uvedl, že 
v zápisu č.1 ze dne 8.1.2019  v bodu 6. je uvedeno chybné ukončení smlouvy a to 
datum 31.12.20129. Mgr. Martin Hrubčík navrhuje úpravu předmětného usnesení a 
zápisu.  

      Usnesení: KV navrhuje RMČ úpravu předmětného usnesení RMČ a zápisu RMČ. 
Hlasování :   pro : 5     proti : 0      zdržel se : 0 

7)  Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – místopředseda KV Ing. 

Tomáš Hromádka  konstatoval, že právní předpisy FV jsou dodržovány a tento bod je tedy 

bez návrhů. 

8)  Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné 

působnosti – člen KV Bc. Pavel Pospíšek konstatoval, že právní předpisy jsou ÚMČ 

dodržovány a tento bod je tedy bez návrhů. 

   

9)  Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – bez informací a návrhů 

 

10) Různé:  předseda KV Mgr. Martin Hrubčík seznámil členy KV s návrhem finančního  

výboru o doplnění jednacího řádu výborů zastupitelstva. FV navrhuje změnu 

jednacího řádu výborů zastupitelstva a to v čl. IV  odst 2. a to tak, aby věta druhá 

zněla – Předseda Výboru zajišťuje včasné rozeslání materiálů k projednání všem 

členům Výboru. 

Usnesení: KV navrhuje provést změnu jednacího řádu tak, jak ji navrhl finanční 
výbor. 
Hlasování :   pro : 4     proti : 0      zdržel se : 1 

 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,00 hodin. 

 

Zapsala : JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV 

 

Schválil : Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) 

 

Ověřil : Ing. Petr Karel, člen KV 
 


