
Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru konaného dne 18.11.2019

v 17.15 hod v zasedací místnosti UMC Praha 19

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Informace zrady

2. Plnění Plánu kontrol na rok 2019

3. Kontrolní činnost na další období

Zasedání výboru zahájil & řídil předseda výboru JUDr. Martin Ridzoň.

1.

Příštíjednání KV se bude konat dne 3.2.2020 v 17.15 hodin v za

zapsala: Ing. Zámyslická, tajemnice KV

za kontrolní výbor: předseda KV JUDr. Martin Ridzoň

Informace z rady:

Rada projednala dne 1 1.10.2019 Protokol z následné veřejnosprávní kontroly na místě ze

dne 6.10.2019 týkající se dotací poskytnutých Skautu _ S.S.V. v roce 2018 provedené

KV & na základě výsledků v tomto protokolu jmenuje kontrolní skupinu ve složení Ing.

llla. lng. Zámyslická a pí Pirná a ukládá této skupině provést následnou kontrolu

uvedených zjištění, a to do konce listopadu 2019. Kontrola v současné době probíhá.

Dále byl vyvěšen záměr na pronájem části nebytového prostoru o výměře 18,45 m2,

který je součástí nebytového objektu Restaurace Srub, Martinická 1082, Praha 9 —

Kbely, stojící na pozemku parc. č. 1167/4 k.ú. Kbely od 20. 9. 2019 do 8. 10. 2019. Ve

stanovené době byla doručena ] nabídka, a to spol. Ta] Company s.r.o., IČ 25706594, se

sídlem Vrchlabská 11/10, 197 00 Praha 9 2 Kbely. Rada schválila pronájem části tohoto

nebytového prostoru spol. TaJ Company s.r.o.. IČ 25706594, se sídlem Vrchlabská

] 1/10, 197 00 Praha 9 —- Kbely. Podmínky pronájmu _ provozování občerstvení; nájem na

dobu neurčitou, výše nájmu _ 1.347 Kč/měsíc; nájemce je povinen strpět. Že 30% doby

pronájmu může užívat předmět nájmu MČ Praha 19 (bezúplatně vůči nájemci) pro akce

pořádané MČ Praha 19; termín akcí MČ Praha 19 nájemci oznámí min. 24 h předem.

Plnění Plánu kontrol na rok 2019:

Kontrola projektu výstavby tělocvičny a nástavby zdravotního střediska (projekt,

smlouvy, finance, postup praci ald.)

Úkol pro všechny členy výboru — do příštího jednání se seznámit s dokumentací.

Projektová dokumentace. smlouvy s projektantem, smlouvy o výstavbě, stavební

povolení. územní rozhodnutí. finanční krytí, postup prací 2 k nahlédnutí na úřadě u

vedoucí OMIBNH. případně na webu e-zakázky — Profil zadavatele.

Kontrola probíhá. Zkontrolovat příjezdové cesty k areálu a k okolním stavbám.

Knntruini činím.—al na další n_!:u.1ului malí-Emi ůkulíg

Kontrola přidělování obecních bytů a bytů v domě seniorů

Pověření kontrolou č. 5/2019/KV byli paní Anna Zborníková a Ing. P. Blažek.

  
ověřovatel Ing. Petr Blažek


