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Sent: T ursday, August 6, 2015 4:00 PM

To:
ta'e
Subject: podklady k jednání kontrolního výboru

Vážený pane starosto.
připravuji si podklady pro zařijovč zasedani kontrolního \ _vboru. K tomuto
jednaní mi chybí nektere

podklady. ktere prosím připravit Jedna se o:
. zápisy RMČ číslo 16., 17,18 a l9. Jelikož bude kontrolní výbor zasedat
v září. prosim také o
prubčžne zaslaní zapisu L rad. ktere se budou konat \ prubehu měsíce
srpna.
o v návaznosti na přijate usneseni rady Žádám o spis týkající se veřejné
zakázky malého rozsahu
údržba zeleně na rok 2015. veškere přijato laktury vystavené zhotovi
telem v roce 2015 i
odůvodnění přijatého usnesení rady ze dne 7.7.21.) l 5 bod číslo 2/18 a s
tím souvisejících přijatých a
zaplacených t'nktur.
o V souvislosti s údržbou zeleně a prováděnou skutečností prosím o
sdělení. který radní má na
starosti kontrolu provedených prací a zda se kontrola provadi aje
o ni provaden zápis. Tato
skutečnost byla současným vedenim kriti7ována a proto veřiín. Ze jste se
poučili a delate vše podle
toho. jak jste říkali. že dělat budete. ledy. Žeje určen radní a jsou provádč
iy zápisy. ktere doloží
potřebu dalších víceprací.
. _lelikož mají být veškeré scčc provadčny se sborem a odvozem. žádám
také o doložení uložení v
kompostárnách, případně sběrných dvorech posečcneho materialu.
ořezanych větví apod.
. dalším bodem budou přijatá nápravná opatření plynoucích ze Zprávy
o pře/komu hospodaření a
jejich plnění. prosím tedy o podklady k tomuto bodu,
. projekt základní školy - prosím o připravení slozky k základní škole.
tedy předaného šanonu. který
obsahuje veškera podání. odvolání i ro7hodnutí \'7taliujieí se k základní
škole doplněny 0 veškerá
podani. vyjádření. rozhodnutí. tedy vše. co se stalo od ustavujícího yasedán
í do teto doby. tedy

včetně vašeho vyjádření. ktere schvalila rada na svem 16. zasedání.
. pokud ze zápisů Rady vyplyne potřeba dalších podkladu. požádám
vas následně i o jejich doplnění.
Zatím nevím. zda to bude potřeba.
Jsem si vědoma. žeje to ne malo podkladu a pan tajemník je stále v
pracovní neschopnosti a do toho
/asahuje doba dovolených Dovolím se tedy pro připravené podklady
stavit osobnč v pondčlí 24.8.2015
přibližnérpo 17 hodine; Včřinr že je to dostatečná doba pro přípravu všech
podkladu.

Bylo by asi vhodne. pokud nebudete k nektery podkladum delat
kop_ie (například nabídky na veřejnou
7eleň_ celý šanon týkající se problematiky základní školy)_ abyste připrav
ilpL—davicí pwkol: ktere
dorktmleiitxsgyřevezmu. abychom předešli případnym budouc
ím nedorozuměním. Na druhou stranu lj'd

budu mít následně dostatečnou dobu pro kvalitní přípravu podkladu
pro konání kontrolního výboru. 7.
hlediska meho současného pracovního poměru pro me není možné
7. časových duvodu prochazet podklady
na Úřadu a proto prosím o jejich přípravu. abych vše mohla připrav
it v době meho soukromeho volna tedy
ve večerních a víkendových hodinach. Včřínr že to není komplikace
a vše vyřeší kopie dokladu. případné
doplněné o zmíněny předávací protokol.

Závěrem pouze sdělují. že již. minuly týden jsem nechala u paní Dvořák
ově přílohu k zápisu kontrolního
výboru ze dne 1.6.2015 . kterou jste po mne požadoval.
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Č. 106
l'MC Praha _ Sehcroý obdržel Vaší žádost o poskýtnutí informace podle zákona
:
WW) Sh. o s\ ohodném přístupu k informacím. \'a /.akladč \f'aší žádosti \'am pt'iskýtujeme

'Jl

'JJ [J >—

Kopie zapisu RMČ Čislo 16.17. 18 a 19 a 7.11 mesic září 2015
Kopie přijatých faktur. týkající se \? udržba zeleně na rok 2015
Zápis o proýcdcných kontrolách plneni Zitka/„ký udržba zeleně příslušným radním.
požadovaný zapis [THC Praha _ Šehcrm nceýiduje.
4. Doklad o uložení scče V kompostarnach. PVC” Praha _ Šeheroý požadoxaný doklad
ÚMČ Praha _ Šeberov necýidujc.
Kopii xpra\ ý o přijatých napraýních opatřeních.
ané
(1. Kopie písemností. které MČ Šeherm \ souýislosti se stavbou LS ya požadov
období odeslala.
. ScbcroV.
Vami požadm ane kopie listin jsou připrax ený k \‘_\'/.\ cdnutí na l'N'IC Praha

přístup k
Na xaýčr \'as upo/.orí'iujcmc. že jako člen zastupitelstva matc neome/cný
informacím týkajících se samosprz'týne' pusohnosti městské casti a tudíž při \'aší návštěve
nahlížení
úřadu mestske části Praha Šehcroý \'am hudou požadoýanc informace poskýtnutý k
připadne Vam hudou poskýtnutý jejich kopie .

S pozdraýcm

lng. „\lartina _ te oýa
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