Zápis ze 6. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 16.1.2017,
konaného od 17:30 v Hrnčířské hospůdce, ulice K Šeberovu 506, Praha 4.
Zápis ze 6. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne
16.1.2017, konaného od 17:30 v Hrnčířské hospůdce, ulice K Šeberovu 506, Praha 4.
Přítomni: Venturová, Melzerová, , Lehovcová, Lamžová
Hosté (zastupitelé): Archalousová, Paroulek
Hosté (z řad občanů):
Omluveni: Pilař – na žádost pana Pilaře je omluva přílohou č. 1 tohoto zápisu, omluva je datována 10.1.2017, byl\
však doručena mailem dne 12.1.2017.
Program:
1.
Informace z jednání ZMČ Praha Šeberov ze dne 19.12.2016
2.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za roky 2015, 2016
3.
Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2017
4.
Různé
V úvodu paní předsedkyně konstatovala, že poslední kontrolní výbor se konal 29.11.2016. Na jednání zastupitelstva
MČ dne 19.12.2016 byl zařazen bod kontrolní výbor.
S ohledem na nutnost zveřejnit pozvánku na jednání KV 7 dní předem, zároveň vyhotovit zápis, zaslat jej radě, aby
včas zařadila bod na jednání zastupitelstva, které je řádné plánováno na 30.1.2017, byla jsem nucena svolat jednání
tohoto výboru na dnešní den, aby KV byl schopen splnit úkol daný mu usnesením dne 19.12.2016.

1.

Informace z jednání zasedání zastupitelstva MČ Praha Šeberov ze dne 19.12.2016

Na program jednání uvedeného zasedání byl opět zařazen i bod kontrolní výbor.
Pan starosta předložil následující důvodovou zprávu:
Kontrolní výbor zasedal dne 17.10.2016. Předsedkyní kontrolního výboru byl zápis ze zasedání rozeslán dne
18.10.2016 všem zastupitelům. Na 15. zasedání zastupitelstva byly předloženy dva návrhy usnesení k bodu
Kontrolní výbor, ani jeden nebyl přijat.
Rada se zabývala předloženým zápisem a konstatuje, že se jedná o spojení dvou dokumentů, konkrétně zápisu ze
zasedání kontrolního výboru a zároveň zápisu o provedené kontrole plnění usnesení rady a zastupitelstva. Jedná o
zápis ze zasedání, které se zabývalo velkým časovým rozmezím bezmála jednoho a půl roku, kdy kontrolní výbor
nezasedal. Dále rada konstatovala, že zápis obsahuje v části o kontrolních nálezech nepravdivé či chybné údaje.
Tomuto lze předejít dodržováním v kontrolní praxi běžných postupů, kdy jsou kontrolní nálezy poskytnuty
kontrolovaným osobám k vyjádření či vysvětlení.
Zároveň ale zápis kontrolního výboru obsahuje řadu podnětných připomínek, které je vhodné zapracovat do agendy
úřadu či práce rady a zastupitelstva.
RMČ doporučuje zastupitelstvu přijmout opatření pro zkvalitnění práce kontrolního výboru, resp. finálních výstupů,
tj. dopracovat zápis z kontroly tak, aby mohl být předložen k projednání na zasedání zastupitelstva a následně přijaty
konkrétní usnesení k nápravě zjištěných nedostatků. Dále doporučuje přijmou usnesení ukládající KV zpracovat
plán kontrol na příští období (rok 2017) a předložit na příští zasedání zastupitelstva zprávu o činnosti za roky 2015 a
2016 v souladu s jednacím řádem kontrolního výboru, čl. 1 odst. 10.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov ukládá předsedkyni kontrolního výboru:
1. dopracovat zápis ze dne 17.10.2016 tak, aby zápis odpovídal odst. 7 §78 zákona č. 131/2000Sb., o hlavním
městě Praze,
2. předložit dopracovaný zápis k projednání zastupitelstvu v souladu s odst. 8 §78 zákona č. 131/2000 Sb.
3. zpracovat plán kontrol na rok 2017
4. předložit na zasedání zastupitelstva zprávu o činnosti za roky 2015 a 2016
Po obdržení důvodové zprávy se předsedkyně KV obrátila na odbor právní a legislativy hl.m.Prahy s dotazy,
týkajícími se obsahu důvodové zprávy pana starosty, právy a povinnostmi KV, projednání zápisů KV a dalšími
dotazy. Na jednání zastupitelstva předložila své stanovisko k jednání KV, které požádala, aby bylo přílohou zápisu
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zasedání zastupitelstva. V zápise je uvedeno, že je přílohou, zveřejněn však není. Stanovisko předsedkyně KV,
včetně protinávrhu je uvedeno zde:
Již dvakrát jsem se pokusila předložit projednání zápisu kontrolního výboru (dále pouze KV) na jednání
zastupitelstva naší městské části. Poprvé 31.10., dále 29.11. a dnes tedy potřetí, abych splnila §78 odst (8) zákona
č.131/2000Sb. o hl.m.Praze v platném znění.
Na základě zaslané důvodové zprávy a opakovaným výtkám, že KV jedná nad rámec svých pravomocí, že zápis
neodpovídá zákonu o hl.m.Praze, jsem zaslala dotaz na magistrát hl.m.Prahy, nadřízený kontrolní orgán, týkající se
zápisu KV ze dne 17.10.2016, usnesení rady ze dne 30.11. a návrhu usnesení, který dnes předkládá pan starosta.
Z odpovědi ředitele odboru legislativního a právního hl.m.Prahy, pana JUDr. Václava Havla shrnuji:
• Výbory zastupitelstva městské části jsou poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti, které
předkládají své návrhy zastupitelstvu městské části a rovněž ze své činnosti zastupitelstvu odpovídají.
• Dále platí, že podle § 78 odst. 5 zákona o hlavním městě Praze kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení
zastupitelstva a rady hlavního města Prahy, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a
Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy. Obdobně to platí i pro výbory městských částí.
• Obecně dále platí, že výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat
opatření k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu, jemuž výbory obstarají k příslušnému
rozhodnutí podklady.
• Podle § 78 odst. 7 zákona o hlavním městě Praze výbor zastupitelstva hlavního města Prahy o provedené
kontrole pořídí zápis. Tento zápis obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy
opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti
se kontrola týkala.
• V daném případě bylo shledáno, že předmětný zápis o kontrole provedené kontrolním výborem
zastupitelstva městské části Praha – Šeberov obsahuje jako předmět kontroly plnění usnesení zastupitelstva
městské části a rady městské části, zjištěné nedostatky, které jsou uvedeny u jednotlivých usnesení
zastupitelstva (bod 3 zápisu) a rady (bod 5 zápisu) a návrhy opatření, které jsou uvedeny v bodech 4 a 6
zápisu. Lze tedy učinit závěr, že předmětný zápis o kontrole provedené kontrolním výborem
zastupitelstva městské části Praha – Šeberov dle našeho názoru splňuje náležitosti § 78 odst. 7 zákona o
hlavním městě Praze.
V souladu s ustanovením § 78 odst. 8 ve spojení s § 100 odst. 1 zákona o Praze by kontrolní výbor zastupitelstva
městské části Praha – Šeberov měl zápis předložit zastupitelstvu městské části Praha – Šeberov a připojit vyjádření
orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Jestliže zápis předložila zastupitelstvu
městské části předsedkyně kontrolního výboru, jak vyplývá z dotazu, lze to pokládat za postup v souladu s
citovanými ustanoveními zákona o Praze, protože za výbor navenek jedná jeho předsedkyně. Z dotazu však
není zřejmé, zda bylo při tomto předložení k zápisu připojeno vyjádření orgánu či zaměstnanců, jejichž činnosti se
kontrola týkala. Kontrola plnění usnesení rady či zastupitelstva městské části totiž znamená de facto kontrolu osob,
které mají přijatá usnesení splnit či vykonat (např. podepsat smlouvu, zpracovat podklady k určité problematice
apod.). Proto by měl kontrolní výbor spolu se zápisem zastupitelstvu předložit i vyjádření těchto konkrétních osob.
Na druhou stranu však nelze ze strany kontrolního výboru vyjádření kontrolovaného orgánu či zaměstnance,
jakkoliv vynutit, proto pokud takové vyjádření i přes snahu kontrolního výboru kontrolovaný orgán neposkytne,
nelze z logiky věci předložení zápisu bez vyjádření kontrolované osoby považovat za porušení zákona.
Obdobný závěr lze dovodit i ve věci podepsání zápisu kontrolovanými osobami, resp. nelze považovat za porušení
zákona kontrolním výborem odmítnutí podepsání zápisu kontrolovanou osobou.
V případě, kdy zastupitelstvo doporučuje uvést zápis do souladu se zákonem, mělo by být současně zřejmé, co
konkrétně je nesprávně a mělo by být upraveno, aby mohl být uložený úkol splněn.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov
1) bere zápis kontrolního výboru ze dne 17.10.2016 na vědomí,
2) schvaluje jako pevný bod každého jednání zasedání zastupitelstva, hned po kontrole zápisu, kontrolu
plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov.
a) za kontrolu plnění usnesení zastupitelstva je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.
3) schvaluje následující úpravu znění usneseních zastupitelstva MČ Praha Šeberov:
a) každé usnesení zastupitelstva bude mimo obsahově správného usnesení obsahovat termín plnění
daného usnesení, osobu odpovědnou za plnění daného usnesení.
b) každé usnesení, které se bude odkazovat na nějaký dokument (smlouvu, výběrové řízení, poptávkové
řízení, objednávku, dopis apod.) bude mít jako nedílnou součást usnesení také zmíněný dokument.
c) za zveřejnění všech příloh je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.
4) konstatuje, že Zápis kontrolního výboru je zveřejněn na stránkách www.seberov.cz, proto není přílohou
tohoto usnesení ZMČ

2

Zápis ze 6. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 16.1.2017,
konaného od 17:30 v Hrnčířské hospůdce, ulice K Šeberovu 506, Praha 4.
5) kontrolní výbor zpracuje zprávu o své činnosti za roky 2015, 2016 v souladu se svým jednacím řádem a
následně po projednání ve výboru ji předloží zastupitelstvu městské části Praha Šeberov.
Ráda bych ještě upozornila na skutečnosti, které nikdy neuvedl pan starosta ani nikdo další z rady či předsedové
jednotlivých výborů, odpovědných zastupitelstvu, nikoliv radě.
Zastupitelstvo neprojednalo ani jeden zápis finančního výboru, konkrétně ty, o kterých víme a jsou zveřejněny na
www.seberov.cz, protože ani zastupitelé nemají jinou možnost se o jednání finančního výboru dozvědět, jelikož
předseda finančního výboru v rozporu se svým veřejným prohlášením, neinformuje zastupitele o jednáních výborů.
Nezasílá jim zápisy, čímž porušuje zákon o hl.m.Praze, konkrétně §78 odst.8, ale i podstatu výboru, tedy že je
poradním orgánem zastupitelů.
Dále zastupitelstvo schvalovalo jediný zápis výboru pro školství, sociální oblast a to konkrétně jednání ze dne
5.10.2015 a dnes nám byl předložen další zápis. Z podstaty věci to vypadá, že finanční výbor se neschází a výbor
pod vedením paní Hrubé se sešel jednou v roce 2015 a jednou v roce 2016. Paní Hrubá, jako předsedkyně výboru
pro školství, tedy stejně jako pan Brich, porušuje zákon o hl.m.Praze. Všechny výbory jsou poradními orgány
zastupitelstva.
Zastupitelé nemají jedinou možnost se dozvědět o jednání finančního výboru a výboru pro školství, nejsou jim
zasílány pozvánky, zápisy, výstupy, podněty – nic.
Závěrem konstatuji, že rada naší městské části porušuje zákon o hl.m.Praze, konkrétně §70 bod (4) Rada
hl.m.Prahy podává pololetně na zasedání zastupitelstva hl.m.Prahy zprávu o své činnosti, protože takovéto
zprávy ani jednou na jednání zastupitelstva nepředložila.
Jak se dalo předpokládat, nebyl protinávrh přijat, ale byl přijat návrh současné koalice. I proto jsme zde dneska,
jelikož nás zastupitelstvo zaúkolovalo usnesením zastupitelstva a uložilo nám termín 30.1.2017.
1. dopracovat zápis ze dne 17.10.2016 tak, aby zápis odpovídal odst. 7 §78 zákona č. 131/2000Sb., o hlavním
městě Praze – podle vyjádření ředitele odboru právního a legislativy oba poslední zápisy KV z roku 2016
tomuto bodu zcela odpovídají, není tedy co by KV měnil nebo doplňoval.
2. předložit dopracovaný zápis k projednání zastupitelstvu v souladu s odst. 8 §78 zákona č. 131/2000 Sb.
a. na základě tohoto odstavce je potřeba zápis KV doplnit o podpisy kontrolovaných osob, tedy
konkrétně pana starosty, obou místostarostů, paní Hrubé a paní tajemnice. Dále by měli všichni
uvedení napsat vyjádření k zápisům, které bude součástí předložení zastupitelům.
b. Zápis KV ze dne 17.10.2016 mají všichni uvedení k dispozici od 19.10.2016. I přes skutečnost, že
Rada, kde jsou všichni mimo paní tajemnice, zastoupeni, vzala tento zápis na vědomí, nebyl do
dnešního dne nikým z výše uvedených podepsán. Pan ředitel odboru legislativy napsal, že nelze
nikoho k podpisu nutit, nelze však z podstaty věci chtít po KV, aby splnil podepsání zápisu, když
tak zúčastnění neučiní. Přes skutečnost, že v době prosincového zasedání, měli všichni možnost
dva měsíce zápis podepsat a vyjádřit se k němu a přesto tak neučinili, udělala paní předsedkyně
další pokus k naplnění uvedeného odst.paragrafu zákona o hl.m.Praze tím, že dne 20.12.2016
vyzvala znovu všechny kontrolované, aby zápisy obou KV z roku 2016 podepsali a přidali k nim
svá vyjádření. Požádala také, vzhledem k termínu uloženém zastupitelstvem KV o dodání a
odpovědi do 6.1.2017, tedy o odpovědi do 17 dní od zaslání posledního mailu.
c. Na tuto výzvu reagoval pouze pan Mencl mailem, ve kterém sdělil, že své dotazy a podněty KV
zpracoval, reagoval na ně a považuje svoji část za vyřízenou.
d. Nikdo další na tento mail nereagoval.
e. V pátek dne 13.1.2017 byla paní předsedkyně na Úřadu městské části, kde jí bylo sděleno, že
úředníci nemají k dispozici zápisy KV podepsané kontrolovanými osobami.
f. Stejně tak do dnešního dne nebylo předsedkyni zasláno žádné další vyjádření kontrolovaných
osob.
3. zpracovat plán kontrol na rok 2017 – bod dnešního jednání KV
4. předložit na zasedání zastupitelstva zprávu o činnosti za roky 2015 a 2016 – bod dnešního jednání KV
Návrh usnesení KV:
1)
KV konstatuje skutečnost, že zápisy KV z roku 2016 odpovídají odst. 7 §78 zákona č. 131/2000Sb., o
hlavním městě Praze
2)
KV konstatuje, že se pokusil všemi možnými dostupnými prostředky, aby kontrolované osoby podepsaly oba
zápisy KV z roku 2016, včetně získání vyjádření k zápisu kontrolovaných osob. Viz. oba samotné zápisy a
mail předsedkyně KV ze dne 20.12.2016, který je přílohou č.2 tohoto zápisu. Podařilo se získat vyjádření
pana Mencla, které je přílohou č.3. tohoto zápisu.
3)
KV se tak domnívá, že splnil i odst. 8 §78 zákona č. 131/2000 Sb. a proto žádá zastupitelstvo o konečné
projednání obou zápisů KV za rok 2016, včetně doporučeného návrhu usnesení:
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4)

1) bere zápis kontrolního výboru ze dne 17.10.2016 a zápis ze dne 29.11.2016 a zápis ze dne 16.1.2017 na
vědomí,
2) schvaluje jako pevný bod každého jednání zasedání zastupitelstva, hned po kontrole zápisu, kontrolu
plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov.
a) za kontrolu plnění usnesení zastupitelstva je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.
3) schvaluje následující úpravu znění usneseních zastupitelstva MČ Praha Šeberov:
a) každé usnesení zastupitelstva bude mimo obsahově správného usnesení obsahovat termín plnění
daného usnesení, osobu odpovědnou za plnění daného usnesení.
b) každé usnesení, které se bude odkazovat na nějaký dokument (smlouvu, výběrové řízení, poptávkové
řízení, objednávku, dopis apod.) bude mít jako nedílnou součást usnesení také zmíněný dokument.
c) za zveřejnění všech příloh je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.
4) konstatuje, že Zápisy kontrolního výboru jsou zveřejněny na stránkách www.seberov.cz, proto nejsou
přílohou tohoto usnesení ZMČ
KV ukládá předsedkyni předložit návrh usnesení na nejbližší zasedání zastupitelstva, tedy na řádně
plánované zasedání dne 30.1.2017.

Všichni byli pro.

2.

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za roky 2015, 2016
Zpráva o činnosti kontrolního výboru městské části Praha Šeberov za rok 2015
Kontrolní výbor se sešel v roce 2015 celkem třikrát, konkrétně 19.1., 21.1., 1.6.
Všichni členové kontrolního výboru se v roce 2015 účastnili všech jednání. Nebyla zaznamenána žádná
absence.
Na jednání zastupitelstva naší městské části dne 21.4.2015 došlo k obměně členů kontrolního výboru, stejně
jako uvedení do souladu se zákonem o hl.m.Praze, tedy navýšení počtu členů kontrolního výboru na 5.
Kontrolní výbor v roce 2015 naplánoval plán kontrol, harmonogram jednání, zkontroloval plnění spol. Raveko a
dále na svém jednání 1.6. zkontroloval usnesení rady a zastupitelstva – od ustavujícího zasedání v listopadu
2014 do května 2015.
Zápis kontrolního výboru vzala RMČ na vědomí dne 22.6.2015 a postoupila zápis na zasedání ZMČ dne
20.8.2015 – po diskuzi v zastupitelstvu byl tento bod odložen do doby, kdy bude znám výsledek mimořádné
kontroly MHMP. Závěr mimořádné kontroly MHMP byl ve smyslu, že pozdní zveřejňování usnesení je
porušením zákona a že příště je nutné zveřejňovat včas. Znovu byl tento bod zařazen na jednání zastupitelstva
10.11.2015, ZMČ vzalo zprávu kontrolního výboru ze dne 1.6.2015 na vědomí.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru městské části Praha Šeberov za rok 2016
Kontrolní výbor se sešel v roce 2016 celkem dvakrát, konkrétně 17.10. a 29.11.
V tomto roce se všech jednání účastnili tito členové kontrolního výboru: Venturová, Lehovcová, Melzerová.
Paní Lamžová se účastnila jednání 17.10., z 29.11. byla řádně omluvena. Pan Pilař se nezúčastnil žádného
jednání kontrolního výboru v tomto roce, ze všech jednání byl řádně omluven.
Kontrolní výbor na svém jednání 17.10. zkontroloval plnění usnesení zastupitelstva a rady naší městské části od
června 2015 do srpna 2016. Závěry kontrolního výboru jsou uvedeny v zápise, který byl zaslán všem
zastupitelům a Úřadu 19.10.2016.
Dále na svém jednání 29.11.2016 KV probral kontrolu evidence smluv, objednávek, poptávkových řízení a
zakázek malého rozsahu, které se uskutečnily v roce 2016. Závěry KV jsou opět uvedeny v zápise, který byl
všem zastupitelům a Úřadu zaslán 30.11.2016.
Na tomto jednání jsme přivítali i občany, jelikož jednání KV jsou v souladu se schváleným jednacím řádem
veřejná.

Návrh usnesení KV:
KV schvaluje zprávy o činnosti kontrolního výboru městské části Praha Šeberov za roky 2015 a 2016 v uvedeném
znění.
KV ukládá předsedkyni předložit zprávy na nejbližší zasedání zastupitelstva, tedy na řádně plánované zasedání dne
30.1.2017.
Všichni byli pro.
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3.

Plán činnosti kontrolního výboru v roce 2017

Na posledním jednání KV jsme se dohodli, že se sejdeme znovu v lednu 2017, abychom zkontrolovali plnění
zasedání zastupitelstva a rady naší městské části od září do prosince 2016. Vzhledem k informaci, kterou paní
předsedkyně zjistila první týden v lednu, že druhý a třetí týden je na městské části kontrola magistrátu hl.m.Prahy,
rozhodla se svolat jednání KV s programem navazujícím na prosincové usnesení zastupitelstva naší městské části.
Kontrola uvedeného plnění se uskuteční v druhé polovině ledna.
Plán činnosti na rok 2017:
Leden:
•
•

jednání KV v návaznosti na usnesení zastupitelstva ze dne 19.12.2016
kontrola na úřadu městské části plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha Šeberov za
období září – prosinec 2016

Únor:
•
•

jednání KV nad výsledky kontroly z ledna 2017
rozeslání zápisu KV kontrolovaným osobám, včetně žádosti o podpis zápisu a vyjádření se k němu. Lhůta
pro podpis a vyjádření bude 30 dní. Poté bude zápis spolu s vyjádřeními rozeslán zastupitelům se žádostí o
projednání na zasedání zastupitelstva – předpoklad březnové zasedání.

Červen:
•
•
•

kontrola na úřadu městské části plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha Šeberov za
období leden – květen 2017.
jednání KV nad výsledky kontroly z června
rozeslání zápisu KV kontrolovaným osobám, včetně žádosti o podpis zápisu a vyjádření se k němu. Lhůta
pro podpis a vyjádření bude 30 dní. Poté bude zápis spolu s vyjádřeními rozeslán zastupitelům se žádostí o
projednání na zasedání zastupitelstva – předpoklad zářijové zasedání.

Listopad:
•
•
•

kontrola na úřadu městské části plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha Šeberov za
období červen - říjen 2017.
jednání KV nad výsledky kontroly z listopadu.
rozeslání zápisu KV kontrolovaným osobám, včetně žádosti o podpis zápisu a vyjádření se k němu. Lhůta
pro podpis a vyjádření bude 30 dní. Poté bude zápis spolu s vyjádřeními rozeslán zastupitelům se žádostí o
projednání na zasedání zastupitelstva – předpoklad prosincové zasedání.

Návrh usnesení KV:
KV schvaluje plán činnosti KV v uvedeném znění.
KV ukládá předsedkyni předložit uvedený plán činnosti KV na rok 2017 na nejbližší zasedání zastupitelstva, tedy na
řádně plánované zasedání dne 30.1.2017.
Všichni byli pro.
4.

Různé: Příští jednání kontrolního výboru se bude předběžně konat 20.2.2017 od 18 hodin

Zapsala v Praze dne 16.1.2017

Michaela Archalousová, zastupitelka
Ověřila v Praze dne 16.1.2017

Petra Venturová, předsedkyně kontrolního výboru
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Příloha č. 1 – omluva pana Pilaře, omluva je datována 10.1.2017, byla však doručena e-mailem dne 12.1.2017.
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Příloha číslo 2 – mail ze dne 20.12.2016 předsedkyně KV

Vyjádření k zápisu kontrolního výboru
Petra Venturová <petra.venturova@gmail.com>
20. prosince 2016 15:20
Komu: MÚ Šeberov - podatelna <podatelna@seberov.cz>, "Dostál Miroslav (STA P-Šeberov)"
<starosta@seberov.cz>, Vasickova <vasickova@seberov.cz>, Marta Hrubá <hruba@seberov.cz>,
Vladimír Mencl <mencl@seberov.cz>, "tajemnik@seberov.cz" <tajemnik@seberov.cz>
Kopie: ÚMČ Praha - Šeberov <info@seberov.cz>, Michaela Archalousová <archalousova@volny.cz>
Vážený pane starosto, paní místostarostko, pane místostarosto, paní Hrubá, paní tajemnice,
v souladu s usnesením zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19.12.2016 vás žádám o
podepsání přiložených zápisů z jednání kontrolního výboru v souladu s §78 odst.(7) zákona o
hl.m.Praze č.131/2000Sb v platném znění.
Dále vás žádám o vyjádření k zápisu v souladu s §78 odst (8) zákona o hl.m.Praze, které bude
přílohou zápisu předloženém následně ke schválení zastupitelstvu. Vaše jednotlivá vyjádření, nikoliv
vyjádření rady, jelikož jednotlivá usnesení měli splnit konkrétní osoby, budou přílohou zápisu KV.
Aby kontrolní výbor mohl splnit usnesení zastupitelstva ze dne 19.12.2016 týkající se
kontrolního výboru, očekávám vaše vyjádření do pátku 6.ledna 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že zápis kontrolního výboru ze dne 17.10.2016 máte již od 19.10. 2016 a
zápis ze dne 29.11.2016 máte k dispozici také delší dobu, nebude jistě problémem vaše vyjádření
zpracovat a poslat.
Podatelnu úřadu prosím o zaslání jednacího čísla, pod kterým bude toto podání evidováno.
Předem děkuji
Petra Venturová
předsedkyně kontrolního výboru

Přílohy: 2
zápis 5.KV 29.11.2016.pdf
4419K
př.1.zápis KV 17.10.2016.pdf
11450K
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Příloha číslo 3 – odpověď pana Mencla na přílohu č.2.
Vladimír Mencl <mencl@seberov.cz>

21. prosince 2016 14:30

Komu: Petra Venturová <petra.venturova@gmail.com>
Kopie: MÚ Šeberov - podatelna <podatelna@seberov.cz>, Dostál Miroslav <starosta@seberov.cz>,
Vasickova <vasickova@seberov.cz>, Marta Hrubá <hruba@seberov.cz>, tajemnik@seberov.cz, ÚMČ
Praha - Šeberov <info@seberov.cz>, Michaela Archalousová <archalousova@volny.cz>
Vážená paní Venturová,
body, týkající se mých kompetencí jsem zodpověděl dvěma mejly z 6.10. (vyjádření k podkladům ještě
před konáním KV) a 1.11.2016 s douškou pokud nebude vysvětlení dostačující, stačí se na mě obrátit
a inkriminované body se mnou doladit. jelikož jste se již znovu na mě neobrátila, považuji záležitost za
vyřízenou a níže uvedeným mejlem se již nebudu zabývat.
tímto máme věcnou podstatu zjištění KV vyřešenou, formální podstatu funkce KV s Vámi vyřeší
starosta, resp. rada
a kdybychom se neviděli, přeji všem hezké svátky
s pozdravem
v.mencl
[Citovaný text byl skryt]

----------------------------------------Vladimír Mencl - MČ Šeberov
Telefon 608 07 07 22
email mencl@seberov.cz
----------------------------------------
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