Zápis ze 4. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 17.10.2016,
konaného od 16,30 ve Špejcharu, ulice V Ladech, Praha 4.
Jednání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 17.10.2016, konaného od 16,30 ve
Špejcharu, ulice V Ladech, Praha 4.
Přítomni: Venturová, Melzerová, , Lehovcová, Lamžová (příchod 16:37)
Hosté (zastupitelé): Paroulek, Archalousová
Hosté (z řad občanů):
Omluven: Pilař – na žádost pana Pilaře je omluva přílohou č. 1 tohoto zápisu
V úvodu paní předsedkyně konstatovala, že poslední kontrolní výbor se konal 1.6.2015. 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. Návrh usnesení, které
bylo schváleno, zní: ZMČ vzalo zprávu kontrolního výboru ze dne 1.6.2015 na vědomí.
Jak je vidět dále z kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ, velmi málo podnětů a připomínek kontrolního výboru bylo
aplikováno do praxe.
Program:
1.
Zpráva o projednání zápisu KV ze dne 1. 6. 2015 – plnění doporučení KV
2.
Poskytnutí podkladů pro jednání KV po urgencích po 9 měsících
3.
Kontrola plnění usnesení ZMČ
4.
Usnesení KV plynoucí z kontroly usnesení ZMČ
5.
Kontrola plnění usnesení RMČ
6.
Usnesení KV plynoucí z kontroly usnesení RMČ
7.
Úkoly pro KV pro rok 2016
8.
Různé
Hlasovalo se o programu jako celku
Hlasování (Pro-proti-zdržel se) Pro: 4 (Venturová, Lehovcová, Melzerová, Lamžová), Proti: 0, Zdržel se:0

1.

Zpráva o projednání zápisu KV ze dne 1.6.2015 – plnění doporučení KV

Návrhy usnesení KV k jednáním rady MČ:
1.
2.
3.

4.

5.

KV žádá předložení podkladů dle usnesení rady MČ ze dne 2.12.2014 bod 1/2. - NEDOLOŽENO
KV doporučuje smlouvu na pronájem Špejcharu před uzavřením předložit ke schválení ZMČ. Doporučení
navazuje na usnesení rady ze dne 2.12.2014, bod č. 6/2. - NESPLĚNO
K usnesení ze dne 19.12.2014 KV doporučuje všechny smlouvy, které rada projedná, aby byly součástí
zápisu (s uvedením před podpisem) a byly zároveň ihned po podepsání zveřejňovány v záložce smlouvy,
kterou KV doporučuje zřídit na internetových stránkách. V rámci schváleného usnesení chybí cena, na
kterou byla smlouva uzavřena. – NESPLNĚNO, SMLOUVY NEJSOU SOUČÁSTÍ ANI USNESENÍ ZMČ ANI RMČ
K usnesení ze dne 4.2.2015 č. 4/6 rada uložila starostovi připravit pro zasedání ZMČ informaci o projektu
nové ZŠ s návrhem dalšího postupu. Termín byl 24.3. Na březnovém, dubnovém ani květnovém zasedání
nebylo splněno. Pan starosta nedodržel usnesení rady MČ. KV žádá přeložit zprávu na nejbližší zasedání
zastupitelstva. – nesplněno.
K usnesení č. 5/7 ze dne 18.2.2015 KV doporučujeme změnit směrnici S10 následovně: - SPLNĚNO
ČÁSTEČNĚ, SMĚRNICE UPRAVENA K 1.1.2016, ALE JINAK NEŽ DOPORUČIL KV, DÁVÁ VÍCE PRAVOMOCÍ RADĚ
A STAROSTOVI, Z HLEDISKA TRANSPARENTNOSTI JE TO KROK ZPĚT.
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Čl.1 - Investiční akce v rozsahu nákladů od 0 do 100.000,-Kč jsou schvalovány radou MČ, stačí jedna
nabídka, doporučuje se však oslovit nebo např. na internetu jednoduchou poptávkou získat nabídky
min.2.
Čl.2 – beze změn
Čl.3 - Investiční akce v rozsahu nákladů nad 500.001,- Kč do limitu stanoveného zákonem 137/2006
v platném znění schvaluje na doporučení rady MČ zastupitelstvo MČ na základě poptávky minimálně 5
dodavatelů dle doporučení výběrové komise. Složení výběrové komise je dané starostou, jedním
místostarostou, členem kontrolního výboru, členem finančního výboru a členem odborné komise,
případně odborníkem v oboru, ke kterému se vztahuje VZ, jmenovaného radou MČ. Výběr probíhá dle
předem stanovených kritérií, které schvaluje rada. Nabídková cena je povinné kritérium. Komise
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen komise má k dispozici jeden hlas.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Jednání rady dne 3.3.2015 zahájeno 14:15 – porušení usnesení rady MČ ze dne 14.1.2015 č.1/5 – KV
doporučuje dodržovat platná usnesení RMČ. – NE VŽDY SE USNESENÍ DODRŽUJÍ
Usnesení č.3/9 ze dne 18.3.2015 – kauza Raveko – KV žádá radu MČ o zpracování a předložení
současného stavu předžalobní výzvy a komunikaci se společností Raveko na nejbližší zasedání
zastupitelstva. – ŽÁDNÁ ZPRÁVA NEDOLOŽENA ANI NEBYLA ŽÁDNÁ DALŠÍ INFORMACE NA RADĚ ANI NA
ZASTUPITELSTVU - NESPLNĚNO
KV žádá radu MČ o vypracování vyúčtování jednotlivých kulturních akcí radním pro kulturu (paní Hrubá),
ideálně do 1 měsíce od jejich konání a průběžné zasílání podkladů jak finančnímu, tak kontrolnímu výboru
k projednání. - NESPLNĚNO
Usnesení č. 3/10 z 1.4.2015 programové prohlášení rady –KV se domnívá, že programové prohlášení je
veřejný dokument a mělo být zveřejněno jako součást zápisu. Neochota zveřejnit programové prohlášení
budí dojem, že jej rada schválila pouze formálně. KV požaduje zveřejnění programového prohlášení rady. SPLNĚNO
Usnesení č. 5/10 ze dne 1.4. 2015– jednání se společností Sharidan – termín byl 10.5. – nesplněno,
vzhledem k této skutečnosti KV doporučuje zpracovat informaci o jednání se společností Sharidan a
předložit ji na vědomí také ZMČ. – NESPLNĚNO, ANI NA RADĚ ANI ZASTUPITELSTVU
KV doporučuje zařadit jako bod na nejbližší zasedání ZMČ . odměny dle nového nařízení vlády o
odměňování. - NESPLNĚNO
KV doporučuje radě zpracovat a předložit ke schválení dodatky smluv, uvedených v usnesení č.2/12 ze
dne 29.4.2015 na nejbližší zasedáni ZMČ. Podle nás se nejedná pouze o formální opravu, ale musí být
uzavřeny dodatky. - NESPLNĚNO
KV doporučuje radě MČ, aby součástí zápisů byly také veškeré podklady, které s jednáním rady souvisí,
žádosti, smlouvy, poptávková řízení. - NESPLNĚNO
KV doporučuje radě dodržovat jednací řád rady, zákon o hl.m. Praze, stanovit odpovědnost radních za své
oblasti, aktualizovat jednotlivými radními jejich oblasti na internetových stránkách městské části.
NESPLNĚNO
KV doporučuje radě MČ dodržovat zákon o hl.m.Praze, zejména v oblasti zveřejňování usnesení a zápisů
jak RMČ, tak i ZMČ. – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
KV ukládá radě MČ dodržování jednacího řádu ZMČ, tak aby všichni členové zastupitelstva mohli řádně
vykonávat práci zastupitele. – SPLNĚNO
KV upozorňuje starostu na z jeho strany opakované porušování §3, odst.2 Svolání zasedání zastupitelstva,
§4 příprava zasedání zastupitelstva bod 1. přípravu organizuje starosta, bod 2. , bod 4. a zejména bod č.5
Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnili členům zastupitelstva komplexně posoudit
problematiku a přijmout rozhodnutí o dané věci. KV upozorňuje na opakované porušování především
posledního zmíněného bodu. – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
KV konstatuje, že ze strany současného vedení samosprávy dochází k opakovanému porušování zákona
č.131/2000 Sb. o hl.m.Praze, konkrétně § 65 a § 70 odst (3). Porušování zákona není způsobeno
zaměstnanci Úřadu ani panem tajemníkem, ale pouze současnou vládnoucí samosprávou. - NAPRAVENO
KV žádá radu a současné vedení samosprávy, aby dodržovalo zákon č.131/2000 Sb. o hl.m.Praze,
konkrétně § 65 a § 70 odst (3), které stanoví vyhotovení zápisů a ustanovení z jednání ZMČ a RMČ. NAPRAVENO
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20. KV bere závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov na vědomí
21. KV doporučuje přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě, včetně plnění
přijatých opatření, opatření, která budou dána za úkol konkrétním osobám s termíny plnění. - SPLNĚNO
22. KV doporučuje, s ohledem na zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, schválit závěrečný účet bez
připomínek. – ZÁVĚREČNÝ ÚČET SCHVÁLEN S VÝHRADOU
23. KV upozorňuje na skutečnost o přijatých opatřeních informovat Magistrát HMP, spolu se závěrečným
účtem, a to do 15-ti dnů od projednání v zastupitelstvu MČ, která by závěrečný účet měla projednávat na
svém zasedání 23.6.2015. - SPLNĚNO
Návrh usnesení:
KV žádá Radu / Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov, aby projednala(o) a přijala(o) konkrétní usnesení
k jednotlivým usnesením kontrolního výboru, připomínkám a podnětům.
Hlasování (Pro-proti-zdržel se) Pro: 4 (Venturová, Lehovcová, Melzerová, Lamžová), Proti: 0, Zdržel se:0

2.

Poskytnutí podkladů pro jednání KV po urgencích po 9 měsících

Dne 6.8. 2015 jsem požádala pana starostu jako předsedkyně kontrolního výboru o materiály pro přípravu jednání
KV. Byla jsem si vědoma dlouhodobé nemoci pana tajemníka, proto jsem na přípravu podkladů nechala dosti
dlouhou dobu – do 24.8.2015.. Přesto mi poslední den, kdy jsem si chtěla materiály vyzvednout, odepsal pan
starosta, že si je mohu přijít prohlédnout na úřad, nicméně že mi je nepřipravil.
Na tento e-mail jsem 24.8.2015 odpověděla a žádala materiály jako předsedkyně kontrolního výboru, kdyby mi
nevyhověl, tak jako zastupitelka a když ani to nebude kladně vyřízeno, tak že žádám na základě zákona č. 106/1999
Sb. Na tento e-mail ze dne 24.8.2015 nebylo reagováno vůbec. Došlo tedy k porušení nejen zákona o hlm.Praze,
kdy jako zastupitel má na informace právo, ale také na porušení zákona č.106/1999 o svobodném přístupu
k informacím.
Po jmenování nové paní tajemnice letošního roku, jsem paní Šteflovou, tajemnici, osobně upozornila ve středu
13.4.2016, že mi nebyla zodpovězena žádost ze srpna loňského roku. Paní tajemnice mi na to odpověděla, že si
mám stěžovat, že ji to nezajímá. Na základě této skutečnosti jsem zaslala stížnost na MHMP paní ředitelce, dne
19.4.2016 na neposkytnutí podkladů v souladu se zákonem č.106/1999 sb. V platném znění. Až po této urgenci mi
úřad doručil dopisem ze dne 6.5.2016, že si mohu na úřadu vyzvednout připravené podklady, které jsem žádala
6.8. 2015.
Přílohou tohoto zápisu je e-mailová korespondence ze dne 6.8.2015, 24.8.2015, 7.10.2016, 19.4.2016 a dopis
6.5.2016. – příloha číslo 2, počet stránek 10
Jelikož bylo také komplikované a dokonce několikrát odsouvané schválení zprávy KV na jednání zastupitelstva
městské části, dovolila jsem si požádat magistrát hl.m.Prahy o zodpovězení některých otázek, které se během
diskuze nad zápisem KV objevily. Žádosti a odpověď najdete v příloze číslo 2, jedná se o e-mailovou korespondenci
ze dne 24.8.2016 a dopis z MHMP ze dne 7.10.2016.
Proto navrhuji usnesení KV, kdy by bylo vhodné po skoro roce a půl konečně jmenovat tajemníka výboru z řad
zaměstnanců úřadu, který by zajišťoval přípravu podkladů na jednání KV a tím bychom mohli zefektivnit přípravu
materiálů a snad by odpadly i žádosti o materiály a jejich nepřipravení či nereagování na e-maily.
Návrh usnesení:
KV žádá zastupitelstvo MČ Praha Šeberov o naplnění jednacího řádku kontrolního výboru, konkrétně článek 1 bod 7
– volba tajemníka výboru.
KV konstatuje, že jednání pana starosty – neposkytnutí podkladů pro jednání KV na základě žádosti ze dne
6.8.2015, nereagování na urgenci a žádost podle z.106/1999 ze dne 24.8.2015 - bylo v rozporu se zákonem o
hl.m.Praze a došlo k porušení zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
Hlasování (Pro-proti-zdržel se) Pro: 4 (Venturová, Lehovcová, Malzerová, Lamžová), Proti: 0, Zdržel se:0
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3.

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha Šeberov

Poslední kontrolní výbor se konal 1. června loňského roku. Proto zde máme kontrolu usnesení ZMČ za více jak rok,
konkrétně se od posledního KV konalo 14 jednání ZMČ, z toho 12 řádných a 2 mimořádná.
Nyní k jednotlivým usnesením ZMČ:
•

23. 6. 2015
!

Program ZMČ neschválila RMČ

!

1/5 –schváleno zahájení projednání podnětů na úpravu ÚP hl.m.Prahy.
o

•

Zatím nedoloženo, zda starosta informoval Radu hl.m.Prahy.

20.8.2015 – 4 mimořádné
!

Program schválila RMČ dne 10/8/2015

!

5/4M – v bodě II je uvedeno, bere na vědomí podnět…dle přílohy tohoto materiálu, nikde
„uvedený“ materiál není zveřejněn ani přiložen. Dále nedoloženo, zda starosta splnil bod č.IV a
zajistil podání k pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy - Sportareál

•

•

15.9.2015
!

Program schválila RMČ dne 31.8.2015

!

Bez připomínek

10.11.2015
!

Program schválila RMČ dne 26/10/2015

!

7/7 k Dodatku č.1 k plánovací smlouvě
o

Není uveden termín – je uveden v zápise, ale ne v usnesení

o

Starosta dodatek nepodepsal v termínu, který mu stanovilo ZMČ, ale až 17.12.2015.

o

Usnesení by mělo být konkrétní včetně stanovení, že uvedený dokument je přílohou, což
se nestalo. V usnesení se odkazuje na změny v textu Dodatku č.1. Jelikož ale není
dodatek přiložen, nemůže občan vědět, proč a kde došlo ke změnám a jak Dodatek č.1,
který byl schválen vlastně zní.

!

8/7 ZMČ vzalo zprávu KV ze dne 1.6.2015 na vědomí. Starosta měl informovat o výsledku
mimořádné kontroly, což se nestalo. Na zasedání ZMČ dne 20.8.2015 byl tento bod odložen,
právě do výsledku kontroly. Výsledek kontroly nebyl prezentován ani zveřejněn.

!

10/7 – schválený nový jednací řád kontrolního výboru má být součástí usnesení, což se nestalo.
V usnesení je přímo schváleno, který je přílohou usnesení, což ve skutečnosti není.

•

15. 12.2015
!

Usnesení RMČ – 7/12/2015 formou: RMČ souhlasí s navrženým programem a pověřuje starostu
vypravením pozvánek. Není zde však uvedeno jak zněl navržený program, nemůžeme se tedy
vlastně dozvědět, jaký program RMČ schválila. Proto je toto usnesení neplatné pro neurčitost.
Proto lze říci, že RMČ neschválila program.

!
•

7/8 – dodatek s DNŠ by opět měl být přílohou k usnesení, není v usnesení stanoveno.

22.12.2015 – 5 mimořádné
!

Program ZMČ neschválila RMČ
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!
•

•

•

Usnesení splněna

25.1.2016
!

Program nebyl projednán ani schválen RMČ

!

Usnesení splněna

30.3.2016
!

Program nebyl projednán ani schválen RMČ

!

Usnesení splněna

11.4.2016
!

Program nebyl projednán ani schválen RMČ

!

Opravené usnesení – takto zveřejněné je nepřijatelné

!

Usnesení má obsahovat konkrétní přijatá usnesení a ne návrhy a názory zastupitelů. Mimo
chybně zveřejněného usnesení jsou zveřejněny i dva zápisy, každý podepsán pouze jedním
ověřovatelem.

!

Podle opraveného usnesení zcela chybí usnesení číslo 4/10

!

U tohoto ZMČ není vůbec zřejmé, jak zní usnesení a jaký je schválený zápis uvedeného jednání,
proto KV doporučuje usnesení 4/10 ze dne 11.4.2016 zrušit a projednat tento bod znovu na
nejbližším zasedání zastupitelstva

•

25.4.2016
!

Program nebyl projednán ani schválen RMČ

!

3/11 – nedodrženo, nesplněno – jedná se o kontrolu a schválení opravy zápisu a usnesení
z jednání ZMČ ze dne 11.4.2016 .

!

Body 4/11, 5/11 6/11 jsou neplatné pro neurčitost. Nelze schválit usnesení, které je nekonkrétní,
pouze ve formě ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu, ale není určena částka, oddíl a kapitola čerpání a
odkud kam se peníze převádí. U bodu 6/11 se schvalovaly finance z rozpočtu hl. m. Prahy, která
vždy posílá přesné znění, odkud, kam a kolik se převádí.

!

Bod 4/11 zní ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ č.9/2016 financování párového učitele – není
určeno v jaké výši, odkud a kam se převádí, ani termín plnění.

!

Bod 5/11 – ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ č.6/2016 mzdové náklady na asistenty pedagoga
v MŠ a ZŠ – opět nejsou uvedeny částky, oddíly a kapitoly odkud a kam se převádí, ani termín
plnění.

!

Bod 6/11 – ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu č.4/2016 přijetí účelové dotace z rozpočtu hl.m.Prahy
– není uvedenou jakou, v jaké výši, odkud a kam. V pokynu od MHMP jsou vždy uvedeny
náležitosti, které chce mít MHMP v usnesení.

•

6.6.2016
!

Program nebyl projednán ani schválen RMČ

!

V usneseních i zápise je uvedené chybné datum konání ZMČ. Na tuto chybu byla opakovaně
upozorněna paní tajemnice – dosud nenapraveno.
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!

5/12- nákup č.p.1 a 62 - zatím nedoloženo stanovisko příslušného odboru MHMP ani
spolufinancování nákupu - nesplněn termín

!

6/12 – oprava minigolfu – nesplněno, objednávka existuje, plnění neprovedeno

!

7/12 – dle vyjádření paní tajemnice není potřeba vyjádření postoupit, přestože je na to usnesení
ZMČ, které ji k tomu zavázalo, protože pokud se MČ nevyjádří, bere se prý jako souhlas. Usnesení
nesplněno.

•

•

4.

27.6.2016
!

Program byl schválen RMČ dne 15.6.2016

!

Usnesení splněna

26.9.2016
!

Program neschválila RMČ

!

Usnesení zatím bez připomínek, plnění nelze zkontrolovat, většinou běží lhůty pro jejich plnění.

Usnesení KV plynoucí z kontroly usnesení ZMČ

Na základě kontroly plnění usnesení ZMČ Praha Šeberov Kontrolní výbor ZMČ navrhuje toto usnesení:
Kontrolní výbor městské části Praha Šeberov
schvaluje
1. Program zasedání zastupitelstva městské části Praha Šeberov má v souladu se zákonem č.
131/2000Sb. o hl.m.Praze schvalovat Rady městské části Praha Šeberov.
a. Což se většinou nestává a je tím tedy porušován zákon o hl.m.Praze č.131/2000Sb
v platném znění.
2. Doporučení - zařadit do každého programu jednání RMČ a ZMČ kontrolu plnění předchozích
schválených usnesení.
3. Doporučení – sjednotit formu zápisů usnesení.
a. Někdy chybí termíny plnění, částky a další náležitosti – což může způsobit až neplatnost
usnesení. V každém usnesení by mělo být také uvedeno, pokud z usnesení vyplývá, kdo je
daným úkolem pověřen.
4. Doporučení – nedílnou součástí usnesení uvádět veškeré schvalované přílohy.
a. U bodů, kde jsou schvalovány například smlouvy, dodatky, jakékoliv přílohy, vždy uvést, že
jsou povinnou přílohou usnesení a vždy je také přiložit.
5. Doporučení – paní tajemnice si v případě, kdy si není jista, jak opravit například již zveřejněné
usnesení, vyžádá písemné stanovisko a doporučení nadřízeného orgánu, tedy MHMP.
a. Jedná se konkrétně o současně zveřejnění usnesení a zápis z jednání zastupitelstva
městské části Praha Šeberov ze dne 11.4.2016. U tohoto ZMČ není vůbec zřejmé, jak zní
usnesení a jaký je schválený zápis uvedeného jednání.
b. KV doporučuje zrušit usnesení 4/10 ze dne 11.4.2016 a projednat tento bod znovu na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
6. Zajistit stanovisko nadřízeného orgánu k situaci, kdy některá usnesení se dají svoji neurčitostí
považovat za neplatná (zejména usnesení zastupitelstva 4/11, 5/11, 6/11 z 25.4.2016).

Hlasování (Pro-proti-zdržel se) Pro: 4 (Venturová, Lehovcová, Melzerová, Lamžová), Proti: 0, Zdržel se:0
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5.

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha Šeberov

Poslední kontrolní výbor se konal 1. června loňského roku. Proto zde máme kontrolu usnesení RMČ za více jak rok,
konkrétně se od posledního KV konalo 14 jednání RMČ, z toho 12 řádných a 2 mimořádná.
Nyní k jednotlivým usnesením a zasedáním RMČ:
•

15. jednání ze dne 3.6.2015
!

ze zápisu plynou body bez usnesení - bod 6. výstavba chodníku K Hrnčířům/Novákova - kdo
chodník postaví, jednal tajemník? Zatím nezodpovězeno.

!
•

bod 7. - vypracovala stavební komise návrhy ke změnám Z 2819 a Z2825? Zatím nezodpovězeno

16. jednání ze dne 10.6.2015
!

3/16 - bod II.prověření platnosti nájemních smluv s možností aktualizací valorizačních doložek.
Bylo provedeno? S jakým závěrem? Zatím nedoloženo.

!

V zápise 16. jednání RMČ jsou body, kdy se například schvalovala dotace Baráčníkům, ale bez
usnesení. Proč tyto body nemají usnesení? Pro navazující právní postupy je závazné pouze
usnesení, nikoliv zápis.

!
•

Některé body mají termíny plnění, některé ne.

17. jednání ze dne 22.6.2015
!

Bod 3/17 – RMČ vzala na vědomí zprávu KV včetně doporučení a uložila starostovi předložit
projednání zprávy a návrhu na úpravu jednacího řádu KV na jednání ZMČ dne 23.6.2015 –
nesplněno, zpráva byla zařazena na bod jednání ZMČ až 20.8.2015 na mimořádném zasedání a
odložena až do ukončení mimořádné kontroly. Nakonec předložena až na zastupitelstvo
10.11.2015, které ji vzalo na vědomí.

!

Bod 4/17 – pronájem objektu v ulici V Ladech – Špejchar – starostovi bylo uloženo zabezpečit
výběrové řízení na pronájem objektu s termínem plnění 15.7.2015 – nesplněno. Stejné usnesení
RMČ, bez předchozího upozornění, zrušení či doplnění tohoto původního, bylo schváleno znovu
26/10/2015, tentokrát s termínem plnění 6/11/2015.

•

18. jednání ze dne 7.7.2015
!

2/18 bod II. ukládá paní Vašíčkové provést kontrolu provedených prací - existuje zápis, protokol z
provedené kontroly, jednání se zhotovitelem? Bylo v souladu s bodem I. usnesení něco
fakturováno? Zatím nedoloženo.

!

v zápise z 18 jednání RMČ v bodě 5. stavební komise je uvedeno, že Rada projednala zápis a
schválila přijetí všech doporučení. K tomuto bodu neexistuje usnesení, přestože bylo schváleno a
bylo o něm hlasováno. Zápis vyhotovil a podepsal starosta.

•

19. jednání ze dne 22.7.2015
!

2/19 – k opravě zabezpečovacího zařízení – přestože je v usnesení, že RMČ souhlasí s objednáním
opravy u společnosti ORIS PLUS v evidenci objednávek tato objednávka chybí, v usnesení není
uvedena cena ani termín plnění.

!

3/19 – požadavek Pražské plynárenské Distribuce na odpuštění jednorázových poplatků za
omezení užívání nemovitostí v případě této společnosti. RMČ nesouhlasila a uložila starostovi
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prověřit tento postup u ostatních městských částí. V dalších zápisech ani usneseních
nedohledáno, proto vznesen dotaz – dosud nezodpovězen.
!

4/19 bod II.- uzavření dodatku se spol. Outdoor akzent s.r.o. – RMČ nesouhlasila s dodatkem a
pověřila starostu ověřit správnost postupu na odboru kontrolních činností a informovat RMČ
s návrhem dalšího postupu. V usneseních ani zápisech RMČ další postupy a kroky v této věci
nedohledány. Vznesen dotaz - doložit jednání s odborem kontrolních činností + informování
RMČ, kdy byla rada informována? Zatím nedoloženo.

!
•

Některá usnesení mají termíny plnění, některá ne.

20. jednání ze dne 10.8.2015
!

1/20 – pořizování investičních požadavků MČ do návrhu rozpočtu na rok 2016 – chybí termín
plnění, požádala jsem o kopie podání – nebyla doložena.

!

3/20 – k chybějícím smlouvám v evidenci – RMČ odsouhlasila prověření provedených plateb za
rok 2013-2014 v návaznosti na uzavřené smlouvy a objednávky a uložila starostovi projednat
kontrolu s předsedou finančního výboru. Termín plnění byl 30.8.2015 – v zápisech finančního
výboru zatím nenalezeno. Uvedený úkol si finanční výbor schválil v plánu na letošní rok.

!

4/20 – k podnětu na změnu ÚP hl.m.Prahy – souhlasí s návrhem podnětu na změnu ÚP
zpracovaným ing. Arch. Boučkem a uložila starostovi předložit návrh na jednání ZMČ. V usnesení
není číslo pozemku, čeho se změna týká. Pro neurčitost je usnesení neplatné. Až ze zápisu je
zřejmé, že se jedná o Sportareál.

•

21. jednání ze dne 31.8.2015
!

1/21 – k novým Pražským stavebním předpisům – RMČ souhlasila s připomínkami zpracovanými
SMČHMP – které však nejsou přílohou. Měly by být.

!

2/21 bod II.- k převodu práv stavby k cyklostezce Kunratice-Vestec -prosím kopii předávacího
protokolu na TSK – zatím nedoloženo, termín plnění 30.9.2015 nebyl dodržen.

!

3/21 – vyhláška o pohybu psů – RMČ schválila připomínky SMČHMP, v usnesení je chybně
uvedeno, že souhlasí s připomínkami k PSP (viz.bod 1) – chybné a tedy neplatné usnesení.
Připomínky nebyly nikde zveřejněny ani prezentovány.

!

5/21 – k daru Družstva Náměstí Šeberov – RMČ souhlasila se záměrem převést nemovitý majetek
ve vlastnictví DNŠ formou daru do vlastnictví HMP, svěřeno MČ Praha Šeberov a uložila
starostovi prověřit postup na příslušném odboru MHMP – zatím nedoloženo, termín plnění
31.10.2015 nebyl dodržen.

•

22. jednání ze dne 23.9.2015
!

1/22 – ke smlouvě o smlouvě budoucí o věcném břemeni a služebnosti sítí p.Mitka – RMČ
odsouhlasila smlouvu a uložila starostovi vyvěsit záměr na úřední desku. Termín plnění byl
30.10.2015. Smlouva však byla uzavřena již 16.10.2015 a je na ni vyznačena doložka o projednání
v ZMČ, což se nestalo a je to tedy nepravdivý údaj. Záměr musí v souladu se zákonem o
hl.m.Praze být zveřejněn před projednáním v příslušném orgánu městské části, nikoliv před jeho
zveřejněním. Jinak je právní úkon od počátku neplatný. – smlouva je tedy neplatná!
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!

2/22 –k jmenování redakční rady – Jak je zřejmé z textů Zpravodaje, není termín uzávěrky ani
rozsah příspěvků plněn členy rady MČ a někdy dokonce členy redakční rady . viz například
poslední dvě čísla Zpravodaje, rozsah textu v čísle 1/2016. Vznesený dotaz- existují zápisy
redakční rady? Jak často se schází? Dosud nezodpovězeno.

!

3/22 –k projektu cyklostezky Kunratice Vestec – zpracování rozpočtu a předání podkladů na
MHMP, termín 30.10.2015. Dotaz- kopie předávacího protokolu na MHMP. Dosud
nezodpovězeno

!

4/22 – k dopisu zástupce majitele části kanalizačního řadu – MČ souhlasí s napsáním dopisu ve
smyslu, že MČ nevlastní ani neprovozuje kanalizaci na území MČ a uložila starostovi odpovědět
dopisem v tomto smyslu – termín plnění 30.9.2015. Žádost o kopii dopisu – zatím nedoloženo.

!

7/22 – k výletu pro seniory – souhlas s úhradou poplatku zájezdu do Plzně za seniory s trvalým
bydlištěm v MČ Praha Šeberov – příspěvek uhrazen přímo Klubu přátel Hrnčíř, hlasování se
účastnila i paní Vašíčková, místopředsedkyně Klubu, přestože by se mohlo jednat o střed zájmů.
Vhodnější varianta byla, aby se poplatek proplatil přímo jednotlivým seniorům.

!

8/22 k spoluúčasti na kulturní akci- souhlas s úhradou faktury za mobilní toalety na akci 1.
Hrnčířské Svatováclavské slavnosti – platba přímo Klubu přátel Hrnčíř, i když toto není uvedeno
v usnesení. Hlasování se účastnila i paní Vašíčková, i když by se mohlo jednat o střet zájmů,
jelikož je současně místopředsedkyní Klubu. Vhodnější, aby platbu hradila městská část napřímo
dodavateli mobilních WC.

!

V zápise uvedeny další body, kterými jsou schvalovány nákupy materiálu a majetku, avšak bez
usnesení a termínů plnění
o

Například: bod 11 zápisu nákup dataprojektoru do 15 tis – platba byla však ve výši
25538,- za projektor+plátno

o

Zakoupení počítače pro provoz infokanálu v ceně opět do 15 tis. – platba byla však za
modulátor DVB-C ve výši 24.177,-

o

Doporučení – ve všech bodech přijmout konkrétní usnesení s termínem plnění a
zodpovědnou osobou.

o
!

Body uvedené pouze v zápisech bez usneseních nemají žádnou právní oporu

Z jednání RMČ ze zápisu je zřejmé, že na jednání RMČ byla přizvána paní Kadeřábková, nová
zastupitelka, která na jednání rady obdržela jmenovací dekret a ostatní náležitosti k uvedení do
funkce zastupitele.

•

23. jednání ze dne 30.9.2015
!

2/23 k nápravnému opatření – uložila RMČ Ing. Vašíčkové zajistit podepsání nové smlouvy s Obcí
baráčníků – Termín byl 15.10.2015, nesplněno. Znovu na jednání RMČ26/10/2015. Ing. Menclovi
projednat a zajistit dodatky se smlouvám se spol. Vodafone – splněno.

!

3/23 – k Izomatu – RMČ souhlasí s umístěním nového vjezdu s podmínkou využití tohoto vjezdu
pro vjezd i výjezd kamionů a uložila starostovi vypravit v tomto smyslu dopis. Termín plnění byl
31.10.2015 – zatím nedoloženo.
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•

24. jednání ze dne 14.10.2015
!

2/24 – k daru pozemku DnŠ městské části – RMČ souhlasila s převodem věcí nemovitých
z majetku DnŠ formou darovací smlouvy na MČ a pověřila starostu přípravou podkladů
s termínem předložení na ZMČ dne 3.11.2015 a termínem plnění 26.10.2015 – nesplněno

!

3/24 – k vánočnímu osvětlení – RMČ souhlasila s nabídkou a uložila paní Vašíčkové objednat a
dojednat termín rozsvěcení. Nabídku nemáme, objednávka ani smlouva nenalezena. Platba
uhrazena.

!

4/24 – k výsledku mimořádné kontroly – RMČ souhlasí se zveřejněním závěrů formou informace
na ZMČ a uložila starostovi tuto informaci připravit s termínem 26.10.2015. Požádala jsem o kopii
protokolu mimořádné kontroly ze dne 24.9., doručeného 5.10.2015 – nesplněno

!

5/24 k přípravě projektů pro OPŽP – RMČ souhlasila se zveřejněním závěrů formou informace na
ZMČ a uložila starostovi zajistit nabídku/y na zpracování – nenalezena objednávka ani smlouva –
požádala jsem o kopie nabídek na zpracování projektů dle usnesení RMČ - dosud nedoloženo.

!

6/24 k nové smlouvě s mobilním operátorem – RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy s mobilním
operátorem podle předložené nabídky. Nabídka však není přílohou a proto nelze z usnesení zjistit
obsah nabídky. Usnesení se odvolává na dokument, který není přílohou. – neurčité usnesení

!

7/24 – k aukci elektrického proudu – RMČ schválila uzavření smlouvy s PRE a.s. s novými
podmínkami a uložila starostovi uzavřít smlouvu. Opět nejsou nové podmínky specifikovány, není
zřejmá cena, o jaké objekty se jedná apod. Usnesení se odvolává na něco, co není zveřejněné a
zřejmé a proto by se dalo považovat za neplatné.

!

9/24 k výběrovému řízení na údržbu MČ – RMČ schválila zadání zpracování VŘ firmě IKIS a uložila
paní Vašíčkové a p.Menclovi připravit podklady. V usnesení chybí cena, za kterou firma IKIS VŘ
provede.

•

25. jednání ze dne 26.10.2015
!

3/25 k organizačním změnám, RMČ souhlasila se zvýšením počtu zaměstnanců MČ zařazených do
Úřadu MČ o 3 pracovníky…a pověřila starostu zajistit změnu organizačního řádu dle bodu a) –
paní tajemnice organizační řád nemá změněný – nesplněno.

!

5/25 k převodu majetku z DnŠ na hl.m.Prahu, svěřeno MČ Praha Šeberov – RMČ vzala na vědomí
schéma postupných kroků a návrhy příslušných smluv a dokumentů (nezveřejněny, nejsou
přílohou ani nejsou přiloženy jako podklady k jednání rady u zápisu) a pověřila starostu zaslat
smlouvy na právní posouzení a projednat varianty dalšího postupu s termínem plnění 9.11.2015 –
nesplněno

!

7/25 k investicím ve Sportovním areálu Šeberov RMČ pověřila starostu vyžádáním právního
názoru ve věci dalších investic do Sportovního areálu s termínem plnění 6.11.2015 – nesplněno.

!

Další usnesení v tomto jednání RMČ vykazují stejná opomenutí – chybí termíny plnění, odkazují
se na dokumenty, které nebyly zveřejněny a nejsou přílohou usnesení
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•

26. jednání ze dne 9.11.2015
!

3/26 – ke školení o bezpečnosti práce pro zaměstnance MČ – v bodě II uložila RMČ starostovi
uzavřít smlouvu, která nebyla v evidenci smluv na MČ dohledána. Školení bezpečnosti práce
navíc není v kompetenci RMČ.

•

27. jednání ze dne 23.11.2015
!

2/27 k protihlukovým opatřením ke snížení negativních dopadů provozu na D1 – RMČ souhlasila
se záměrem zajistit instalaci hlukové clony a pověřila p.Mencla k jednání se zpracovatelem
hlukové studie a návrhu dalšího postupu – termín plnění byl 15.12.2015 – výsledek jednání dosud
není znám. Vznesla jsem dotaz, zatím nezodpovězeno.

!

4/27k nákupu kancelářské techniky – RMČ odsouhlasila záměr nákupu multifunkčního zařízení A3
do ceny 45 tis. A kancelářského notebooku do ceny max. 20 tis., vše vč. DPH. Dohledány platby
ve výši 54.208,- a 23.318,- nákup splněn, ceny plnění však byly zřejmě překročeny.

!

6/27 k výběrovému řízení na právní služby – RMČ souhlasila se záměrem vypsání VŘ na právní
služby a pověřila starostu vypsáním s termínem plnění 15.12.2015 – nesplněno.

!

7/27 k spoluúčasti na Vánočních slavnostech – RMČ odsouhlasila spoluúčast a úhradu faktury za
mobilní toalety. Proplacena platba přímo Klubu přátel Hrnčíř, i když toto není uvedeno
v usnesení. Hlasování se účastnila i paní Vašíčková, i když by se mohlo jednat o střet zájmů,
jelikož je současně místopředsedkyní Klubu. Vhodnější, aby fakturu hradila městská část napřímo
dodavateli mobilních WC.

•

28. jednání ze dne 7.12.2015
!

5/28 k projektu předškolního zařízení – RMČ souhlasí pokračovat v záměru zpracování a podání
žádosti o dotaci do OP PPR a pověřila paní Vašíčkovou zpracováním podkladů pro ZMČ ve
spolurpác s firmou Zamora invest – na ZMČ byla podána pouze informace, nikoliv podklady,
v objednávkách ani smlouvách ani nebyla dohledána žádná spolupráce s uvedenou firmou.

!

6/28 RMČ souhlasí s navrženým programem příštího ZMČ a pověřila starostu vypravením
pozvánek. V usnesení však chybí, jaký program byl navržen a tedy i schválen. Usnesení se
odkazuje na něco, co nebylo zveřejněno. – Usnesení je neurčité.

•

2.mimořádné jednání ze dne 10.12.2015
!

1/M2 k výběrovému řízení na zimní údržbu městské části – v usnesení chybí cena,. za kterou se
zakázka vysoutěžila. Jelikož se jedná o významnou zakázku, měla by být cena součástí usnesení.

•

29 jednání ze dne 21.12.2015
!

2/29 k použití prostředků z odvodů z herních automatů pro podporu neziskových organizací
zajišťujících sportovní výchovu mládeže – RMČ odsouhlasila s poskytnutím dotace JK Trojan a
A.F.K. Olympia Šeberov. V usnesení chybí výše poskytnuté dotace jednotlivým organizacím.

•

30 jednání ze dne 4.1.2016
!

3/30 k návrhu směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu – RMČ schválila novou směrnici,
která však není přílohou ani není nikde zveřejněna.
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31 jednání ze dne 7.1.2016
!

1/31 k návrhu rozpočtu MČ na rok 2016 RMČ schválila úpravy navržené na poradě zastupitelů –
úpravy jsou popsány v zápise, nejsou však v usnesení. Veřejnost nebyla na poradě, a proto
nemůže vědět, o jaké úpravy se jedná. Usnesení neurčité.

•

32 jednání ze dne 18.1.2016
!

6/32 k dovybavení kotelny v objektu Špejchar – RMČ odsouhlasila práce a uložila starostovi práce
objednat. V usnesení není uvedena cena opravy, cena revizí..V evidenci objednávek nenalezeno,
platba za revizi ve výši 27.500,-Kč firmě Golden Gate Trade. Požádáno o doložení objednávky,
faktury, zatím nedoloženo.

!

9/32 k rozsudku Nejvyššího soudu ČR – RMČ vzala na vědomí informaci o rozsudku Nejvyššího
soudu ČR ve věci sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti a uložila starostovi ve
spolupráci správním zástupcem JUDr. Slivkaničovou zpracovat zprávu obsahující popis
současného právního stavu, návrhu dalšího postupu a informaci o nákladech řízení. Dle sdělení
paní doktorky byla zpráva zpracována a zaslána panu starostovi. Nikde v dalších zápisech RMČ ani
ZMČ není zveřejněna, nebyla přílohou ani s ní nebyli zastupitelé seznámeni.

!

V zápise je v bodě 11 uvedeno, že RMČ projednala zápis SK a se všemi body souhlasí.
K uvedenému bodu chybí usnesení RMČ.

•

33 jednání ze dne 1.2.2016
!

Usnesení bodu č.2/33 zní k rozdělení výsledků hospodářské činnosti ZŠ. Ve skutečnosti se však
usnesení týká a mělo by znít Vrácení nevyčerpané dotace na projektovou přípravu nové ZŠ – RMČ
souhlasila s podáním žádosti o převedení nevyčerpané dotace do rozpočtu r.2016 a uložila
starostovi zaslat na MHMP žádost dle bodu I.
o

Starosta však bez souhlasu a informování RMČ i ZMČ v žádosti změnil účel dotace,
požádal o převedení dotace, avšak na jiný účel, v rozporu se zněním usnesením RMČ. –
příloha č.3 tohoto zápisu KV

!

3/33 k výběrovému řízení na právní služby – RMČ schválila návrh zadávací dokumentace a
pověřila starostu vyhlásit VŘ s termínem plnění 15.2.2016 – zadávací dokumentace není přílohou,
nebyla nikdy zveřejněna. Termín nesplněn.

!

5/33k zakázce malého rozsahu – RMČ vzala na vědomí provedené poptávkové řízení. Na úřadu
paní tajemnice neví, kde se nacházejí poptávková řízení, která provádí zástupci starosty, případně
starosta. Proto navrhuji jako další bod kontrolního výboru prověření všech poptávkových řízení,
která v MČ proběhla a jsou na ně odkazy v zápisech a usneseních RMČ a ZMČ.

!

7/33 k výběrovému řízení na pronájem objektu Špejchar - RMČ vzala na vědomí výsledek VŘ a
schválila vítěze Krofta Uniservis. V usnesení chybí cena pronájmu, doba pronájmu, zda se jedná
s dobu ne/určitou a další podrobnosti.

•

34 jednání ze dne 15.2.2016
!

3/34 k výběrovému řízení na letní údržbu zeleně – v usnesení opět chybí cena, za kterou spol. IKIS
výběrové řízení zpracuje.
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4/34 k opravě střechy hasičské zbrojnice – odsouhlasen záměr opravy střechy a pan Mencl byl
pověřen vypsáním VŘ s termínem plnění 14.3.2016. Termín nesplněn. VŘ vypsáno a vysoutěženo
9/2016.

!

5/34 k provozu Infokanálu -. RMČ odsouhlasila nákup nového PC pro vysílání v max. ceně 25 tis.
Kč včetně DPH a pověřila paní Vašíčkovou vypracovat návrh na zajištění infokanálu. Vznesen
dotaz na nákup PC a vypracovaný návrh. V usneseních, zápisech ani podkladech jednání RMČ
nenalezeno. Dosud nedoloženo.

!

7/34 k výběrovému řízení na právní služby – RMČ schválila navrženou úpravu zadávací
dokumentace (nikde nezveřejněna, není přílohou) a uložila starostovi vyhlásit VŘ s termínem
plnění 29.2.2016 – opět nesplněno

•

35 jednání ze dne 29.2.2016
!

.1/35 k spolupráci s DCŠ dokumentace k územnímu rozhodnutí – RMČ souhlasila se spolupráci a
pověřila starostu připravit návrh smlouvy s termínem plnění 21.3.2016 – požádáno o doložení
návrhu smlouvy, zatím nedoloženo.

!

2/35 k výměně družstevních podílů v družstvech DCŠ a DnŠ – RMČ pověřila starostu zajistit
podklady pro prověrku hospodaření obou družstev za roky 2014 a 2015 a žádá FV o provedení
prověrky s termínem plnění 31.3.2016 –v zápisech FV nenalezeno, nesplněno.

!

3/35k zadání výchovných a zdravotních řezů stromů – RMČ souhlasila se zadáním prací panu
Fialovi a pověřila starostu zajistit provedení služby. V usnesení chybí cena.

!

4/35 a 5/35 provedení revizí a posouzení tepelně-technické vlastnosti půdní vestavby ZŠ – ani u
jednoho usnesení není odsouhlasena společnost, která práce provede, není odsouhlasena cena
za provedení prací, nejsou na uvedené práce objednávky ani smlouvy. Dohledat lze pouze platby.

•

36 jednání ze dne 14.3.2016
!

3/36 ke spolupráci při zpracování dokumentace plánovaného náměstí v Šeberově – RMČ
odsouhlasila navrženou smlouvu o spolupráci s DnŠ při zpracování DUR za cenu 30tis.Kč a
pověřila starostu podepsáním smlouvy- smlouva nedohledána, nebyla přílohou usnesení.
Požádáno o doložení smlouvy, zatím nedoloženo.

!

4/36 k havarijnímu čištění kanalizace – RMČ souhlasila s úhradou nákladů za pročištění kanalizace
v ZŠ a dešťové kanalizace v Hrnčířích ve výši 13,7tis.Kč – požádáno o doložení kopií faktur, zatím
nedoloženo.

!

5/36 – k prořezu zeleně – RMČ odsouhlasila stejné usnesení jako 3/35, ale tentokrát s cenou do
50 tis.Kč Na tyto práce nedohledána smlouva ani objednávka, požádáno o kopii faktury, zatím
nedoloženo.

!

6/36 k úpravám zeleně na Hrnčířském hřbitovu – RMČ odsouhlasila s pokácením starých stromů
a uložila starostovi zajistit realizaci tohoto bodu. V usnesení není kdo a za jakou cenu provedené
práce provede. Nebyla v evidenci objednávek a smluv dohledáno nic, požádala jsem o doložení
faktur za provedené práce. Zatím nedoloženo.
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7/36 ke zpracování dopravní studie – RMČ souhlasila se zpracováním studie a participací MČ
v ceně max 5O tis.Kč a uložila starostovi zajistit realizaci. Smlouva, objednávka ani faktura
nenalezena, nebylo ani usnesení zrušeno. Požádáno o doložení plnění, zatím nedoloženo.

!

8/36 k vyhlášení podlimitní zakázky na údržbu veřejné zeleně – RMČ odsouhlasila s vyhlášením
zakázky společností IKIS, chybí termín plnění i cena, za jakou spol.IKIS zakázku zrealizuje.

!

9/36 k spoluúčasti na Masopustu – opět úhrada za mobilní toalety přímo Klubu přátel Hrnčíř.
Hlasování se neúčastnila paní Vašíčková, která před tímto bodem opustila s omluvou jednání
RMČ.

!

10/36 k přípravě žádosti o dotaci v rámci místní Agendy 21 – RMČ odsouhlasila pokračování
příprav a pověřila M.Hrubou zpracováním žádosti – požádáno o kopii podání žádosti –zatím
nedoloženo.

!

RMČ v zápise uvedeno projednala zápis stavební komise a k jednotlivým bodům přijala
stanoviska. Chybí k těmto bodům usnesení, termíny plnění a zodpovědnou osobu, která měla
vypravit dopisy.

•

37 jednání ze dne 23.3.2016
!

6/37 k úpravě harmonogramu zasedání zastupitelstva – RMČ schválila předložený návrh
harmonogramu – nebyl přílohou a ni nebyl zveřejněn.

•

38 jednání ze dne 4.4.2016
!

3/38 k podnětům na změny ÚP – RMČ uložila tajemnici předložit podněty na nejbližší jednání SK
a poté znovu na jednání RMČ – není ale zřejmé o jaké změny se jedná, v usnesení chybí čísla
změny, pozemky, žadatele a další. Usnesení je tak nejednoznačné a neurčité.

!

4/38 k projektu revitalizace centra Hrnčíř – souhlasí s pokračováním přípravy projektu a pověřili
paní Vašíčkovou přípravou dokumentace k výběrovému řízení na zpracování projektové
dokumentace – termín plnění 25.4.2016 – nesplněno.

!

5/38 k jednání SK – souhlasí se závěry SK a ukládá tajemnici informovat ve smyslů závěrů SK
jednotlivé žadatele. Zápis SK ani závěry SK však nejsou přílohou ani nejsou zveřejněny, proto se
jednotliví žadatelé nemohli dozvědět, jestli byli dopisy v souladu s usnesením. Usnesení neurčité.

•

39 jednání ze dne 11.4.2016
!

2/39 k cestovním náhradám –RMČ souhlasila s navrženou směrnicí. Směrnice nebyla zveřejněna,
není přílohou – usnesení neurčité.

!

5/39 k letní údržbě veřejných ploch RMČ souhlasila s objednáním prací na přechodnou dobu u
spol. MK3 s.r.o. a uložila radní Vašíčkové zajistit opakování VŘ na dodavatele letní údržby.
V usnesení zcela chybí cena. Cena chybí i v objednávce ze dne 14.4.2016, jejíž přílohou jsou
jednotkové ceny. Proběhla platba ve výši 119166,-Kč! Doba objednání na přechodnou dobu je
neobvyklá. Doba má být určitá a konkrétní nebo neurčitá.

!

7/39 ke smlouvě s obč. sdružením VIVIDUS DYNAMIS – RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy na
bezúplatný pronájem sportovišť a uložila radní Vašíčkové zajistit uzavření smlouvy- ve smlouvách
nenalezena. Požádáno o smlouvu, zatím nedoloženo.
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8/39 k doplnění písku – hřiště beach volejbal – nebyla dohledaná objednávka, požádáno o
fakturu nebo plnění, zatím nedoloženo.

!

9/39 ke kamerovým zkouškám dešťové kanalizace v ul. K Safině – RMČ souhlasila s provedením
kamerových zkoušek a uložila tajemnici zajištění provedení. Není zde uvedena cena ani
společnost, která má zkoušky provést. Usnesení tedy opět neúplné.

•

40 jednání ze dne 25.4.2016
!

3/40 připomínky ověřovatele zápisu z č.10 ZMČ doporučuje ZMČ doplnit zápisu o novou přílohu
č.4, kterou tvoří připomínky resp. Nový zápis ověřovatele zápisu paní Archalousové – nesplněno.

!

4/40 zápisu z finančního výboru ze dne 20.5.2016 – takový zápis na úřadu městské části
nenalezen. FV jednal a existuje zápis ze 17/5/2016, avšak žádný požadavek, který je v usnesení
RMČ – zajistit členy kontrolní komise ZŠ, MŠ a DnŠ, v zápise FV není. Bylo požádáno o zápis FV ze
dne 20.5.2016 . termín plnění 31.5.2016 za který zodpovídala tajemnice nebyl splněn.

!

6/40 výběrové řízení na žací traktor – RMČ souhlasí s nákupem u vítězné firmy Profisekačky s.r.o.
V usnesení není cena.

!

10/40 – Analýza a prognóza vybavení města v oblasti základního školství a předškolní výchovy
v hl.m.Praze v roce 2015 a 2020 – RMČ pověřila starostu zaslat připomínky, Není nikde uvedeno
jaké. Žádost o kopii zaslaného podání – dosud nezodpovězeno.

•

41 jednání ze dne 4.5.2016
!

1/41 RMČ schválila přijet dotace od Úřadu práce na 1 zaměstnance. Není zde uvedeno v jaké výši,
na jakou dobu. Usnesení neúplné.

!

3/41 RMČ nesouhlasí za současných podmínek s přijetím daru technického vybavení a
komunikace Radešovská. Není uvedeno o jaké současné podmínky se jedná, nejsou přílohou ani
nejsou zveřejněny. Usnesení neúplné.

!

4/41 – RMČ pověřila starostu projednat s odborem technické vybavenosti upravený rozsah
investiční akce OTV 0106 etapa 022 – není uvedeno ani přílohou, o jaký upravený rozsah se
jedná. Usnesení neúplné.

!

11/41 RMČ souhlasila s nákupem notebooku do max. ceny 12000,- požádáno o kopii faktury,
dosud nedoloženo.

•

42 jednání ze dne 23.5.2016
!

10/42 RMČ souhlasila s přijetím daru na nákup pingpongového stolu ve výši 14 tis.Kč a pověřilo
starostu podepsáním smlouvy. Stůl byl instalován po více jak 4 měsících, konkrétně 4.10.2016!
Darovací smlouva podepsána 23.5.2016.

!

12/42 RMČ souhlasí s náhradou povrchu cyklostezky za asfalt a pověřila starostu podepsat
příslušnou smlouvu. Smlouva nenalezena. Není uvedeno, o jakou cyklostezku se jedná, ani na
jakých pozemcích leží. Vše je uvedeno v zápise, ale ne v usnesení. Usnesení je tedy neúplné.

!

14/42 . dotace od Úřadu práce na 1 zaměstnance, opět není uvedeno v jaké výši a na jaké
období.
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V zápise je uveden bod č.10 ZŠ u Jordánku. RMČ přijala usnesení, které ale v usneseních není
uvedeno.

!
•

RMČ projednala program zasedání ZMČ, ale nepřijala žádné usnesení.

43 jednání ze dne 8.6.2016
!

1/43 RMČ pověřila starostu podepsat smlouvu se společností look4vision na zpracování
webových stránek za cenu 28 tis. K4 včetně DPH – smlouva na úřadu neevidována. Požádáno o
její poskytnutí, dosud nedoloženo.

!

6/43RMČ pověřila starostu podepsat smlouvu s vítězem veřejné zakázky na veřejnou zeleň spol.
Komwag, ale vítězem zakázky je sdružení 1. Chráněné dílny a spol. Komwag. V usnesení není cena
ani doba trvání smlouvy. Podepsáno 8.6.216 , na smlouvě vyznačena a podepsána doložka o
projednání smlouvy v ZMČ, což se nestalo. Tato skutečnost byla probírána na ZMČ dne
27/6/2016 a dosud nebylo napraveno. Platby za první 4 měsíce společnosti Komwag jsou
evidovány až v září na částky 107 678, 107 678, 71 715 a 118 158,- . Doporučení KV – KV
doporučuje, aby finanční výbor ZMČ zkontroloval plnění na smlouvu, včetně faktur, KV
doporučuje vyžádat stanovisko MHMP k chybně vyznačené doložce na zveřejněné smlouvě.

•

44 jednání ze dne 15.6.2016
!

1/44 žádost rychtářky o uzavření dodatku nájemní smlouvy s obcí Baráčníků – mimochodem se
jedná o smlouvu o výpůjčce , nikoliv o nájemní smlouvě. RMČ pověřila starostu podepsáním
dodatku. Dodatek ve smlouvách nenalezen. Požádáno o jeho dodání, dosud nedoloženo.

!

2/44 příprava studie náměstí – RMČ schválila objednání zpracování 2 studií náměstí s firmou OSA
projekt a Ortogonal a to do částky 100 tis.Kč vč. DPH za každou studii. Po žádosti paní
Archalousové z 12.9.2016 na zaslání kopie objednávek dostala od paní tajemnice odpověď
14.9.2016, že úřad, žádné takové písemnosti v současné době neeviduje. Při osobní návštěvě dne
23.9.2016 jsme objednávky dohledaly, byly datovány k 16.6.2016 a 19.6.2016, ale zařazeny za
objednávky na konec září. Z textu objednávek je zřejmé, že pan starosta si vede nějakou svoji
evidenci objednávek, mimo systém a evidenci úřadu MČ. Dalo by se také domnívat, že
objednávky byly vyhotoveny až po urgenci paní Archalousové, jelikož není doloženo, kdy a zda
vůbec byly odeslány. KV se také domnívá, že 2 objednávky na stejnou práci jsou dělením zakázky
a obcházejí tak schválenou směrnici.
o

Doporučení KV – kontrola objednávek za rok 2015, 2016 v návaznosti na usnesení RMČ a
ZMČ.

o
!

Doporučení KV – vytvoření směrnice, jak číslovat a evidovat objednávky

3/44 žádost o projednání návrhu dodatku č.2 plánovací smlouvy – termín plnění nesplněn –
radou 4/49 toto usnesení zrušeno, ale až po termínu plnění.

•

45 jednání ze dne 27.6.2016
!

Usnesení čísla 1/45, 3/45, 5/45, 6/45, 7/45, 9/45 – všechna tato usnesení jsou neurčitá, obecná,
bez podrobností. Z pohledu KV jsou neplatná.
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!

1/45 – RMČ schvaluje přijetí účelové dotace a ukládá starostovi předložit úpravu rozpočtu
k projednání ZMČ dne 27.6.2016 – není zřejmé o jakou dotaci, v jaké výši, k jakému účelu….

!

3/45 – RMČ schvaluje RZ 15/2016 – to je vše, žádné částky, účel, kapitola nic, naprosto
nepřijatelné

!

5/45 – RMČ souhlasí s navýšením rozpočtu o 197,6 tis. Kč a pověřuje starostu předložit úpravu na
ZMČ-opět není uvedeno o, co se jedná, z jakého důvodu, odkud kam a do kterých kapitol,
položek….

!

6/45 – RMČ souhlasí s navýšením rozpočtu o 49 tis.Kč – opět chybí proč, položky, kapitola….

!

7/45 RMČ souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 250,-Kč na účet hl.m.Prahy – není
uvedeno proč, z jaké kapitoly….

!

9/45 RMČ ukládá tajemnici vzhledem ke stavu „tohoto“ můstku zajistit výši nákladů na jeho
opravu a o výsledku informovat RMČ – jednat nebyl splněn termín plnění 30.7.2016 a není
zřejmé, o jaký můstek se jedná. V usnesení je uvedeno, vzhledem ke stavu tohoto můstku –
jakého? Usnesení je opět chybné.

•

46 jednání ze dne 11.7.2016
!

2/46 kulturně sportovní areál Šeberov – nejsou k tomuto záměru žádné informace, nebyly
přílohou ani zveřejněny.

•

47 jednání ze dne 18.7.2016
!

1/47 RMČ souhlasila s umístěním znaku a kontaktů naší MČ na informační plakát, v usnesení
chybí, na jaký…

!

3/47 výstavba RD na pozemcích 536/12 a 536/16 – RMČ souhlasila s podáním připomínek…připomínky nebyly přiloženy, nejsou zveřejněny, není zřejmé jejich znění a tedy i stanovisko MČ.

!

6/47 realitní fond Praha – RMČ uložila tajemnici zajistit projednání záměru (není uvedeno jakého)
na stavební komisi a o výsledku informovat RMČ.

!

7/47 cyklostezka Kunratice Vestec – RMČ uložila starostovi „v tomto smyslu“ TSK informovat a
zajistit TSK potřebnou součinnost – nikde není uvedeno v jakém smyslu. Usnesení je tedy
naprosto neurčité a nejasné.

!

Podrobnosti, které jsou uvedeny jako chyby jsou většinou uvedeny v zápise, který však nemá
žádnou právní váhu a není závazný. Usnesení jsou formulována neurčitě, nejasně a
nejednoznačně.

!

48 jednání ze dne 25.7.2016

!

Z tohoto jednání RMČ je většina usneseních dle názoru právníka neplatných pro neurčitost.

!

1/48 – RMČ pověřuje starostu zajistit poptávku na tuto službu a o výsledku informovat RMČ.

!

2/48 souhlasí se záborem a pověřuje tajemnici zajistit vyvěšení záměru na úřední desku.

!

3/48 RMČ schvaluje úpravu rozpočtu č.19/2016

!

4/48 RMČ pověřuje tajemnici společně se starostou zajistit řádný průběh výběrového řízení na
nového nájemce.

17

Zápis ze 4. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 17.10.2016,
konaného od 16,30 ve Špejcharu, ulice V Ladech, Praha 4.
!

6/48 RMČ pověřuje starostu k jednáním MHMP a doporučuje v této souvislosti požádat KN a
MHMP o součinnost.

!

10/48 – RMČ schválila rozdělení kompetencí, týkajících se výdajů MČ – starosta do 100 tis.Kč
včetně DPH, RMČ do 500 tis.Kč vč.DPH – je to další úprava směrnice na zadávání veřejných
zakázek?

!

11/48 RMČ revokuje své usnesení 7/33/RMČ a výběrové řízení ruší.
o

•

KV doporučuje přijatá usnesení zrušit a přijmout nová, která budou konkrétní.

49 jednání ze dne 17.8.2016
!

1/49 RMČ schválila náklady na administraci projektu OP OŽ ve výši 90 tis.kč a pověřila starostu
podepsat smlouvu. Termín plnění není stanoven. Smlouva v evidenci smluv nenalezena.
Požádáno o její doložení, dosud nedoloženo.

!

8/49 RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku – není uvedeno jakého, komu. Naprosto neurčité.

!

9/49 – žádost o dotaci na nákup č.p.1 a č.p.62 – RMČ pověřila starostu podat žádost o
spolufinancování nákupu nemovitosti č.p.1 a č.p.62. Není uveden termín plnění, do kdy má být
žádost podána. Požádáno o doložení kopie podání na MHMP.

!
•

U většiny usnesení chybí termíny plnění, některá usnesení jsou opět neurčitá a obecná.

50 jednání ze dne 29.8.2016
!

1/50 – RMČ souhlasila s novým provozním řádem na pronájem Špejcharu. Tento nový provozní
řád však není zveřejněn, není přílohou.

!

3/50 – nákup nemovitosti č.p.1 a č.p.62 uložila starostovi odeslat žádost o dotaci na nákup
nemovitosti a přípravu rezervační smlouvy. Chybí však termín plnění – požádáno o doložení
plnění, zatím nezodpovězeno.

6.

Usnesení KV plynoucí z kontroly usnesení RMČ

Na základě kontroly plnění usnesení RMČ Praha Šeberov Kontrolní výbor navrhuje toto usnesení KV a doporučuje
ZMČ přijmout usnesení v návaznosti na usnesení KV a jeho doporučení:
Kontrolní výbor městské části Praha Šeberov
schvaluje
1. Doporučení - zařadit do každého programu jednání RMČ a ZMČ kontrolu plnění předchozích
schválených usnesení.
2. Doporučení – sjednotit formu zápisů usnesení RMČ.
a. Někdy chybí termíny plnění, částky a další náležitosti – což může způsobit až neplatnost
usnesení. V každém usnesení by mělo být také uvedeno, pokud z usnesení vyplývá, kdo je
daným úkolem pověřen.
3. Doporučení – nedílnou součástí usnesení uvádět veškeré schvalované přílohy.
a. U bodů, kde jsou schvalovány například smlouvy, dodatky, jakékoliv přílohy, vždy uvést, že
jsou povinnou přílohou usnesení a vždy je také přiložit.
4. Doporučení – paní tajemnice si v případě, kdy si není jista, jak opravit například již zveřejněné
usnesení, vyžádá stanovisko a doporučení nadřízeného orgánu, tedy MHMP.
5. Zajistit stanovisko nadřízeného orgánu k situaci, kdy některá usnesení se dají svoji neurčitostí
považovat za neplatná (zejména usnesení RMČ 2/33, 6/43, 2/44, a dále všechna usnesení ze 45.,
47. a 48 RMČ).
6. Konstatuje, že RMČ:
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a.
b.
c.
d.

Opakovaně nedodržuje schválená usnesení
Opakovaně nedodržuje termíny plnění
Schvaluje usnesení, která jsou obecná, nekonkrétní, neurčitá
Součástí usnesení nejsou přílohy, schválené objednávky, smlouvy, návrhy, záměry a další.

Hlasování (Pro-proti-zdržel se) Pro: 4 (Venturová, Lehovcová, Melzerová, Lamžová), Proti: 0, Zdržel se:0
7.

Úkoly pro KV
a. kontrola smluv 2015/2016 navazujících na usnesení
b. kontrola objednávek 2015/2016 navazujících na usnesení
c. Poptávkových řízení – splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016
d. Výběrových řízení - splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016
Návrh usnesení:
Kontrolní výbor městské části Praha Šeberov pověřuje předsedkyni paní Petru Venturovou k přípravě všech
podkladů a kontrole níže uvedených bodů za roky 2015 a 2016.
1.
a.
b.
c.
d.
2.

kontrola smluv 2015/2016 navazujících na usnesení
kontrola objednávek 2015/2016 navazujících na usnesení
Poptávkových řízení – splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016
Výběrových řízení - splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016

KV žádá finanční výbor ZMČ o kontrolu přijatých/vydaných faktur 2015/2016

Termín plnění je 31.12.2016
Hlasování (Pro-proti-zdržel se) Pro: 4 (Venturová, Lehovcová, Melzerová, Lamžová), Proti: 0, Zdržel se:0

Zapsala v Praze dne 17.10.2016

Michaela Archalousová, zastupitelka

Ověřila v Praze dne 17.10.2016

Petra Venturová, předsedkyně kontrolního výboru
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