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Zápis č. 5/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 22. 5. 2019

Přítomni:
Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Ing. Vladimír Novák,
Mgr. David Satke, Bc. Radek Lojda 17:26 hod
Omluveni:
-Hosté:
Ing. Jana Komrsková, Mgr. Ivana Cabrnochová,
Místo jednání: ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b
Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin
Kopecký, předseda KoV.
Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Zahájení
Návrh programu
Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru
Odsouhlasení zápisu č. 4 ze dne 17. 4. 2019
Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019
Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ
Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019
Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019.
Různé
Závěr

K bodu I. – Zahájení
Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:05 hod.

K bodu II. – Návrh programu
Předseda představil návrh programu a doporučil předsazení bodu VII., VIII. před bod V. a dále informoval
o vložení nového bodu, a to informace o došlé Petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající
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zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice
v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019
Dále seznámil členy s předloženým materiálem a o programu v tomto pořadí nechal hlasovat.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Zahájení
Návrh programu
Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru
Odsouhlasení zápisu č. 4 ze dne 17. 4. 2019
Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do 31. 12. 2019
Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019
Informace o došlé Petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě
Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10
ze dne 28. 3. 2019
Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019
Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ
Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
Různé
Závěr

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Navržený program byl schválen
K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu z 5. zasedání KoV
Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Bc. Adam Šilar.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 5/2019 Bc. Šilara
K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 4 ze dne 17. 4. 2019
Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 4 ze dne 17. 4. 2019.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato
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K bodu V. - Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do
31. 12. 2019.
Předseda KoV představuje návrh kontrolní činnosti ostatním členům.
1.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části

•
Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními probíhá kontrola výborem kontinuálně při každém jejím
zasedání. Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole termínu
splnění úkolu, při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek na straně nositele úkolu nebo je prodlení nositele
se splněním úkolu ve vztahu k povaze úkolu marginální.
•
Dále je dle potřeby prováděna kontrola plnění jiných usneseních než těch, které stanoví konkrétním
nositelům úkoly. Zejména je kontrola prováděna při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má
dojít k porušení usnesení zastupitelstva a rady městské části. V takovém případě je kontrole vždy vyhotoven
zvláštní zápis o kontrole.
2.
Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné
působnosti
•
Kontrola je prováděna dle potřeby, zejména však při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo
nebo má dojít k porušení právních předpisů. V takovém případě je kontrole vždy vyhotoven zvláštní zápis
o kontrole.
3.

Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části

•
Kontrola je prováděna pouze na základě zvláštního usnesení zastupitelstva městské části. O takové
kontrole je vždy vyhotoven zvláštní zápis o kontrole.
4.

Kontrola vyřizování petic občanů

•
Kontrolní výbor je informován o podané petici a jejím obsahu a kontroluje dodržování právních
předpisů ve vztahu k jejímu vyřízení. Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá
pouze v kontrole lhůt daných právním předpisem, při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek.
5.

Kontrola vyřizování stížností občanů

•
Kontrolní výbor je informován o podaných stížnostech, jejich obsahu a postupu jejich vyřizování.
Kontrolní výboru provádí kontrolu dodržování právních předpisů ve vztahu k vyřizování stížností. Zvláštní zápis
o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá pouze v kontrole lhůt daných právním předpisem,
při níž nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek.
Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomni při jednání kontrolního výboru, v rámci něhož má
kontrola proběhnout. Kontrolní výbor může usnesením určit, že kontrola bude provedena mimo jednání
kontrolního výboru jen některými jeho členy. Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání
kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru.
Diskutuje se bod č. 1. první odstavec „Zvláštní zápis o kontrole se nevyhotovuje v případě, kdy kontrola spočívá
pouze v kontrole termínu splnění úkolu“, kdy Bc. Šilar upozorňuje, zda nedojde k porušení jednacího řádu
výborů.
Mgr. Satke uvádí, že plán kontrol vnímá spíše jako zákonný výčet toho, co kontrolní výbor má dělat. Předseda
uvedl, že pokud má někdo nějaký podnět ke kontrole, není problém jej vložit do plánu kontrolní činnosti. Jde
o rámcový plán činnosti. Pokud KoV zjistí skutečnosti odůvodňující zahájení kontroly, usnesením kontrolu
zahájí. Navíc byla do plánu zařazena i kontrola dodržování zákona při vyřizování stížností a petic občanů.
Dále se diskutuje „Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou
kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru“. Předseda k tomuto bodu uvádí, že se
jedná o situaci, kdyby nastal mimořádný případ, ke kterému by se KoV měl okamžitě vyjádřit. Po proběhlé
diskuzi předseda navrhuje doplnění věty o „… a informuje o tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu“.

Strana 4 (celkem 21)
P10-060681/2019

PaedDr. Sekal navrhuje protinávrh „… po předchozím schválení „per rollam“ ostatními členy výboru“.
Předseda nechává hlasovat usnesení o úpravě posledního odstavce (doplnění ve větě)
Návrh usnesení: Schvaluje se plán kontrolní činnosti na období od 1. 7. do 31. 12. 2019 s následující změnou:
Za bod 5. se vkládá věta. „Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před schválením tohoto plánu“.
A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání
kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, po
předchozím schválení „per rollam“ ostatními členy výboru“.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato
Po proběhlém hlasování členové KoV prohlásili, že nevěděli, že hlasují pro plán kontrolní činnosti jako o celku
a požadují nové hlasování. Předseda nechá hlasovat o plánu kontrolní činnosti jako celku s výše uvedenou
změnou.
Průběh hlasování:
Pro: 3
Proti: 2
Zdržel se: 2

Usnesení nebylo přijato

Z diskuze k tomuto bodu vyplynulo prohlášení o zmatečném hlasování, a to v obou případech. Hlasování se
opakuje ve znění:
Návrh usnesení: poslední věta, posledního odstavce se upraví: „Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena
mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního
výboru, po předchozím schválení „per rollam“ ostatními členy výboru“.
Průběh hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 4
Návrh usnesení:

Usnesení nebylo přijato

Za bod 5. se vkládá věta. „Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před schválením tohoto plánu“.
A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání
kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, a informuje
o tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu“.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
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Návrh usnesení: Schvaluje se plán kontrolní činnosti na období od 1. 7. do 31. 12. 2019 s následující změnou:
Za bod 5. se vkládá věta. „Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před schválením tohoto plánu.“
A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „Nesnese-li kontrola odkladu, je provedena mimo jednání
kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, a informuje
o tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu“.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2
Plán kontrolní činnosti byl přijat

K bodu VI. Informace o došlé Petici proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě
Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne
28. 3. 2019
Předseda KoV seznámil členy s obsahem došlé petice „PETICE proti výstavbě bytových objektů a zachování
stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ
Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019“.
Návrh usnesení: KoV bere na vědomí informaci o došlé petici s názvem „PETICE proti výstavbě bytových
objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29
a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019“.
Průběh hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

K bodu VII. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019
Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole
jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 123 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do
30. 4. 2019 (celkem 41) byly řádně splněny v požadovaném termínu.
Návrh usnesení: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc duben 2019.
Průběh hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
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K bodu VIII. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 v období od 11/2018 do 4/2019
Čte se podstatná část zprávy o činnosti. Diskutují se jednotlivé body a navrhuje se změna textu na: „…kontrolní
výbor projednal vhodnost provedení stavebních úprav…“
Návrh: věta - „Kontrolní výbor se zamyslel nad vhodností provedení stavebních úprav objektu, který měl být
pronajat společnosti Dance Way Club“, se mění na „Kontrolní výbor projednal vhodnost provedení stavebních
úprav objektu, který měl být pronajat společnosti Dance Way Club“.
Průběh hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Předseda nechává hlasovat o zprávě jako celku, tedy Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v období od 11/2018 do 4/2019
Průběh hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
K bodu IX. – Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ
Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
Pokračováno v kontrole. Čte se podstatný obsah materiálů k vyúčtování, přehledy, apod.
Čte se vyúčtování právních služeb 23/2018 Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o., diskutuje se oprávněnost
účtování úkonů jednání u soudu a doplnění žalob. Čte se přehled jednání OS P10 ze dne 19. 3. 2018 – č. dveří
2 301, a ze dne 22. 3. 2018 – č. dveří 2 324. Zjišťuje se, že předmětná jednání byla nařizována po 5 minutách.
Mgr. Satke uvádí, že takové vyúčtování je za hranicí mravnosti a není v souladu s péčí řádného hospodáře.
Dále uvádí, že takové vyúčtování je špatně, smlouva je stavěna jako rámcová pro všechny převzaté případy,
pro klienta, v jedné spisové značce.
Návrh usnesení: KoV žádá o předložení protokolů o jednání u soudu ve věci vedené u OSP10 spisová značka
8C34/2018 ze dne 19. 3. 2018 a 8C35/2018 z téhož dne a 26C35/2018 ze dne 22. 3. 2018 a dále podání
označené jako doplnění žaloby ve věci
ze dne 12. 3. 2018 a
ze dne
12. 2. 2018.
Průběh hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Členka JUDr. Kleslová opouští jednání v 18:05 hod.

Usnesení bylo přijato
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Dále se diskutují podklady od AK Steiner
Čte se vyúčtování právních služeb, diskutuje se oprávněnost účtování úkonů, účtování seznámení se
se spisy a účtování doplnění žalob.
Návrh usnesení:
- KoV žádá předložit 14 žalob na plnění, která byla vyúčtována ve vyúčtování, kde souhrnná hodnota
plnění byla s DPH 113 437,50 Kč.
- Dále doplnění u 5 žalob účtovaných ve vyúčtování, jehož souhrnná hodnota je 74 759,50 Kč.
- Žádá o předložení žaloby ve věci CVRK a protokolů z jednání před soudem.
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

AK Pavlok
Konstatuje se účtování dle advokátního tarifu. KoV žádá od tajemnice KoV připravit napříště smlouvu
2017/OMP/0164.

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Čte se vyúčtování nákladů na sepsání návrhů EPR, revize výstupů, kontrola odůvodnění odporů, diskutuje se
oprávněnost účtování úkonů, supervize případů, kontrola předžalobních výzev.
Návrh usnesení:
- KoV žádá o předložení EPR ve věci
- Vysvětlení v čem spočívá účtování úkonu kontroly
- Doplnit smlouvu

.

Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.
Čte se podstatná část vyúčtování, předžalobní výzvy, apod.
Návrh usnesení:
- KoV žádá o předložení žaloby ve věci
- Doplnit smlouvy
Průběh hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Člen Bc. Lojda opouští jednání v 18:20 hod.

.

Usnesení bylo přijato
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Čte se podstatný obsah vyúčtování AK Hrášek, AK RHK a JUDr. Nebřenský.
Dále je diskutováno, že usnesení přijata v tomto bodě budou vyhotovena jako jedno usnesení v rámci jednoho
bodu.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Návrh usnesení k bodu IX.: V kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření
s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při následujícím
jednání KoV.
Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

K bodu VIII. – Různé
V tomto bodě bylo hlasováno o vhodnosti pověřit předsedu KoV, aby byl pověřen k předložení zprávy
o činnosti KoV jednání ZMČ dne 27. 5. 2019
Hlasuje se usnesení, které bude součástí usnesení k bodu VIII.
Návrh usnesení: předseda KoV se pověřuje k předložení zprávy o činnosti KoV na nejbližším zastupitelstvu MČ
Praha 10.
Průběh hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

K bodu IX. - Závěr
Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18.25 hod a svolal 6. jednání výboru na den
19. 6. 2019 v 17.00 hod, což přítomní berou na vědomí.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

…………………………………………………

Bc. Adam Šilar, ověřovatel

…………………………………………………

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

…………………………………………………
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Přílohy:
- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
-

Usnesení č. 24, kterým se schvaluje zápis č. 4 ze dne 17. 4. 2019
Usnesení č. 25, kterým se neschvaluje navrhovaná úprava plánu kontrolní činnosti
Usnesení č. 26, kterým se schvaluje navrhovaná úprava plánu kontrolní činnosti
Usnesení č. 27, kterým se schvaluje plán kontrolní činnosti
Usnesení č. 28, kterým se bere na vědomí informace o došlé petici
Usnesení č. 29, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc duben
2019
Usnesení č. 30, kterým se schvaluje zpráva o činnosti KoV, a kterým se pověřuje Předseda KoV
k předložení zprávy na ZMČ
Usnesení č. 31, kterým se žádá OBN o předložení materiálů
Usnesení č. 32, kterým se konstatuje o pokračovaní v kontrole
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 24
ze dne 22. 5. 2019
k odsouhlasení zápisu číslo 4 ze dne 17. 4. 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
zápis č. 4 z jednání KoV ze dne 17. 4. 2019.

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 25
ze dne 22. 5. 2019
k úpravě plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do
31. 12. 2019.
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. neschvaluje
úpravu v poslední věta, posledního odstavce: „Nesnese-li kontrola odkladu, je
provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou kontrolního výboru nebo jím
pověřeným členem kontrolního výboru, po předchozím schválení „per rollam“
ostatními členy výboru.“

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 26
ze dne 22. 5. 2019
k úpravě plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do
31. 12. 2019.
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
následující úpravu:
Za bod 5. se vkládá věta. „Kontrolní výbor pokračuje v kontrolách zahájených před
schválením tohoto plánu.“ A poslední věta, posledního odstavce se upraví: „Nesneseli kontrola odkladu, je provedena mimo jednání kontrolního výboru předsedou
kontrolního výboru nebo jím pověřeným členem kontrolního výboru, a informuje o
tom ostatní členy výboru, bez zbytečného odkladu.

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 27
ze dne 22. 5. 2019
ke schválení plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7.
do 31. 12. 2019.

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 pro období od 1. 7. do
31. 12. 2019.

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 28
ze dne 22. 5. 2019

k petici
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

Informaci o došlé petici s názvem „PETICE proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající

zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ
Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019“

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 29
ze dne 22. 5. 2019
k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc duben 2019
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc duben 2019.

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 30
ze dne 22. 5. 2019
ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od
11/2018 do 4/2019
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od
11/2018 do 4/2019

II. pověřuje
předsedu KoV, aby předložil zprávu o činnosti Kontrolního výboru na nejbližším ZMČ
Praha 10

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 31
ze dne 22. 5. 2019
k předložení materiálů
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

Předložit od OBN:
Ve věci: Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o.
 předložení protokolů o jednání u soudu ve věci vedené u OSP10 spisová značka
8C34/2018 ze dne 19. 3. 2018 a 8C35/2018 z téhož dne a 26C35/2018 ze dne 22. 3.
2018 a dále podání označené jako doplnění žaloby ve věci
ze dne
12. 3. 2018 a
ze dne 12. 2. 2018.
Ve věci: AK Steiner
 14 žalob na plnění, která byla vyúčtována ve vyúčtování, kde souhrnná hodnota plnění
byla s DPH 113 437, 50 Kč.
 Dále doplnění u 5 žalob účtovaných ve vyúčtování, jehož souhrnná hodnota je 74 759,
50 Kč.
 Žádá o předložení žaloby ve věci CVRK a protokolů z jednání před soudem.
Ve věci: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.



KoV žádá o předložení EPR ve věci
Vysvětlení v čem spočívá účtování úkonu kontroly
Doplnit smlouvu

.


Ve věci: Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.
 Žaloby ve věci
 Doplnit smlouvy

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV
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Městská část Praha 10
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10
Usnesení
z 5. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 32
ze dne 22. 5. 2019

ke kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ
Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje
že v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření
s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při
následujícím jednání KoV.

Zapsala:

Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Číslo tisku: P10-060681/2019

Schválil:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

