
KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - SLIVENEC

Zápis m7.jednání kontrolního výboru NIČ Praha - Slivenec konaného dne
28.6.2022

Přítomni: Petr Šimek, Petr Rada, Pavel Fryš

Místo a čas jednání: K Homolce 714, Praha 5 - Slivenec, 13,00 hodin

Program jednání:

l. Kontrola plnění usnesení za l.pololetí roku 2021

1. Členové kontrolního výboru projednali výsledky kontroly konané dne 7.6.2022 a
konstatují, že nebyly zjištěny žádné zásadní nesrovnalosti v plnění vybraných
usnesení, plnění některých usnesení však stále trvají (viz příloha) a bude nutné se
k nim ještě vrátit. Hlasováno bylo takto: pro 3, proti O, zdržel se O.

Zapsal: Petr Šimek

Ověřovatel zápisu: Petr Rada

Příloha č.l:Zápis z kontroly konané dne 7.6.2022
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Zápis z kontroly konané dne 7.6.2022

Přítomni: Petr Šimek, Pavel Fryš, Ing. Šárka Musilová (omluven Petr Rada)

Místo a čas jednání: zasedací místnost Úřadu MČ Slivenec, 9,15 hodin

Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem v l.pol. roku 2021

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení přijatých v l.pololetí roku 2021 se
zaměřením na uzavření smluv (či jejich dodatků) o pronájmech, půjčkách, o dílo, věcných
břemen apod. Jednalo se o tato usnesení:

- 273/21/2021, 277/21/2021, 279/21/2021,
- 284/22/2021, 285/22/2021, 292/22/2021, 293/22/2021,
- 300/23/2021, 301/23/2021, 302/23/2021, 304/23/2021,
- 311/24/2021, 312/24/2021, 313/24/2021, 314/24/2021, 318/24/2021,
- 319/25/2021 a 320/25/2021.

Závěr:

Nebyly zjištěny žádné zásadní nesrovnalosti (dbát na kompletaci spisů, aby u smluv o dílo
byly i předávací protokoly nebo alespoň jejich kopie), není však ukončeno plnění těchto
usnesení:

273/21/2021 - zbývá dokoupit malý pozemek (cca 2m2) od Římskokatolické farnosti u
kostela Všech svatých Praha — Slivenec, není zatím dořešen oficiální souhlas pražské diecéze
jako správcem farnosti, kontrolní výbor proto doporučuje nové usnesení o tom, že se tento
pozemek bude snažit MČ nadále odkoupit.

301/23/2021 - kupní smlouva podána na katastr na podzim 2021, vráceno 3.1.2022, podáno
zpět na katastr, zamítnuto, vráceno. Problém je v geometrickém plánu, v kterém se řešilo
narovnání více majetkových vztahů. Je třeba vypracovat nový GP - vyznačit oddělení pouze
té části, která se týká prodeje MČ.

302/23/2021 - rekonstrukce fasády historické budovy ZŠ a MŠ není stále dokončena
z důvodu vyšší moci, bude se pokračovat v létě 2022.

313/24/2021 - s rekonstrukcí povrchu části komunikace v ulici K Dobré Vodě se vyčkává do
doby, kdy MHMP - investiční odbor vyhlásí zakázku na opravu mostků (během příštích dnů),
které jsou pod předmětnou cestou. Jakmile bude vybrán zhotovitel, bude se s ním MČ
domlouvat na realizaci uvedené rekonstrukce komunikace, aby se to provedlo současně a pod
jednou zárukou.
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Další kontrola plnění usneseni je plánována na září 2022.

Petr Šimek, předseda výt,,,u

PavelFr,š, členvýboru f
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