
Zápis z IV. jednání 

Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Vinoř 

 

dne 2. 4. 2019 

od 19:00 

 

Přítomni: Jiří Kazil – předseda,  J. Vyskočil, K. Brunovská 

 

Program: 

1. Jmenování zapisovatele - K. Brunovská 

2. Kontrola splnění úkolů  

úkol zajistí splněno 

Kontaktovat Finanční výbor z důvodu 
koordinace kontrol. 

J. Wagner splněno - na jednání Zastupitelstva 
MČ Vinoř bylo konstatováno, že na 
pokusy spojit se s předsedou FV 
nebylo reagováno 

Vypracovat konečnou verzi Plánu kontrolní 
činnosti k předložení Zastupitelstvu MČ 
Vinoř. 

K. Brunovská  splněno - z důvodu negativní reakce p. 
Švarce byl bod stažen z projednání 

Vypracovat Jednací řád Kontrolního výboru. K. Brunovská  trvá 

Zaslat dotaz na Ministerstvo vnitra 
s otázkou ustanovení tajemníka výboru 
zastupitelstva městské části.  

J. Oswald splněno (via email) - není informace o 
odpovědi 

Vypracovat bod k jednání zastupitelstva -
úprava počtu členů výborů a jmenování 
tajemníků výborů (předloží předseda 
Kontrolního výboru).   

K. Brunovská, 
J. Oswald 

splněno 

 

3. Diskuze o průběhu jednání Zastupitelstva dne 28. 4. 2019 

4. Plán kontrolní činnosti - nutné přeformulovat a kontaktovat znovu předsedu 

Kontrolného výboru Zítka s předběžnou konzultací k podobě plánu včetně časového 

rozsahu 

5. Úprava plánu kontrol - bod 3 vypustit; body 4+5 přeformulovat na "kontrola usnesení 

a rozhodnutí Rady MČ Vinoř a orgánu Zastupitelstva MČ Vinoř"; bod 1+2 (ZŠ a MŠ, 

Vincent) přeformulovat na kontrolu ve vztahu k zřizovazeli, hospodářská činnost z 

hlediska pravidel Zastupitelstva MČ Vinoř; kontroly vnitřních předpisů, dodržování 

nastavených pravidel a směrnic 

6. Problematika tajemníka výboru - kontaktovat J. Oswalda s dotazem na získané 

informace, příp. obrátit se znovu na MV; dle získané informace vypracovat bod ke 

jednání Zastupitelstva MČ Vinoř 

7. Další jednání výboru - bude svoláno dle potřeby 



 

Úkoly: 

1. Kontaktovat Finanční výbor z důvodu koordinace kontrol. Termín: do 17. 4. => J. Kazil 

2. Přeformulovat Plán kontrolní činnosti k předložení Zastupitelstvu MČ Vinoř. Termín: 

do 15. 4. => K. Brunovská 

3. Získat informace týkající se tajemníka výboru zastupitelstva (J. Oswald, MV). Temín: 

do 15. 4.  => K. Brunovská 

 

Jednání ukončeno v 2030. 

 

Zapsala K. Brunovská 


