
Zápis z III. jednání 

Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Vinoř 

 

dne 4. 2. 2019 

od 20:30 

 

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

 

Program: 

1. Jmenování zapisovatele - K. Brunovská 

2. Kontrola splnění úkolů  

úkol zajistí splněno 

Kontaktovat Finanční výbor z důvodu 
koordinace kontrol. 

J. Wagner trvá  

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

K. Brunovská  trvá 

Vypracovat Jednací řád Kontrolního 
výboru. 

K. Brunovská  trvá 

 

3. Plán kontrolní činnosti – na konci roku 2018 provedl magistrát HMP kontrolu úřadu 

MČ Vinoř, výsledky ještě nejsou známy; do plánu kontrolní 

činnosti zahrnout také kontrolu odstranění vad zjištěných 

nadřízenými orgány (průběžně dle kontrolních zápisů) 

– stále nejsou veřejně k dispozici informace o činnosti Rady 

MČ Vinoř 

– opět zdůrazněna nutnost spolupráce s Finančním výborem 

– musí být vypracován tak, aby mohl být schválen na příštím 

zasedání zastupitelstva MČ Vinoř  - 28. 2. 2019, tedy 

nejpozději 21. 2. 2019 poskytnut zastupitelům 

 

4. Ustanovení výborů zastupitelstva MČ Vinoř – při vypracování Jednacího řádu 

Kontrolního výboru zjištěn problém ustanovení výborů 

zastupitelstva MČ Vinoř – nenaplnění zákonného 

požadavku funkce tajemníka (zákon č. 131/2000 Sb.) 

  – zároveň se konstatuje, že u čtyř 

výborů není naplněn zákonný požadavek lichého počtu 

členů (Výbor pro dopravu, Výbor pro výchovu a vzdělávání, 



Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí, Výbor 

pro spolky a církve) 

– náprava možná při dalším 

zasedání zastupitelstva MČ Vinoř (28. 2. 2019) 

„dovolením“/odvoláním jednoho člena, nebo znovu 

zvolením celého výboru; bod k jednání, příp. mimořádný 

bod jednání 

 

5. Jednací řád výboru   –  vypracovat ve verzi s tajemníkem/bez tajemníka tak, aby mohl 

být předložen zastupitelstvu MČ Vinoř 

–    členové výboru se dohodli na zapracování hlasování 

per rollam 

 

6. Další jednání výboru - bude svoláno dle potřeby 

 

Úkoly: 

1. Kontaktovat Finanční výbor z důvodu koordinace kontrol. Termín: do 19. 2. 2019 => 

J. Wagner 

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

Vinoř. Termín: do 19. 2. 2019 => K. Brunovská 

3. Zaslat dotaz na Ministerstvo vnitra s otázkou ustanovení tajemníka výboru 

zastupitelstva městské části. Termín: do 8. 2. 2019 => J. Oswald 

4. Vypracovat Jednací řád Kontrolního výboru, včetně ověření nutnosti předložení 

Zastupitelstvu MČ Vinoř, s přihlédnutím k informacím od Ministerstva vnitra. Termín: 

do 19. 2. 2019 => K. Brunovská 

5. Vypracovat podnět/bod k jednání zastupitelstva - úprava počtu členů výborůa 

 jmenování tajemníků výborů (s přihlédnutím k informacím od Ministerstva vnitra); 

předloží předseda Kontrolního výboru. Termín: do 19. 2. 2019 => K. Brunovská, 

J. Oswald 

 

Jednání ukončeno v 2130. 

 

Zapsala K. Brunovská 


