
Zápis z jednání 

Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha-Vinoř 

 

dne 13. 11. 2018 

od 19:00 

 

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

 

Program: 

1. Jmenování zapisovatele – K. Brunovská 

2. Jednací řád a statut výboru     – nutné vypracovat, ověřit, jakým jednacím řádem 

a statutem se řídil předchozí výbor; s tím souvisí 

i ověření procesu archivace dokumentů výboru 

3. Plán jednání výboru  –  četnost schůzek se ustálí pravděpodobně na začátku roku 

2019 na čtvrtletních intervalech; tím není dotčena možnost 

svolat jednání výboru mimořádně; ve zbývající části roku 2018 

předpokládáme více jednání z důvodu schválení vnitřních 

předpisů výboru a sestavení Plánu kontrolní činnosti výboru 

na rok 2019 

4. Plán kontrolní činnosti – bude sestaven a předložen zastupitelstvu na každý rok 

nejpozději po lednovém jednání výboru 

- nutné zajistit přehled dosavadní činnosti kontrolního výboru, 

- podněty přijímat jak od zastupitelstva, tak od občanů (k tomu by měla sloužit také 

úřední emailová adresa předsedy výboru), 

- při kontrolách vhodná spolupráce s finančním výborem, 

- konkrétní náměty na provedení kontroly: 

• dodržování a plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ, 

• předpisy výborů a komisí (soulad s právním řádem), systémů vnitřních 

vazeb, dodržování nastavených pravidel, 

• ZŠ a MŠ Praha-Vinoř (ve spolupráci s finančním výborem), 

• smlouvy Úřadu MČ, 

• výběrová řízení, zadávání zakázek a výzvy k podání nabídek 

(transparentnost procesu, nastavení pravidel) – konkrétní problém 

se záměrem pronajmout nebytový prostor Mladoboleslavská čp…., 

• správa bytového fondu MČ (souvisí i s kontrolou vnitřních předpisů 

„bytové a sociální komise“ ). 

 

 

 



Úkoly: 

1. Zajistit informace od úřadu o jednacím řádu a statutu předchozího výboru a procesu 

archivace dokumentů výboru. Termín: do týdne => J. Oswald 

2. Zajistit informace o termínech jednání zastupitelstva a rady MČ (z důvodu 

předkládání materiálů ke schvalování). Termín: bezodkladně => J. Kazil 

 

Jednání ukončeno v 2030. 

 

Zapsala K. Brunovská 


