
Zápis z jednání KV ZMČ Praha – Ďáblice 
konaného dne 2.2.2015 

 
Přítomni: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Martin Vodvářka, Mgr. Jiří Kříž, Iva Krčmová, Jitka Aston 
Omluveni: -  
Začátek jednání: 17:00 hod 
Program jednání: 
1. Úvod 
2. Vymezení pozice KV, Kontrolní a Jednací řád 
3. Roční plán činnosti 
Program jednání byl schválen všemi hlasy. 
 
1. Jednání KV proběhlo na ÚMČ Praha – Ďáblice v zasedací místnosti. KV se sešel v plném 
počtu, byl usnášení schopný. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jiří Kříž.  
2.  Pan předseda seznámil členy s pravomocemi a úkoly KV. 
Jednání KV proběhne 4x do roka, následně po zasedání Zastupitelstva MČ.  
Vymezení pozice KV určuje Kontrolní řád a Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ. 
V Jednacím řádu, shledal KV,  v čl. 8 odst. 1 chybu, kdy odstavec 1 ve svém textu odkazuje 
na odst. 1. 

Čl. 8. 
Kontrolní výbor: 
a) kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady. 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ na úseku 

samostatné působnosti. 
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo 
1. Kontrolu podle odstavce 1. provádí kontrolní výbor v rozsahu plánu kontrol, 

schváleného na každý rok Zastupitelstvem a v souladu s platným Kontrolním řádem 
vydaným MČ Praha - Ďáblice. Provedení kontroly nad rámec schváleného plánu 
kontrol může kontrolnímu výboru uložit jako úkol v rozsahu své působnosti Rada. 

2. Členy kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, zástupce starosty, tajemník 
ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ Praha – Ďáblice. 

 
Kontrolní výbor po projednání  přijal usnesení  č. 1/15/KV ZMČ v tomto znění: 
KV navrhuje: 
- novelizovat Jednací řád, ze dne 11.12.2014, v oblasti Kontrolního výboru, za účelem 
odstranění faktické chyby v článku 8 odstavce 1. 
3. KV projednal roční plán činnosti a usnesením č. 2/15/KV ZMČ schválil návrh plánu 
kontrol pro rok 2015 v tomto znění: 
   1. Průběžná kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady 
   2. Kontrola dodržování směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 
   3. Plnění dalších úkolů, jimiž je pověří Zastupitelstvo 
 
Předběžný termín dalšího jednání KV – 20.4.2015, v 17,00 hod.  
 
 
                                                                                         Ing. Jiří Zajíček 
                                                                                         Předseda KV 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Bronislava Lomozová 
Ověřovatel: Mgr. Jiří Kříž                                                                                   


