Městská část Praha – Ďáblice
Zastupitelstvo městské části
21. zasedání
dne 20.12.2021

USNESENÍ č. 198/21/ZMČ
ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstvo MČ po projednání
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Ďáblice za rok 2021 bez výhrad.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru je přílohou č.1 usnesení.
II. schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice pro rok 2022, který
je přílohou č.2 usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Příloha č.1
Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice za
období od 20.12.2020 do 13.12.2021
Kontrolní výbor v uplynulém období působil ve složení:
předseda:
Mgr. Jiří Kříž
členové:
Jana Ouředníčková,
Mgr. Jitka Kolářová
Ing. Martin Vodvářka
Michal Klímek
tajemník:
Ing. Bronislava Lomozová
Jednání kontrolního výboru bylo podstatným způsobem dotčeno pandemickou krizí
způsobenou korona virem vyvolávajícím nemoc Covid 19. Proto během roku proběhla pouze
dvě jednání kontrolního výboru.
Kontrolní výbor se zabýval převážně průběžnou kontrolou plnění usnesení Rady a
Zastupitelstva na základě zápisu z jednání RMČ a Zastupitelstva. S ohledem na své složení se
výbor zabýval především kontrolou smluv a objednávek všeho druhu.
Kontrolní výbor celkem zkontroloval 36 samostatných případů. Drtivou většinu případů
kontrolní výbor kontroloval z vlastní iniciativy a výjimečně případy na základě vnějších
podnětů. Nad rámec plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2021 kontrolní výbor
projednával ještě kontrolní zjištění Magistrátu hlavního města Prahy a kontroloval nápravná
opatření přijatá obcí.
Při své kontrolní činnosti kontrolní výbor neshledal žádné protiprávní jednání orgánů obce.
Drtivá většina usnesení orgánů obce byla splněna.
Jednání výbor v uplynulém období proběhlo ve dnech:
14.6. 2021, a 13.12. 2021.
Zápisy z jednání jsou archivovány na sekretariátu Městské části Praha Ďáblice, kde jsou na
vyžádání dostupné zastupitelům.
Při své kontrolní činnosti výbor neshledal pochybení při plnění kontrolovaných usnesení orgánů
obce.
V Ďáblicích dne 13. prosince 2021

Mgr. Jiří Kříž
předseda kontrolního výboru

Příloha č.2
Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice pro rok
2022
V roce 2022 se Kontrolní výbor Městské části Praha Ďáblice hodlá zabývat průběžnou
kontrolou plnění usnesení Rady a Zastupitelstva, které budou vyvolávat vnější právní úkony,
zejména objednávky a smlouvy.
Dále se kontrolní výbor hodlá zabývat kontrolou termínů vyvěšení různých oznámení na úřední
desce ve vztahu k povinnostem obce zveřejňovat některá oznámení s dostatečným předstihem.
Nakonec se kontrolní výbor bude věnovat podnětům přicházejícím z vnějšku v rozsahu, ve
kterém bude konkrétní podnět napadat konkrétní úkon obce, nebo vytýkat konkrétní porušení
povinnosti orgánem obce.
V Ďáblicích dne 13. prosince 2021

Mgr. Jiří Kříž
předseda kontrolního výboru

