
Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice za
období od 5.11.2018 do 19.12.2019

Kontrolní výbor v uplynulém období působil ve složení:

předseda:
členové:

tajemník:

Mgr. Jiří Kříž
Bc. Hana Mráčková,
Mgr. Jitka Kolářová
Ing. Martin Vodvářka
Michal Klímek
Ing. Bronislava Lomozová

Kontrolní výbor byl ustaven na prvním zasedání zastupitelstva v současném volebním období
dne 5.11.2018 bohužel jako neúplný, neboť ačkoliv kontrolní funkce přísluší opozičním
zastupitelům, žádný z těchto zastupitelů nepřijal funkci předsedy. S ohledem na to, že
jednání kontrolního výboru svolává pouze předseda, nemohl kontrolní výbor zahájit činnost.
Doplnění kontrolního výboru proběhlo na jednání zastupitelstva dne 24.4.2019.

První jednání proběhlo dne 24.6.2019. Na jednání bylo konstatováno, že oblasti kontroly
navrhuje předseda, ale v zájmu nestrannosti se bude kontrolní výbor zabývat kontrolou
jakékoliv záležitosti, kterou kterýkoliv z členů kontrolního výboru k jednání navrhne.

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 58 usnesení orgánů obce, z nichž drtivá většina byla splněna.

Kontrolní zjištění, ke kterým se výbor bude ještě vracet, se týkají nákupu scénického
osvětlení pro společenský sál Obecního domu Ďáblice a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností PRE distribuce a.s., na pozemku parc. Č. 1729/500 v katastrálním
území Ďáblice. K vyvracení pochybností bylo zjišťováno, že z daru od obce koupil spolek
SK Ďáblice příslušenství k traktoru, který je používán k veřejně prospěšným účelům.

Jednání výbor v uplynulém období proběhlo ve dnech:

24.6.2019, a 21.10. 2019.

Zápisy z jednání byly předloženy na vědomí na následující jednání zastupitelstva a umístěny
na webové stránky MČ Ďáblice a jsou dostupné na http://www.dablice.cz/

Při své kontrolní činnosti výbor neshledal zásadní pochybení plnění kontrolovaných usnesení
orgánů obce.

V Ďáblicích dne 3. prosince 2019 í"::;'l.C-
M . JIrI Km

předseda kontrolního výboru

http://www.dablice.cz/

