
Zápis 

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne       

10. 11. 2021 od 16.30 hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 

14/324, Praha 9 

           

 

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 

                   Ing. Petr Karel, (člen KV) 

                   Mgr. Pavel Pospíšek (člen KV) 

                   Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) 

                   Bc. Bedřich Laube (člen KV) 

                   JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV) 

      

 (prezenční listina přiložena k originálu zápisu) 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 zahájil v 16.30 hodin předseda 

výboru Mgr. Martin Hrubčík, přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní výbor 

je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání.  

 

Zahájení jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 

 

- Zahájení jednání KV 

- Určení ověřovatele 

- Schválení hostů s hlasem poradním 

- Návrhy na doplnění zaslaného programu KV 

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

- Kontrola plnění usnesení rady 

- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

- Kontrola dodržování právních předpisů ÚMČ P 9 na úseku samostatné      

působnosti 

- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření 

- Různé 

 

1) Určení ověřovatele – Předseda KV navrhl ověřovatele zápisu člena KV 

Mgr. Pavla Pospíška, který s návrhem vyjádřil souhlas. 

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena 

KV Mgr. Pavla Pospíška, který s návrhem vyjadřuje souhlas. 

Hlasování:   pro: 4      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 

 



2)  Schválení hostů s hlasem poradním – bez hostů 

 

3) Návrhy na doplnění zaslaného programu KV – bez návrhů 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

      Hlasování:   pro: 4    proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

4)  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – KV vyslechl informace člena  

KV Bc. Bedřicha Laubeho o průběžné kontrole plnění usnesení 

zastupitelstva, , kdy není nutno aktuálně přijímat žádného doporučení.  

Usnesení: KV bere na vědomí. 

      Hlasování:   pro: 4     proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 

V 16.45 hodin se k jednání KV připojuje Ing. Tomáš Hromádka. 

 

5) Kontrola plnění usnesení rady – člen KV Ing. Petr Karel informoval KV 

o kontrole předložené zprávy o plnění usnesení RMČ a zprávy o kontrolní 

činnosti. Vzhledem k předkládání zprávy o kontrolní činnosti, MHMP 

jedenkrát ročně, navrhuje člen KV Ing. Petr Karel v tomto bodě úpravu 

Jednacího řádu Rady Městské části Praha 9.    

 Usnesení: KV doporučuje RMČ Praha 9 úpravu předmětného ustanovení      

Jednacího řádu Rady Městské části Praha 9. 

      Hlasování:   pro: 5      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 

Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – KV vyslechl 

informace místopředsedy Ing. Tomáše Hromádky o jeho pravidelných 

kontrolách v rámci svěřené gesce dodržování právních předpisů ostatními 

výbory, kdy není nutno aktuálně přijímat žádného doporučení.      

      Usnesení: KV bere na vědomí.                              

     Hlasování:   pro: 5     proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

6) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 

9 na úseku samostatné působnosti – KV vyslechl informace Mgr. Pavla 

Pospíška o jeho pravidelných kontrolách v rámci svěřené gesce dodržování 

právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné 

působnosti, kdy není nutno aktuálně přijímat žádného doporučení. 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

Hlasování:   pro: 5     proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato           



 

7) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – předseda KV 

Mgr. Martin Hrubčík informuje KV, že s ohledem na vystoupení Ing. 

Štefana Suchara na zasedání zastupitelstva, zahájil v dané věci písemnou 

komunikaci s tímto občanem Prahy 9. Po diskusi členů KV navrhuje 

předseda KV zařadit podnět pana Ing. Štefana Suchara na další jednání KV. 

  Usnesení: KV schvaluje zařadit podnět pana Ing. Štefana Suchara do 

nejbližšího programu jednání KV. 

 Hlasování:   pro: 5      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 

Předseda KV navrhuje pozvat na další jednání KV pana Suchara.     

Usnesení: KV schvaluje pozvání pana Ing. Štefana Suchara na další 

jednání KV.         

Hlasování:   pro: 2      proti: 2    zdržel se: 1 – Usnesení nebylo přijato  

 

Členové KV navrhují pověřit předsedu KV komunikací s Ing. Štefanem 

Sucharem. Kdy závěrem diskuse je jasné stanovisko, že věc je řešena 

odpovědným radním, výsledek šetření může být přezkoumán v rámci 

jednotlivých gescí rozdělených v rámci KV a pokud by pan Suchar dodal 

nové podněty a informace než ty, které jsou již KV známy, pak je KV 

připraven tyto přijmout do své kontrolní agendy. 

Usnesení: KV pověřuje předsedu KV komunikací s Ing. Štefanem 

Sucharem.   

Hlasování:   pro: 5      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 

9)Různé - bez návrhů 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

      Hlasování:   pro: 5    proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,20 hodin. 

 

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová    

 

Doplnil a schválil: Mgr. Martin Hrubčík  

 

Ověřil: Mgr. Pavel Pospíšek 


