
Zápis 

z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen KV) 

konaného dne 16. 02. 2022 od 16.30 hod. v budově ÚMČ Praha 9, 

Sokolovská 14/324, Praha 9 

           

 

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 

                  Mgr. Pavel Pospíšek (člen KV) 

                  Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) 

                 JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV) 

Omluveni: Ing. Petr Karel, (člen KV) 

         Bc. Bedřich Laube (člen 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. 

Hlasování: pro: 3      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: 3    proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

4)  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – bez informací 

 

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

prostřednictvím předsedy KV celému plénu KV písemné vyjádření o 

kontrole přijatých usnesení z jednání Rady Městské části Praha 9 ze dne 23. 

11. 2021 a ze dne 11. 1. 2022. Následně proběhla diskuse a bylo přijato 

usnesení. 

Usnesení: KV doporučuje RMČ Praha 9 úpravu tzv. písařských chyb 

v usneseních předaných SVOTU ÚMČ Praha 9. 

      Hlasování: pro: 3      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: 3     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: 3     proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato           

 

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

informace předsedy KV Mgr. Martin Hrubčíka, který ve smyslu 

předchozích usnesení vedl komunikaci s Ing. Štefanem Sucharem, kdy tuto 

detailně popsal i včetně obdržených Ing. Sucharem zaslaných příloh a 

naznačil těžiště celé věci. Následně k věci proběhla diskuse, ze které 

vyplynulo, že z šetření vyplývá, že daná věc je s ohledem na funkční 



příslušnost prioritně záležitostí FV MČ P9, jelikož se zde jedná o finanční a 

majetkové hodnoty MČ P9, které by měly být auditně přezkoumány. KV 

tak nezbylo než s ohledem na určení příslušnosti ve smyslu § 78 odst. 4. a § 

100 zákona č. 131/2000 Sb., O hl. m. Praze, v platném znění, které říkají, 

že FV “...provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky ...“ tuto věc bezodkladně předat FV k uvážení dalších opatření. 

Ve věci zmínky o zastrašování a napadení pana M. KV doporučil věc 

předat jako poznatek orgánu PČR. 

Usnesení: KV ukládá předsedovi KV Mgr. Martinu Hrubčíkovi předat 

souhrn podnětů pana Ing. Štefana Suchara, ve formě a způsobem, jak jej 

obdržel, předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva Městské části 

Praha 9 k uvážení dalších opatření a ukládá místopředsedovi KV Ing. 

Tomáši Hromádkovi průběžně informovat KV o způsobu vyřízení podnětů 

pana Ing. Štefana Suchara Finančním výborem Zastupitelstva Městské 

části Praha 9 a ukládá předsedovi KV Mgr. Martinu Hrubčíkovi předat 

poznatek o napadení osoby, ve formě a způsobem, jak jej obdržel, orgánu 

Policie ČR. 

Hlasování: pro: 3      proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato  

 

8)Různé – bez návrhů 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

Hlasování: pro: 3    proti: 0    zdržel se: 0 – Usnesení bylo přijato 

 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,35 hodin. 

 

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová    

 

Upravil a schválil: Mgr. Martin Hrubčík  

 

Ověřil: Mgr. Pavel Pospíšek 


