
Zápis 

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

konaného dne 18. 05. 2022 od 17.30 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) 

                  Ing. Petr Karel, (člen 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 17.30 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 

Ing. Tomáše Hromádku, který s návrhem vyjádřil souhlas. 

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena 

KV Ing. Tomáše Hromádku. 

Hlasování: pro: 5      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: 5    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 informoval o 

průběžných kontrolách v rámci svěřené gesce a poukázal na tzv. písařskou 

chybu v usnesení RMČ 181/22 

Usnesení: KV doporučuje RMČ Praha 9 úpravu tzv. písařské chyby 

v předmětném usnesení. 

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

 

Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory –

místopředseda KV Ing. Tomáš Hromádka konstatoval, že v rámci svěřené 

gesce kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, kdy není 

nutno aktuálně přijímat žádné 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, informoval rovněž o prověření podnětu Ing. Štefana Suchara 

z hlediska formálnosti a konstatoval, že k uvedenému není nutno přijímat 

žádná 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 – KV vyslechl 

informace předsedy KV Mgr. Martin Hrubčíka o předání souhrnu podnětů 

pana Ing. Štefana Suchara předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva 

Městské části Praha 9 a o podání podnětu Policii ČR. Členové KV nahlíželi 

do přípisu podání. 

8) Usnesení: KV bere na vědomí 

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



 

8)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 18,15 hodin. 

 

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová    

 

Schválil: Mgr. Martin Hrubčík  

 

Ověřil: Ing. Tomáš Hromádka 


