
Zápis 
z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 (dále i jen „KV“) konaného dne 10. 6. 

2020 od 15.30 hod. v budově ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 
           
 

přítomni: Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 
                 Ing. Petr Karel, (člen KV) 
                 Bc. Pavel Pospíšek (člen KV) 
                 JUDr. Ivana Hánová (tajemnice KV) 

omluveni: Ing. Tomáš Hromádka (místopředseda KV) Bc. Bedřich Laube (člen KV) 

hosté: bez hostů 

 (prezenční listina přiložena k originálu zápisu) 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 zahájil v 15.30 hodin předseda výboru Mgr. Martin Hrubčík, 
přivítal přítomné a poukázal na skutečnost, že dnešní jednání bude navazovat na e – mailovou 
komunikaci KV v době „coronavirového omezení“ fungování veřejných institucí.  

Mgr. Martin Hrubčík dále konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné 
zahájit jednání.  

1) 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 

 

Usnesení: KV schvaluje zápis v předloženém znění. 

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

2) Určení ověřovatele – Předseda KV navrhl ověřovatele zápisu člena Ing. Petra Karla, který 

s návrhem vyjádřil souhlas. 
 

Usnesení: KV schvaluje ověřovatelem zápisu tohoto zasedání KV člena KV Ing. Petra Karla, 

který s návrhem vyjadřuje souhlas. 

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

3)  Schválení hostů s hlasem poradním – bez hostů 
 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

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

4) Návrhy na doplnění zaslaného programu KV – bez návrhů 
 

Usnesení: KV bere na vědomí. 

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

5)  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – bez informací a návrhů 



 

6) Kontrola plnění usnesení rady – člen KV. Petr Karel informuje KV o provedené opravě na 

webových stránkách MČ Praha 9 a obchodní společnosti MČ Praha 9 jsou již uvedeny bezchybně.  

V návaznosti na tuto skutečnost vyslovil předseda KV M. Hrubčík návrh poděkování 

tajemníkovi ÚMČ Praha 9.  

Petr Karel prověřil dále zápis z jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17. 12. 2019 a ze dne 26. 5. 

2020, rovněž přílohu k usnesení č. Us RMČ 51/20, č. Us RMČ 762/19, č. Us RMČ 262/20.   

Člen KV Petr Karel na dalším jednání KV předloží návrh požadovaných přípisů souvisejících se 

zprávou o kontrolní činnosti. 

Předseda KV M. Hrubčík předal členu KV Petru Karlovi materiál pro další kontrolu usnesení 

Rady s ohledem na prověření anonymizace dat.  
 

Usnesení: KV doporučuje Radě MČ Praha 9 opravu názvu u webového uveřejnění usnesení č. Us 

RMČ 762/19. 

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

Usnesení: KV bere na vědomí realizaci oprav na webu MČ P9 dle předchozích doporučení a         

vyslovuje poděkování tajemníkovi úřadu za rychlou realizaci.  

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

7) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory – bez informací a návrhů 
 

8) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku samostatné 

působnosti – Očekává se ověření realizace přijatých nápravných opatření v rozsahu uvedeném 

Zprávou o přezkoumání hospodaření MČ Praha 9. 
   

9) Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření – bez informací a návrhů 
 

10) Různé – předseda KV Martin Hrubčík otevírá diskusi o stížnosti na paní ředitelku MŠ Kytlická, 

která byla předmětem podkladů zasedání KV. Pavel Pospíšek informuje KV o předmětu stížnosti i 

řešení v rámci orgánů MČ.  
 

Usnesení: KV bere na vědomí současné řešení situace ve věci stížnosti na činnost paní ředitelky 

MŠ Kytlická a vyjadřuje, že respektuje funkční příslušnost jiných orgánů MČ P9 k vyřízení této 

věci, přičemž však podotýká, že předmět i vyřízení věci může být později přezkoumáno v rozsahu 

zákonného zmocnění KV.  

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

Dále předseda KV otevírá téma petice ve věci Jiránkovy vily, kdy uvádí, že byl osloven v této věci 

petenty a navrhuje pozvat zástupce petentů podávající petici za zachování Jiránkovy vily na další 

jednání KV, a to z důvodu projednání očekávání petentů, které vůči KV mají, zejména vyjasnění 

možností KV v rozsahu zákonného zmocnění zaměřeného na místní samosprávu. 
 

Usnesení: KV ukládá předsedovi KV, aby oslovil zástupce petentů ve věci Jiránkovy vily 

s pozvánkou na nejbližší zasedání KV. 

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

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 16,00 hodin. 
 

Zapsala: JUDr. Ivana Hánová    Upravil a schválil: Mgr. Martin Hrubčík  
 

Ověřil: Ing. Petr Karel 


