
 

Zápis 
z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 konaného dne 20.2.2019 od 16.30 

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

 

 

přítomni :  Mgr. Martin Hrubčík (předseda KV) 

                  Bc. Pavel Pospíšek, Ing. Petr Karel (členové 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 v 16.30 hodin zahájil předseda výboru Mgr. Martin 

Hrubčík, konstatoval, že Kontrolní výbor je usnášeníschopný a je tedy možné zahájit jednání.  

1) Schválení programu jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 9 

- Zahájení jednání KV 

-  Určení ověřovatele 

-  Schválení hostů s hlasem poradním 

- Návrhy na doplnění zaslaného programu KV 

- Projednání Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 9 

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

- Kontrola plnění usnesení rady 

- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory 

- Kontrola dodržování právních předpisů ÚMČ Praha 9 na úseku samostatné 

působnosti 

- Další kontrolní činnost ve smyslu zákonného pověření 

- Různé 

              Hlasování :   pro : 3      proti : 0      zdržel se : 0 

 

2) Předseda KV navrhl  ověřovatele zápisu Bc. Pavla Pospíška 

 Hlasování :   pro : 3      proti : 0      zdržel se : 0 

 

3)   Schválení hostů s hlasem poradním - bez hostů 

 

4)   Návrhy na doplnění zaslaného programu KV  - bez návrhů  

  

5) Projednání Jednacího řád výborů zastupitelstva Městské části Praha 9  - předseda KV 

předložil k projednání koncept Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části 

Praha 9. Člen KV Bc. Pavel Pospíšek upozornil na úpravu textu návrhu jednacího řádu 

s tím, že text dle něj obsahuje nesprávné užití velkých písmen. Předseda KV Mgr. 

Martin Hrubčík vysvětlil, že dotazované velké písmeno u jednotlivých slov textu 



označuje slovo, které je zástupným znakem pro celou definici tak, jak je uvedena 

vždy v textu výše. Tímto postupem je dosaženo zkrácení daného textu, zpřehlednění, 

a to při zachování zcela pregnantního významového rámce, který nebude zakládat 

důvodných pochybností o jednotlivých aktérech jednacího řádu, jak tomu mohlo být 

v předchozí verzi.  

Usnesení: KV schvaluje koncept Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části     

Praha 9 a předkládá tento Radě městské části Praha 9, Úřadu městské části Praha 9 a 

Finančnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 9 k připomínkování, kdy 

případné připomínky očekává do termínu 01.04.2019 k rukám předsedy KV, a to 

prostřednictvím tajemníka KV. 

          Hlasování :   pro : 3     proti : 0      zdržel se : 0 

 

6)   Kontrola plnění usnesení zastupitelstva  - bez informací a návrhů 

7)  Kontrola plnění usnesení rady -   člen KV Ing. Petr Karel představil KV zamýšlený 
způsob zpracování plnění kontrolní činnosti na tomto úseku činnosti KV. Na základě 
kvalitativní úvahy si vyžádá dříve definovaným způsobem podklady. Vyžádaný 
vzorek písemných podkladů k zasedání Rady městské části Praha 9 pak prověří v 
rámci kontrolní činnosti jednotlivě i ve vzájemné souvislosti s plněním usnesení rady. 

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

9) Kontrola dodržování právních předpisů Úřadem městské části Praha 9 na úseku 
samostatné působnosti – člen KV Bc. Pavel Pospíšek představil KV zamýšlený způsob 
zpracování plnění kontrolní činnosti na tomto úseku činnosti KV. 
 

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

 

11) Různé :  člen KV Ing. Petr Karel pohovořil o možném novém způsobu k ověření 

funkcionality kontroly plnění usnesení Rady v informačním systému MČ Praha 9.  

Předseda KV Mgr. Martin Hrubčík naznačil, že by toto bylo vhodné řešit v rámci 

komise pro digitalizaci.  Člen KV Ing. Petr Karel uvedl, že toto předání realizuje 

prostřednictvím kolegy Vislouse v předmětné komisi. Předseda KV Mgr. Martin 

Hrubčík předal podnět k prověření usnesení RMČ 793/18 Ing. Petru Karlovi. Tento 

přislíbil, že toto zahrne do své činnosti. 

Jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 9 ukončil předseda KV v 17,00 hodin. 

 

Zapsala : JUDr. Ivana Hánová, tajemnice KV 

 

Upravil a schválil : Mgr. Martin Hrubčík, předseda KV 

 

Ověřil : Bc. Pavel Pospíšek, člen KV 
 


