
Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru konaného dne 15.11.2018 
 

Přítomni:  Ivana Todlová, předsedkyně 
  RNDr. Jiří Mašek, CSc, člen 
  Ludmila Tichá, člen 

 Jaroslav Matýsek, člen 
Bc. Martin Šmíd, tajemník 

  Eva Ivanova, asistentka 
 
Omluveni:  Bc. Libor Hadrava, člen 
 
 
Program: 1) Schválení programu KV 
      2) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
      3) Jednací řád Kontrolního výboru 
       4) Kontrola nesplněných usnesení za minulé volební období 
      5) Různé 
 
 
1) Schválení programu KV 
Předsedkyně výboru předložila program KV, který byl následně všemi přítomnými členy 
Kontrolního výboru schválen. 
 
Hlasování: 
pro: 4 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
2) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
Byl projednán zápis z posledního jednání výboru konaného dne 3.9.2018. Paní předsedkyně 
informovala, že dodatečně prověřila plnění úkolů č. UK 0132/2018 a č. UK 0183/2018, které 
zápis zmiňuje. Způsob splnění obou úkolů bylo předneseno a výbor je pokládá za 
dostatečné.  Žádný z členů KV nevznesl námitky a KV tedy bere na vědomí  zápis 
z posledního jednání Kontrolního výboru. 
 
Hlasování: 
pro: 4 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
3) Jednací řád Kontrolního výboru 
Členové KV byli seznámeni s platným Jednacím řádem výborů Zastupitelstva městské části 
Praha 13 a všichni členové KV jej berou na vědomí. 
 
Hlasování: 
pro: 4 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
4) Kontrola nesplněných usnesení za minulé volební období 
 
Byla provedena kontrola plnění usnesení za minulé volební období se zvláštním zřetelem na 
nesplněné úkoly s datem splnění do 30.9.2018, které následně výbor projednal.  
 
Úkol č. UK 0368/2018 – K usnesení č. UR 0387/2018 ze dne 10.9.2018 



Vyvěšení návštěvního a provozního řádu Agility hřiště K Sopce, nositel úkolu žádá 
z relevantního důvodu o posunutí termínu do 31.12.2018.  
Kontrolní výbor souhlasí s posunutím termínu do 31.12.2018. 
 
 
Úkol č. UK 0350/2016 – K usnesení č. UZ 0198/2016, ze dne 14.9.2016.  
Nositel úkolu žádá o jeho zrušení. Kontrolní výbor po seznámení se se zadáním úkolu a 
podmínek jeho plnění souhlasí se zrušením tohoto úkolu.  
 
Hlasování: 
pro: 4 
proti: 0 
zdržel se: 0 
 
Různé 
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
 
Zapsala: Eva Ivanova 
 
 
Schválila: Ivana Todlová, předsedkyně KV 
 
 
Vyhotoveno dne: 15.11.2018 
 


