
Zápis z jednání kontrolního výboru 
 

 
Číslo jednání:  3/2016 
Datum konání:  4.4.2016 
Předsedající:  Jaroslav Kočí 
Přítomní:   Jaroslav Kočí, Milan Herian, Jan Škrle, Drahomíra Holzmannová, 
   Blanka Horká, Miloslav Matura, Jiří Suk  
Omluveni:      
Tajemník KV:  Jiří Arnošt 

 

Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Jaroslav Kočí v 17.00 hod. 

Na úvod jednání Kontrolního výboru /dále také KV/ předseda J. Kočí přivítal všechny 
přítomné členy a konstatoval, že KV je usnášeníschopný. 

 

Návrh Programu: 

1. Kontrola usnesení RMČ a ZMČ 
2. Příprava na realizaci úkolu uloženého usnesením RMČ č. 39/2.26/15 ze dne 

15.12.2015 (prověření platných nájemních smluv nebytových prostor a po-
zemků ve vlastnictví Praha 20 a porovnání podmínek pro nájemce) 

 

Program byl KV schválen jednomyslně. 

Ad 1. K uvedenému úkolu byla diskuze. Z diskuze vyplynulo, že bude zaslán panu 

Arnoštovi seznam vzorku usnesení RMČ a ZMČ. Pan Arnošt zajistí u příslušného 

vedoucího odboru ÚMČ zaslání podkladů o splnění uvedených úkolů z RMČ či ZMČ. 

Po obdržení uvedených podkladů je pan Arnošt přepošle členům KV. Uvedené bylo 

schváleno jednomyslně. 

Ad 2. K uvedenému úkolu byla diskuze. Z diskuze vyplynulo, že kontrolním výborem 

bude vypracována zpráva, která bude obsahovat údaje o smluvních vztazích (jako 

např. délka nájmu, označení smluvních stran, předmět nájmu, sankce, možnosti 

vyvázání se ze smluvního vztahu apod.), nikoliv samotné posouzení smluv, neboť je 

dána důvodná pochybnost o tom, zda KV má vůbec právo posuzovat podmínky 

smluvního vztahu. Skutečnost zmiňovaná v předchozí větě vyplývá z Metodického 

doporučení k činnosti územních samosprávných celků 7.1, podle právního stavu 

k 1.6.2014, ze kterého vyplývá, že KV tuto pravomoc nemá. Uvedené bylo schváleno 

jednomyslně. 

Na jednání kontrolního výboru bylo diskutováno i nad přijatými opatřeními ÚMČ ve 

vztahu k závěrům či doporučením KV uvedených v jeho kontrolních zprávách. 

Kontrolní výbor nemá žádnou informaci o tom, zda byla přijatá nějaká opatření 

(pokud ano, tak jaká) k zamezení případných negativ vyplývajících ze závěrů 



kontrolních zpráv. K uvedenému bude vznesen dotaz na příštím jednání ZMČ. 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

Předseda KV, pan Kočí, jednání ukončil v 18:10 hod. 

 

 

Zapsal:   Jiří Arnošt, tajemník KV 

Ověřil:   Drahomíra Holzmannová, člen KV 

 

 

V Praze dne 4.4.2016 

 

         Jaroslav Kočí 
          předseda KV 
 

 

 

 


