
Zápis z jednání kontrolního výboru 
 

 
Číslo jednání:  9/2017 
Datum konání:  4. 12. 2017 
Předsedající:  Jaroslav Kočí 
Přítomní:  Jaroslav Kočí, Milan Herian, Blanka Horká, Miloslav Matura, 

Jiří Suk  
Omluveni:   Jan Škrle 
Nepřítomni:  Drahomíra Holzmannová   
Tajemník KV:  René Krchňák 
 

 

Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Jaroslav Kočí v 17.05 hod. 

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

 

Návrh programu: 

1. Kontrola plnění úkolů na rok 2017 
2. Odměňování členů kontrolního výboru 
3. Zpracování návrhu kontrol na rok 2018 
4. Různé 

 

Program byl KV schválen jednomyslně. 

Ad 1. Jiří Suk informoval KV, že při přípravě kontroly Usnesení rady Městské části 

Prahy 20 za rok 2016 zjistil, že na internetových stránkách Městské části Praha 20 

nejsou k dispozici všechny zápisy z jednání rady za rok 2016. V roce 2016 proběhla 

jednání rady pod pořadovými čísly 41. - 76. K dispozici jsou pouze jednání pod 

pořadovými čísly 56. - 76. Dále upozornil na nejasné číslování jednotlivých bodů na 

jednání rady a na nejednotnost zápisů z jednání rady. 

Milan Herian navrhl dotazy na odpovědné osoby: 

 Proč nejsou zápisy ze všech jednání rad za rok 2016 na internetových 
stránkách Městské části Praha 20  

 Vysvětlit formu – metodiku zpracovávání zápisů z jednání rady 
 Zda jsou na internetových stránkách všechny zápisy z jednání zastupitelstva 

za toto volební období. 
Schváleno jednomyslně 

 

Ad 2. Odměňování za rok 2017 je podle ustanovení § 58, zák. č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení 

se odměna občanům pracujících ve výborech vyplácí jednou ročně. Byl dán návrh, 



aby zastupitelé přijali pravidla pro vyplácení odměn občanům pracujících ve výborech 

a komisích ustanovených Zastupitelstvem Městské části Praha 20. Návrh bude 

předložen předsedou KV na nejbližším jednání zastupitelů Městské části Praha 20. 

Schváleno jednomyslně. 

Ad 3. Návrh kontrol na rok 2018 bude zpracován na jednání v roce 2018. Na 

nejbližším jednání zastupitelů bude učiněna výzva, aby zastupitelé vznesli své 

požadavky na KV a  tyto požadavky, budou následně zapracovány na plánu kontrol 

na rok 2018. 

Schváleno jednomyslně. 

Ad 4. Žádný člen KV neměl věc, která by byla zařazena do bodu různé. 

 

Předseda KV, pan Jaroslav Kočí, jednání ukončil v 17:55 hod. 

 

 

Zapsal:   René Krchňák, tajemník KV 

Ověřil:   Jiří Suk, člen KV 

 

 

V Praze dne 4. prosince 2017 

 

         Jaroslav Kočí 
          předseda KV 
 

 

 

 

 

 

 


