
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za 1. pololetí roku 2019 

 

Kontrolní výbor ZMČ P5 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ P5 jako iniciativní a kontrolní 
orgán v souladu s ustanovením §100 odst. 2 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 

Dne 13.11.2018 (č. usnesení ZMČ/1/12/2018) Zastupitelstvo MČ P5 zvolilo nové složení Kontrolního 

výboru: 

Viktor Čahoj (předseda) 
JUDr. Tomáš Homola (místopředseda) 

Ing. Filip Karel, Ph.D. (člen) 
Ing. Jan Panenka (člen) 

Ing. Tomáš Adamják (člen) 
Mgr. Nadežda Priečinská (člen) 
Mgr. Vít Šolle (člen) 

V období od 4.12.2018 do 30.6.2019 proběhlo celkem 6 zasedání Kontrolního výboru, výbor byl vždy 
usnášeníschopný, ve dvou případech došlo ke změně termínu zasedání s ohledem na časové 
možnosti členů výboru. 

Výbor pravidelně projednával kontroly plnění usnesení Zastupitelstva, které následně 

prostřednictvím předsedy výboru předkládal Zastupitelstvu ke schválení, v případě odložených úkolů 
se doptával na důvody odložení. 

Předseda výboru se pravidelně účastnil zasedání Rady městské části, na zasedání předkládá materiál 
obsahující kontrolu plnění usnesení Rady, vždy za uplynulých 14 dní. Předseda se na jednání Rady 

vyjadřuje k předkládaným tiskům a navrhuje úpravy v rámci svých kompetencí. 

Výbor také připravil návrh Kontrolního řádu, který dne 14.1.2019 doporučil Zastupitelstvu ke 
schválení, kde byl dne 26.3.2019 schválen. Při provádění kontrolní činnosti se tedy výbor řídil 
Kontrolním řádem výboru Zastupitelstva, v souladu s ustanovením par. 78 odst. 5 a par. 100 a 101 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Výbor si stanovil plán činnosti na rok 2019, kde si mimo jiné schválil provést tyto kontroly: 

- Kontrola dětských hřišť na území Prahy 5 (Kontrolní skupina ve složení: Čahoj, Šolle, Karel) 
- Kontrola přehledu evidence bytů (Kontrolní skupina ve složení: Čahoj, Priečinská) 
- Kontrola přehledu evidence nebytových prostor (Kontrolní skupina ve složení: Čahoj, 

Homola) 

Zprávy o provedených kontrolách budou předloženy Zastupitelstvu na vědomí. 

Výbor pravidelně projednával aktuální přehled veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných 
zakázek realizovaných v rámci zákona ZZVZ, kde v některých případech pověřil předsedu výboru ke 

zjištění podrobnějších informací o dané zakázce. 
 

Výbor také projednával stížnosti občanů, které mu byly adresovány. 



Docházka členů Kontrolního výboru 12/2018 – 6/2019 

Jméno 4.12. 14.1. 18.2. 11.3. 8.4. 13.6. 
celková 

účast Docházka v % 

Ing. Tomáš Adamják | | | — | — 
4         66,67     

Viktor Čahoj | | | | | | 
6         100,00     

JUDr. Tomáš Homola | | | | | | 
6         100,00     

Ing. Filip Karel, Ph.D. | | | — | | 
5         83,33     

Ing. Jan Panenka | | — — | | 
4         66,67     

Mgr. Nadežda Priečinská — | | | | | 
5         83,33     

Mgr. Vít Šolle | | | | — | 
5         83,33     

         

         
 


