
 
5. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha Čakovice, pondělí 9.9. 2019 

 
přítomni: Roman Šemík, Daniel Kajpr, Lucie Horáčková, Michal Krejčík 
omluveni: Josef Záluský 
 
Program jednání: 
 
1. schválení zápisu z KV č. 4        4-0-0 
      
 
2. KV pokračoval v diskusi k časopisu – byly probrány smlouvy s redaktorkou, tiskárnou a 
bývalým grafikem, nyní skončila redaktorka a je nově vybraná tiskárna, o nové grafické 
úpravě se jedná.  
Telefonicky p. Šimůnková, předsedkyně RR – ladí se podmínky nového výběrového řízení a 
činnosti RR, nesoulad mezi RR na straně jedné a redaktorkou a paní Arnotovou ohledně nové 
grafické úpravy a zařazení nových rubrik na straně druhé.  
Dotaz pana Šemíka – je-li toto stanovisko RR nebo osobní, podle paní Šimůnkové je to názor 
většiny RR, ale není k němu žádné usnesení. Prozatímní redakční prací pověřena paní 
kronikářka J. Krákorová.  
KV je znepokojen momentální situací v RR a sporem s vedením radnice (p. Arnotovou) a 
bude celou situaci bedlivě sledovat. Doporučujeme urychlené zklidnění situace a přijetí 
jasných pravidel pro RR a budoucího redaktora a vymezení jejich kompetencí. 
 
3. body RMČ a ZMČ za období 17.6. – 9.9.19 
 
USN 342/2019 – rekonstrukce dat. sítí UMČ – cena 188.850,- - bylo výběrové řízení (?), 
nejsou doloženy další nabídky nebo zdůvodněn výběr společnosti ADC Systém; 
USN 421/2019 – revokace výše uvedeného usnesení a navýšení ceny na více než dvojnásobek 
– 387.848,-; proč došlo k tak masivnímu navýšení a proč nebylo vypsáno VŘ (?), čeho se 
rekonstrukce dat týká, jaký je rozsah prací; 
USN 423/2019 nákup praporu hasičů za 106.178,- - mohlo být řešeno sbírkou nebo darem; 
USN 425/2019 – regulace UT v MŠ I. – vítězná nabídka za 571.030,- je jen o 11% nižší než 
druhá v pořadí (641.300,-), ale tato nabízí o tři roky delší záruční dobu (24 x 60 měsíců), byla 
jediným kritériem cena (?) nebo byla i jiná kritéria, pokud ano/ne, proč. 
 
 
4. Smlouvy 
bez připomínek 
 
5. KV pozve na příští jednání předsedu FV pana Dubského, aby vysvětlil svůj odmítavý 
postoj k JŘ obou výborů 
 
6. příští zasedání KV listopad/prosinec 2019 
 
zapisovatel – Daniel Kajpr    ověřovatelka – Lucie Horáčková 


