USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 1/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na schválení programu 24. jednání Rady MČ Praha - Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) předložený program 24. jednání RMČ Praha - Běchovice

II.

SOUHLASÍ
a) se zněním programu 24. jednání RMČ Praha - Běchovice
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1.zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 2/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu Rozpočtového opatření č. 18/15 – přesun rozpočtových prostředků, posílení
OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o potřebě navýšit odPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury a to o položky,
které nebyly rozpočtovány (nákup květin ke dni matek, fotokronika a grafické
práce a příspěvek na akci štafeta Dukla – Lidice) a akci z rozpočtu roku 2014, u
které bylo pozdně podané vyúčtování a výdaj byl realizovaný až v roce 2015
(příspěvek TJ Sokol Běchovice II – rekonstrukce dešťové kanalizace)

II.

SCHVALUJE
a) Rozpočtové opatření č. 18/15:
 snížení prostředků ve výši 71 500,- Kč
OdPa 6171 - Činnost místní správy
 Pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, 71 500,- Kč
 zvýšení prostředků ve výši 71 500,- Kč
odPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury
 Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený, 2 000,- Kč (nákup
květin ke dni matek)
 Pol. 5169 – nákup ostatních služeb, 39 000,- Kč (fotokronika a
grafické práce)
 Pol. 5229 – ost. neinvestiční transfery neziskovým a podobným
organizacím, 30 500,- Kč (500,- Kč příspěvek na akci štafeta Dukla –
Lidice, 30 000,- Kč příspěvek TJ Sokol Běchovice II – rekonstrukce
dešťové kanalizace – akce z rozpočtu roku 2014, pozdně podané
vyúčtování)
UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK provést změny dle RO č. 18/15
Termín:
31.8.2015

III.

Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 3/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu změny banky pro vedení běžných účtů MČ Praha - Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o „Indikativní nabídce určené pro společnost Městská část Praha –
Běchovice“ od společnosti UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s. pro
vedení běžných účtů

II.

SCHVALUJE
a) přechod od České spořitelny a.s. do UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia
a.s. s vedením běžných účtů od 1.10.2015

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK zajistit převedení běžných účtů
Termín:
30.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 4/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na schválení likvidace vyřazeného majetku příspěvkové organizace Mateřská
škola Čtyřlístek Praha – Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Praha - Běchovice o
schválení likvidace vyřazeného majetku na základě inventury za rok 2014

II.

SCHVALUJE
a) likvidaci majetku Mateřské školy Čtyřlístek Praha – Běchovice:
 televize (žlutá třída), hodnota 20 230,- Kč - nefunkční, neopravitelná
 zahradní prvek – pohyblivé točidlo, hodnota 23 086,- Kč – poškozeno,
nefunkční

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK zajistit doručení usnesení Rady žadateli
Termín:
31.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
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číslo 5/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 1230/9 v
k.ú. Praha - Běchovice z 23.12.2005 ve znění dodatků
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Ing. Jiřího Maliny, IČ 11247771 o prodloužení doby pronájmu části
pozemku parc.č. 1230/9
b) zveřejnění záměru č. 10/15

II.

SCHVALUJE
a) znění a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 1230/9 v
k.ú. Praha - Běchovice z 23.12.2005 ve znění dodatků:
 prodloužení pronájmu na dobu určitou do 31.12.2023 s tím, že bude
v návaznosti na dohodu s nájemcem v dodatku zakotvena povinnost úklidu
přilehlých pozemků

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK ÚMČ připravit Dodatek č. 3 v souladu se stanoviskem Rady,
zajistit podpisy a ověřovací doložku
Termín: 15.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 6/024/15
ze dne 19.8.2015
k žádosti o posunutí termínu platby nájemného nájemce nebytových prostor
restaurace čp. 1 společnosti Pamrest s.r.o.
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost společnosti Pamrest s.r.o., zastoupené Davidem Mrkvičkou, o posunutí
termínu platby nájemného za červenec 2015

II.

SCHVALUJE
a) posunutí termínu platby nájemného za červenec 2015 do 24.8.2015 nájemci
nebytového prostoru restaurace v objektu č.p. 1 společnosti Pamrest s.r.o

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK informovat nájemce nebytových prostor společnost Pamrest s.r.o
o přijatém usnesení Rady
Termín: 20.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 7/024/15
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ze dne 19.8.2015
k návrhu na splátkový kalendář platby nájemného z bytu č. 16 čp. 575 Praha –
Běchovice, nájemník Eva Hurdálková
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost nájemce Evy Hurdálkové o splátkový kalendář platby za nájemné bytu č.
16 v čp. 575 Praha – Běchovice za měsíc srpen ze 17.8.2015

II.

SCHVALUJE
a) splátkový kalendář za nájemné za měsíc srpen nájemce Evy Hurdálkové, byt č.
16, čp. 575 Praha – Běchovice ve výši 6 421,- Kč a to v 5-ti měsíčních splátkách
(4 měsíční splátky ve výši 1 284,- Kč a jedna splátka ve výši 1 285,- Kč)

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK připravit dohodu o splátkovém kalendáři k podpisu starostovi
Termín: 10.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 8/024/15
ze dne 19.8.2015
k žádosti nájemce nebytových prostor - kavárna a bar v areálu čp.1 Karla Kuka
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci o smluvní pokutě z prodlení s placením nájemného a služeb nájemce
nebytového prostoru kavárna a bar v objektu č.p. 1 Karla Kuka v celkové výši
5 660,- Kč
b) žádost nájemce Karla Kuka o odpuštění penále z 11.8.2015
c) žádost nájemce Karla Kuka o snížení nájemného z 20 000,- Kč/měsíc na 13 000,Kč/měsíc z 11.8.2015 a to z důvodů:
 velké vlhkosti zdiva a následného zápachu
 nefunkční klimatizace
 současná výše nájmu neodpovídá výši nájmu ostatních nájemníků
nebytových prostor vzhledem k ploše pronajatého prostoru

II.

SCHVALUJE
a) prominutí smluvní pokuty z prodlení s placením nájemného nebytového prostoru
kavárna a bar v objektu č.p. 1 nájemce Karla Kuka ve výši 2 830,- Kč
b) snížení nájemného za nebytové prostory kavárna a bar v čp.1 nájemci Karlovi
Kukovi na 15 000,- Kč/měsíc od 1.9.2015

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK informovat nájemce nebytových prostor Karla Kuka o přijatém
usnesení Rady a připravit dodatek k nájemní smlouvě a předložit k podpisu
starostovi
Termín: 31.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 9/024/15
ze dne 19.8.2015
k žádosti o prodloužení termínu závazku k náhradě škody
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost zaměstnance Michala Vrby o prodloužení termínu k úhradě doposud
nesplacené části dluhu ve výši 18 000,- Kč do 30.11.2015
b) doposud bylo složeno do pokladny 2.500,- Kč

II.

SCHVALUJE
a) prodlouženi termínu k úhradě doposud nesplacené části dluhu ve výši 18 000,Kč do 30.10.2015

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK ÚMČ informovat žadatele o přijatém usnesení Rady
Termín: 10.9.2015
b) vedoucímu OEK ÚMČ provést kontrolu splnění závazku k náhradě škody
Termín: 30.10.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 10/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky ze dne 27.7.2015 na pronájem bytu a na
uzavření smlouvy o pronájmu bytu č.1 v nemovitosti č.p. 1, Praha - Běchovice s
vybraným zájemcem
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) přihlášku doručenou na základě veřejné nabídky ze dne 27.7.2015

II.

VYHODNOCUJE
a) přihlášku doručenou na základě veřejné nabídky k uzavření smlouvy o nájmu
bytu č. 1 o dispozici 2+1 v nemovitosti č. p. 1 v k. ú. Běchovice, a to takto:
 byla doručena jedna obálka
 byla posouzena jedna nabídka, která splnila všechny formální náležitosti
přihlášky
 byla hodnocena jedna přihláška

III.

SCHVALUJE
a) znění a uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě č. p. 1 v k. ú. Běchovice na dobu
určitou 1 roku:
 k bytu č. 1 o dispozici 2+1 domu č. p. 1 s Davidem Mrkvičkou, nar. 9.3.1975,
bytem Antal Staška 2059, Praha 4 – Krč, za sjednanou cenu základního
nájemného ve výši 130,- Kč/měsíčně za m² podlahové plochy bytu
b) k základnímu nájemnému bude v souladu se zněním veřejné výzvy připočteno
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nájemné za zařizovací předměty konkrétního bytu
c) pokud nedojde z důvodů ležících na zájemci k uzavření smlouvy o nájmu bytu do
30-ti dnů od doručení výzvy pronajímatele k uzavření smlouvy, bude bez dalšího
byt nabídnut jinému uchazeči nebo zařazen do dalšího kola veřejné nabídky
IV.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK připravit smlouvy a zajistit jejich podpis
Termín: do 30-ti dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy zájemci
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 11/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Ladislava Tichého, bytem Nad Rybníkem 258, Praha 9, o udělení výjimky z
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v MČ Praha - Běchovice povolení vjezdu na bezejmennou komunikaci vedoucí z ulice Mladých Běchovic
na Vinici

II.

SOUHLASÍ
a) s udělením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích povolení vjezdu na bezejmennou komunikaci vedoucí na Vinici z ulice Mladých
Běchovic pro vozidlo:
 HYUNDAI GETZ, r.z. 1AH 4138, ve vlastnictví Ladislava Tichého

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OSMIaÚ postoupit žádost s usnesením Rady OŽPD ÚMČ Praha 21
Termín:
31.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 12/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost Městské části Praha - Dolní Počernice o udělení výjimky z místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích v MČ Praha - Běchovice - povolení vjezdu
na bezejmennou komunikaci vedoucí z ulice Mladých Běchovic na Vinici pro
vozidla ve vlastnictví MČ

II.

SOUHLASÍ
a) s udělením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích strana 6 z 10

povolení vjezdu na bezejmennou komunikaci vedoucí na Vinici z ulice Mladých
Běchovic pro vozidla:
 DACIA LOGAN, r.z. 2AM 9712
 ŠKODA FELICIA, r.z. 9A0 1833
III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OSMIaÚ postoupit žádost s usnesením Rady OŽPD ÚMČ Praha 21
Termín:
31.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 13/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na souhlas s objednáním zpracování studie "Rekonstrukce stodoly Stará
pošta"
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci starosty o nabídce společnosti KVS - Projekt s.r.o., IČ 26476568, na
zpracování studie "Rekonstrukce stodoly Stará pošta" jako jednoho z podkladů
pro revitalizaci historického centra Běchovic

II.

SOUHLASÍ
a) s objednáním zpracování studie "Rekonstrukce stodoly Stará pošta" společností
KVS - Projekt s.r.o., IČ 26476568, s místem podnikání 5. května 798/62, Praha
4, v ceně dle nabídky 50 000,- Kč bez DPH

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OSMIaÚ zajistit realizaci v souladu s vystavenou objednávkou
Termín:
31.10.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 14/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na souhlas se žádostí o svěření do správy objekt Hasičská zbrojnice Praha Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) informaci starosty o nutnosti zažádat Hlavní město Praha o svěření do správy MČ
objekt Hasičská zbrojnice Praha - Běchovice

II.

SOUHLASÍ
a) se zasláním žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o svěření
Hasičské zbrojnice Praha - Běchovice, která byla vybudována HMP v rámci
stavby č. 41445, do správy MČ Praha - Běchovice
b) s podepsáním předávacího protokolu na Objekt hasičské zbrojnice a Stavební
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úpravu příjezdové komunikace v celkové výši 21 932 043,45 Kč
III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OSMIaÚ zaslat žádost o svěření HZ a předávací protokoly podepsané
za MČ na MHMP SVM
Termín: 31.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 15/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) žádost
společnosti BOHEMIATEL s.r.o., na základě pověření investora
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, o uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku
parc.č. 418/4 v k.ú. Běchovice ve svěřené správě MČ Praha - Běchovice se
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. v zastoupení investora

II.

SOUHLASÍ
a) se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., IČ 25740253, se
sídlem U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10, v zastoupení investora
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, ke stavbě
"PVDSL5C_E03_A_CMDP46_MET" v pozemku parc.č. 418/4 v k.ú. Běchovice

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OSMIaÚ zajistit podpisy smluvních stran
Termín:
31.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 16/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky O stanovení pravidel pro
pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) dopis ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy s návrhem obecně závazné
vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
hlavního města Prahy se žádostí" o vyjádření a specifikaci území, na kterých je
volný pohyb psů povolen, případně zcela zakázán
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II.

SOUHLASÍ
a) se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky
b) se stanovením území s povoleným volným pohybem psů dle předloženého
návrhu:
 lesopark Vinice s výjimkou prostoru cyklostezky
 prostor kolem nádrže Jalovka
 pás zeleně mezi bezejmennou vodotečí a ulicí Do Dubče

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OSMIaÚ zpracovat návrhy na vymezená území v souladu s požadavky
Ministerstva vnitra ČR a zaslat materiál na MHMP
Termín:
7.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 17/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na vydání Domovního řádu pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a
garáží ve svěřené správě MČ Praha – Běchovice
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) návrh Domovního řádu pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží ve
svěřené správě MČ Praha – Běchovice

II.

SCHVALUJE
a) Domovní řád pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží ve svěřené
správě MČ Praha – Běchovice

III.

UKLÁDÁ
a) vedoucímu OEK zajistit prokazatelné seznámení nájemců s Domovním řádem a
jeho umístění na webové stránky městské části
Termín: 25.9.2015
b) vedoucímu OEK doplnit ve spolupráci se smluvní AK do vzorových nájemních
povinnost nájemníku dodržovat domovní řád
Termín: 25.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 18/024/15
ze dne 19.8.2015
k návrhu na optimalizaci vybavení ÚMČ zařízením pro tisk, skenování a kopírování,
reprodukci
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

BERE NA VĚDOMÍ
a) návrh tajemnice na optimalizaci vybavení ÚMČ zařízením pro tisk, skenování a
kopírování za účelem úspory nákladů a v návaznosti na nový organizační řád
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b) návrh na realizaci 1. etapy optimalizace – nákup dvou multifunkčních zařízení a
uzavření materiálové servisní smlouvy
c) nabídky firem:
 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol s r. o., sídlo Brno - Židenice,
Žarošická 4395/13, IČ 00176150
 OFFICE-CENTRUM s.r.o., Českobrodská 53,190 11 Praha 9, IČ 27143562
 Mr. PRINT s.r.o., Mezi Vodami 1989/19a, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ
03618757
d) stanovisko spol. SPIKA smluvního správce počítačové sítě
II.

SOUHLASÍ
a) s nákupem dvou multifunkčních zařízení pro potřeby ÚMČ:
 bizhub C3350 se servisní materiálovou smlouvou za cenu 54 450,- Kč s DPH
 bizhub C224e se servisní materiálovou smlouvou za cenu 58 063,- Kč s DPH
od společnosti OFFICE-CENTRUM s.r.o., Českobrodská 53,190 11 Praha 9, IČ
27143562

III.

UKLÁDÁ
a) tajemnici zajistit nákup a uzavření servisní materiálové smlouvy
Termín: 15.9.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice

USNESENÍ
Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 19/024/15
ze dne 19.8.2015
ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek Praha –
Běchovice za rok 2014
Rada MČ Praha – Běchovice
I.

II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek Praha Běchovice za rok 2014 zpracovanou auditorskou společností ACONTIP s.r.o.
b) zápis o kontrole PO Mateřské školy Čtyřlístek Praha – Běchovice dle usnesení
RMČ 3/007/15 resp. 3/018/15 o plánu kontrol příspěvkových organizací a
organizačních složek zřizovaných MČ Praha – Běchovice pro rok 2015
c) příkaz ředitelky MŠ Čtyřlístek k odstranění jednotlivých chyb a nedostatků
vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mateřské školy
Čtyřlístek Praha – Běchovice za rok 2014 zpracovanou auditorskou společností
ACONTIP s.r.o. a zápise o kontrole PO Mateřské školy Čtyřlístek Praha –
Běchovice dle usnesení RMČ 3/007/15 resp. 3/018/15 o plánu kontrol
příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných MČ Praha –
Běchovice pro rok 2015
UKLÁDÁ
a) ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Praha – Běchovice zajistit odstranění
zjištěných nedostatků dle závěrů Přezkoumání hospodaření Základní škol Praha
– Běchovice a zápise o kontrole PO a předložit RMČ zprávu o jejich odstranění
Termín:
26.8.2015
b) vedoucímu OEK zaslat usnesení Rady ředitelce MŠ
Termín:
20.8.2015
Ing. Ondřej Martan, v.r.
starosta MČ Praha - Běchovice

Michal Jiřík, v.r.
1. zástupce starosty MČ Praha - Běchovice
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