
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 867 

ze dne  6.5.2019 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 3159 ze dne 18. 12. 2018 k návrhu Plánu kontrol, 
přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Rady HMP č. 3159 ze dne 18. 12. 2018 k návrhu Plánu kontrol, 
přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 
2019 tak, že  

- v příloze č. 1 revokovaného usnesení - Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a 
dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019 - v tabulce č. 1 se ve 
sloupci "Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření provedeném externím auditorem v roce 2018" vypouští 1. položka: "Praha 
1" 
- v příloze č. 1 revokovaného usnesení - Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a 
dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2019 - v tabulce č. 2 se ve 
sloupci "Ostatní PO" položka č. 6 "Domov Svojšice, Svojšice 1, 28107" vypouští a 
nahrazuje se textem "Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885/12, Praha 10 - Záběhlice, 106 00" 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  pověřená řízením Magistrátu hl.m. Prahy  
Tisk: R-32841  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 
 

Důvodová zpráva 

 
 
Návrh na revokaci usnesení Rady HMP č. 3159 ze dne 18.12.2018, kterým byl schválen Plán 
kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP 
na rok 2019, který je přílohou č. 1 revokovaného usnesení (dále jen „Plán“), vychází z níže 
uvedených skutečností: 
- v příspěvkové organizaci Domov Svojšice, ve které měl v letošním roce odbor kontrolních 
činností MHMP podle výše uvedeného Plánu provést následnou veřejnosprávní finanční 
kontrolu za rok 2018, bylo zadáno provedení externího auditu; vzhledem k tomu, že náměstek 
primátora HMP pan Ing. Hlubuček požádal o provedení mimořádné kontroly v příspěvkové 
organizaci Lesy hl. m. Prahy, je navrhováno, aby touto kontrolou byla v Plánu nahrazena 
původně plánovaná kontrola Domova Svojšice (Tabulka č. 2 položka č. 6 ve sloupci „Ostatní 
PO“)‚ 

- je navrhováno, aby byla z Plánu pro nadbytečnost vypuštěna kontrola plnění opatření 
k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2017 provedeném 
auditorem v městské části Praha 1 (Tabulka č. 1 položka č. 1 v posledním sloupci), neboť tato 
městská část požádala Magistrát HMP o přezkoumání hospodaření za rok 2019, a v jeho 
rámci bude provedena kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při 
přezkoumání hospodaření za rok 2018, tudíž provádět ještě kontrolu plnění opatření k nápravě 
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předcházející rok, tj. za rok 2017, je již 
irelevantní. 
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