
 

 

Město Příbram                                                      Pro jednání ZM 

odbor : práva a veřejných zakázek dne :29.6.2015 

Název bodu jednání: [>>>Návrh plánu práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2015<<<] 
 
Předkládá: Kontrolní výbor                 
Zpracoval: Mgr. Petr Němec, vedoucí odboru práva a veřejných zakázek a koordinátor výboru               
Projednáno: v Radě města Příbram dne 8.6.2015, č. usn. 570/2015 
 
Text usnesení RM:                                       
Rada města 
 
1) b e r e  n a  v ě d o m í 

návrh plánu práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2015, na kterém se usnesl kontrolní výbor na 
zasedání konaném dne 26. 5. 2015, a který je přílohou předloženého materiálu. 
 

2) u k l á d á 
vedoucímu odboru práva a veřejných zakázek jako koordinátorovi kontrolního výboru zpracovat 
tento materiál k zařazení na program zasedání zastupitelstva města dne 29. 6. 2015.  

 
Napsal: Mgr. Petr Němec      
            
Důvodová zpráva následuje po návrzích na usnesení. 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>> ZM  
s ch v a l u j e – n e s ch v a l u j e 
 
následující plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2015: 
 

1) Komplexní kontrola stavu smlouvy s provozovatelem městské hromadné dopravy Arriva  
 

2) Kontrola všech smluv uzavřených Městem Příbram ve věci vybudování a provozu skládky TKO v 
oblasti Bytíz, kontrola právního a účetního stavu této skládky. 
 

3) Kontrola SZM – Zimní stadion ve spolupráci s Odborem občanských agend a Odborem životního 
prostředí v rozsahu: 

 - Plán periodických revizí a oprav strojů a zařízení 
 - Provedené údržby a opravy na chladícím zařízení 

- Odbornost obsluhy strojního zařízení 
- Požární plán 
- Havarijní plán 

 
4) Kontrola plnění ukládaných usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období I. 

pololetí roku 2015 a vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v témže období. 
  

5) Kontrola dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb. 
Zákoník práce) a kontrola dalšího pracovněprávního vztahu zaměstnanců ve smyslu § 34b, odst. 
(2) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, uzavřených od 1. 1. 2015..<<<) 

 
Důvodová zpráva: 

Na svém 4. zasedání ve funkčním období 2014 – 2018, konaném dne 26. 5. 2015, schválil kontrolní 
výbor návrh plánu své práce (kontrolní činnosti) na 2. pololetí 2015. Pověřit kontrolní výbor plněním 
kontrolních úkolů je dle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v kompetenci zastupitelstva 
města. 

Přílohu tohoto materiálu tvoří kopie zápisu (bez jeho příloh) ze zasedání kontrolního výboru konaného 
dne 26.5.2015 (4 strany textu) 


