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Rada |_ bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kv ZM Příbram za rok 2017.
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OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 19.03.2018.

Napsal: Mgr. Radka Škubaíová

———————————_—________.___________________

Návrhy na usneseni:

Zív1 bere na vědomí

zprávu o činností Kontroíního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2017 uvedenou
v přííoze materiálu.

———————————__._—____,__________________—__

Důvodová zpráva:

Díe Jednacího řádu výborů Zasíupíteístva města Příbram čía'nku 3. bodu 9 výbor předkládá na
jednání zastupitelstva zprávu o činnosti, a to mínímáíně jedenkrát za kalendářní roi—L Zpráva o činnosti
KV ZM Příbram za rok 2017 byla projednána a sohva'íena na jednání výboru dne 12.02.2018.

Příloha:

. Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 201?



Zprava o crnnostr Kontrolnrho vyboru v roce 2017

(schválena na jednání KV12.02.2018]

Usn. č. G1sl201GIZM schválilo zastupitelstvo města plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí

2017. Usn. č. 7181201 ?lZM schválilo zastupitelstvo města doplnění plánu práce kontrolního

výboru o provedení kontroly naplňování smluvního vztahu města a společnosti Arriva Praha

s.r.o. S ohledem na rozsah a složitost získání podkladů kontrolní výbor nadále pokračoval &

kontroly prováděl i ve druhé polovině roku 2017. výstupy kontrolnich skupin byly schváleny na

jednání kontrolního výboru dne 11.10.201?r a 12.02.2018.

. Kontrola plnění ukládacicn usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od

01.01.2018 do 31.12.2016.

. Kontrola dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (5 74 až 5 ?? zákona c. 2622006 Sb.

Zákoník práce) a kontrola dalšího pracovněprávního vztahu zaměstnanců ve smyslu Š 34b. odst.

(2) zákona (12622006 Sb, Zákoník práce, uzavřených od 01 .01 .2016 do 31 .12.2016.

. Provedení kontroly vyřizování stížnosti a petic podaných na městský úřad v období od

01.01.2016 do 31.12.2016.

. Kontrola zadávání veřejných zakázek v roce 2016.

. Kontrola naplňování smluvního vztahu města a společnosti Arnva Praha sro.

Kontrola plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od 01.01.2016 do

31.12.2016

Při kontrole ukládacích usnesení RM nebyla shledána zadna pochybení.

V případě ukládacich usnesení ZM byla situace obdobná.

Kontrola bez připomínek

Kontrola dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (& 74 až 15 ?? zákona č. 2622006 Sb. Zákoník

práce) a kontrola dalšího pracovněprávního vztahu zaměstnanců ve smyslu ;; 34b, odst. 12) zákona &.

26212006 Sb. Zákoník práce, uzavřených od 01.01.2015 do 31.12.2016.

Trvá doporučení

“ uzavírat smlouvy pouze v případě, že činnost nemuže být zabezpečena příslušným odborem

vf řádně odůvodnit každou dohodu, zejména zjakěho duvodu je potřeba tu kterou konkrétní činnost zajistit a

pročji nemůže provádět příslušný odborlodpovědná osoba

.! dokládat před uzavřením smlouvy osvědčení o vzdělání či jiná osvědčení, aby bylo patrné, že uvedenou

činnost bude provádět oprávněná osoba

.! podrobněji písemně dokládat jaká práce a vjakém rozsahu byly provedeny

Nová doporučení

.! dúsledněji vyhodnocovat RM výsledky práce jednotlivých zaměstnanou, kteří mají uzavřené dohody o

pracovní činnostíldohody o provedená práce s dopadem na činnost města Příbram (např. dohoda o

pracovní činnosti na oblast spolupráce a komunikace s ORP, spolupráce s partnerskými města,

spolupráce s místními spolky —jaky konkretní přínos má z této smlouvy město, průběžně o tom podávat

informace ZM)

Provedení kontroly vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad vobdobí od 01.01.2016 do

31.12.2015

Předložená stížnosti i petice jsou řadně vedeny a vyřešeny

Kontrola bez připomínek

Kontrola zadávání veřejných zakázek v roce 2016

Zadávání zakázek probíhá transparentně, zakázky jsou zadávány důkladně, vybrane smlouvy obsahuji potřebně

náležitosti.

Kontrola bez připomínek.

Kontrola naplňování smluvního vztahu města a Společnosti Arríva Praha s.r.o.

Podle údajů dostupných kontrolní skupině k dubnu 2017 doporučuje zastupitelstvu města s provozovatelem MHD

Arrlva neuzavírat žádny“ dodatek o navyšování platby města za ujetý kilometr, pokud by nedošlo k dramatická

změně v ceně pohonných hmot. Kontrolní výbor je přesvědčen, že rezervy dle výše uvedeného jsou dostatečně,

aby mohla být MHD v Příbrami provozována pro obě smluvní strany v ekonomicky únosnych mezích.

V Příbrami 12.02.2101 8

lng. Juraj Molnár
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