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ZM

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2021.
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radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.

Důvodová zpráva:
Ve smyslu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Příbram (článku 3, bodu 9) výbor předkládána jednání zastupitelstva zprávu o činnosti, a to minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Zpráva očinnosti KV ZM Příbram za rok 2021 byla projednána a schválena na jednání výboru dne 12.01 .2022.

Jednotlivé kontrolní závěry jsou zpracovány ve zprávě uvedené v příloze.

Přílohy:
Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2021 (1 list)



Zpráva O činnosti Kontrolního výboru města Příbram za r. 2021

Kontrolní výbor v r. 2020 pracoval ve složení: Mgr. Jiřina Humlová - předsedkyně, členové:

Zdeněk Havrančík, Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Simona Luftová, Ing. Ján Paitai, JUDr. Dagmar

Říhová, Vladimír Srnka, Jan Schneider, Mgr. Václav Švenda

Kontrolní výbor provedl v r. 2021 následující kontroly, vztahující se k r. 2020:

1) kontrola vyřizování petic — provedena v listopadu 2021 — nepodána žádná petice;

2) kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek - provedena v listopadu 2021 - bez

zjištěných nedostatků;

3) kontrola plnění ukládacích usnesení rady města - provedena v prosinci 2021 — zjištěno 1

nesplněné usnesení č. 431/2020 „Otevření školních hřišť pro veřejnost v době letních

školních prázdnin 2020“ — nesplněno zajištění instalování mobilních buněk WC pro

veřej nost _ není založen výsledek proj ednání místostarostkou Mgr. Brožíkovou;

4) kontrola ukládacích usnesení zastupitelstva města - provedena v listopadu 2021 - bez

zjištěných nedostatků;

5) kontroly zveřeiňování smluv příspěvkog'ch organizací v registru smluv: kontrolované

subjekty: CSSZ, ZŠ (pod Svatou Horou, Jiráskovy sady, Březové Hory, 28.října, Bratří

Čapků, Školní, Waldorfská), ZUŠ (nám. TGM, Antonína Dvořáka), MŠ (28. října 55_

Perníková chaloupka, Klubíčko, V Zahradě, Jungmannova 91, Rybička, Alternativní, Pod

Svatou Horou, Bratří Čapků 278, Jana Drdy, Školní 131 , Kličkova víla, Pohádka) — zjištěny

pouze drobné nedostatky

Závěry a doporučení:

Kontrolní Výbor doporučuje, aby ze strany zřizovatele bylo zajištěno školení pro všechny

příspěvkové organizace kregistru smluv, které bude vycházet z již získaných praktických

zkušeností, na kterém by si mohly příspěvkové organizace ujasnit postupy, které jim v ptam

dělají problémy.

Dále kontrolní skupina doporučuje, aby všem příspěvkovým organizacím byl zajištěn nějaký

anonymizační software, který zajistí, že nebude možno nikdy obnovit anonymizované údaje ve

zveřej něných smlouvách.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo města Příbram bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2021 .

11. Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.

Mgr. Jiřina Humlová

V Příbrami dne 12.1.2022


