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|. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2022.
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radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.
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Dúvodová 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 2022 byla projednána výborem dne 24.08.2022 (proneusnášenlschopnost výboru nebyla schválena).

Jednotlivé kontrolnl závěry jsou zpracovány ve zprávě uvedené v příloze.

Přílohy:
Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2022 (1 list)



Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Příbram za r. 2022

Kontrolní výbor v r. 2022 pracoval ve složení: Mgr. Jiřina Humlová - předsedkyně, členovéZdeněk Havrančík, Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Simona Luňová, Ing. Ján Paitai, JUDr.Dagmar Říhová, Vladimír Srnka, Jan Schneider, Mgr. Václav Švenda

Kontrolní výbor provedl v r. 2022 následující kontrolijztahující se k r. 2021:
1) kontrola w'zování petic - provedena v květnu 2022 - petice byly řádně vyřízené;2) kontrola M'zovám' stížností, podnětů a připomínek - provedena v květnu 2022 - bezzjištěných nedostatků;
3) kontrola plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města - provedena vkvětnu 2022 — nezjištěno žádné pochybení - evidence je vedena přehledně;
4) kontrola poskxgování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění: městem aněkami jeho příspěvkemi organizacemi (TS, SZM, CSZS! - provedena v červnu,červenci a srpnu 2022:
na MÚ zjištěny tyto nedostatky:
- v některých případech nebyla žádost vyřízena ve lhůtě dle Ian,— nebyly řádně zveřejněny všechny poskytnuté informace, jak vyžaduje 5 5 Ian (nebylyzveřejněny vůbec, nebo datum zveřejnění nesouhlasí s datem poskytnutí informace), zřejměbyly problémy s informačním systémem, protože zástupci kontrolovaných odborů nebylischopni vysvětlit, proč v letech 2020 a 2022 jsou infomace zveřenovány bez problémů, ale v r.2021 byly takové problémy,
- negativní odpověď nebyla považována za odpověď, nýbrž za odmítnutí žádosti,. byly vyřízeny některé žádosti, které nebyly úplné (neobsahovaly všechny povinné údaje o
žadateli), některé byly nejasné, ale odbor nevyzval k upřesnění žádosti,— v některých případech nebylo vydáno rozhodnutí () částečném odmítnutí infomace
anonymizovaných údajů v poskytnutých dokumentech,

— V některých případech nebylo doloženo doručení poskytnuté odpovědi nebo rozhodnutí ()odmítnutí žádosti žadateli;
na CSZS nebyla podána žádná žádost;
na TS nebyla podána žádná žádost;
na SZM nebyla podána žádná Most;

5) kontrola čeQání cestovních náhrad, proškolení řidičů a sledování stavu vozového parku u
organizace TS za 6 náhodně vybraných měsíců 2021 (leden - březen a červenec — září) -
provedena v červnu a červenci 2022 - bez zjištěných nedostatků.

Závěry a doporučení:
Kontrolní výbor doporučuje:
1) zavést jednotnou evidencí došlých žádostí dle Ian s uvedením odboru, který ji vyřizuje azákladními informacemi () vyřízení;
2) zajistit periodické školení vedoucích pracovníků k Ian alespoň 1x za 2 roky;
3) ke každé doručené žádostí vést samostatný spis, který bude obsahovat od doručení žádosti pokonečné vyřízení, & to vč. případného řízení u odvolacího orgány a soudu, veškeré dokumenty, vč.
doručenek, & infomace o zveřejnění poskytnuté informace;

4) prověřit fungování webových stránek z hlediska správnosti zveřejňování poskytnutých informací.



Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo města Příbram bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolm'ho výboru za r.2022.

II. Zastupitelstvo města

uklÍI“'

'
rojednat zjištěné závěry a doporučení.

Mgr. J1řína Humlová

předsedkyně kontrolm'ho výboru

V Příbrami dne 26.8.2022


