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Zápis č. 11 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 29.03.2021 

 
 
Přítomni:     Václav Hájek, Evžen Pospíšil, Metoděj Málek 
Nepřítomni: Pavel Hertl 
Neomluveni:      Jan Bouda, Hana Sixtová, Pavel Kvasnička 
Hosté: Jakub Nekolný 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením 
navrženého programu.  
 
Navržený program jednání: 

1. Příprava kontrol příspěvkových organizací 
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
3. Různé 

 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru konstatoval, že se kontrolní výbor nesešel v usnášením schopném 
počtu, přesto bude v jednání kontrolního výboru pokračováno, nicméně nebude vydáváno usnesení.  
 
Dále konstatoval, že pan místostarosta Mgr. Tomáš Klinecký slíbil vyjádření k zaslaným materiálům panem 
Pospíšilem dne 24.2.2021, k nesrovnalostem při zveřejňování smluv v registru smluv příspěvkovými 
organizacemi, kdy příspěvková organizace je stranou publikující i smluvní stranou, a při vyhledávání v Národním 
registru smluv na webové adrese https://smlouvy.gov.cz/ nelze smluvní stranu dohledat. Přítomný starosta Bc. 
Jakub Nekolný uvedl, že se řešily chyby v Ginisu ve zveřejňování smluv, nicméně nejpozději před dalším jednáním 
kontrolního výboru Mgr. Tomáš Klinecký, který uvedenou problematiku řešil s příspěvkovými organizacemi, zašle 
kontrolnímu výboru informaci, v jakém je to stádiu.  
  
 

1. Příprava kontrol příspěvkových organizací 
 

Při minulém jednání bylo kontrolním výborem odhlasováno, že se navržené kontroly ruší, přičemž zápis bude 
zastupitelstvu předán s návrhem na usnesení, neboť je potřeba, aby zastupitelstvo vydalo usnesení o zrušení 
kontrol, a proto je třeba při předložení těchto zápisů vložit do ZM návrh na zrušení kontrol usnesením 
zastupitelstva města, které KV neprovedl a ruší z důvodu opatření Covidu, přičemž kontroly budou obnoveny, až 
situace dovolí. 
 
 

https://smlouvy.gov.cz/


  

 
 
 

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
 
Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM č. 13 - 16/2019 
Kontrolní zjištění: 
 
RM 14/19  - usnesení č.  275/2019 - k vymáhání pohledávek města Český Brod pověřuje starostu města 
podpisem plné moci pro Prime Legal advokátní kancelář s.r.o., IČO: 29092931, se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, 
PSČ 301 00 k zastupování v exekučních řízení u exekutorského úřadu město Plzeň – kde je evidovaná a 
dohledatelná plná moc. 

- usnesení č. 277/2019, 278/2019 - pověřuje starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem 
smlouvy – smlouva v Ginisu nenalezena 

- usnesení č. 286/2019 - smlouva podepsána v zastoupení, bez uvedení jména, KV žádá tajemníka 
města o sdělení, jaký je stanoven postup, zda existuje nějaký podpisový řád. 
 
RM 16/19 - usnesení č. 292/2019 - v Ginisu není vložena smlouva  
  - usnesení č. 313/2019, 314/2019, 315/2019- v Ginisu nedohledána podepsaná výpověď z nájmu  
  - usnesení č. 316/2019 - podepsáno v zastoupení bez uvedení jména podepisujícího 
  - usnesení 317/2019 - je založena v Ginisu, ale neobsahuje žádný dokument 
 
Ve většině kontrolovaných dokumentech není uvedeno v aplikaci GINIS číslo usnesení, kterého se dokument 
týká. Povinnost zaměstnanců úřadu toto uvádět byla již projednávána a ze strany vedení města byla tato 
možnost schválena. Při kontrole dokumentů bylo opět zjištěno nedodržování tohoto dohodnutého pravidla. Při 
provádění kontroly tyto zbytečné nedostatky zdržují členy KV a prováděná kontrola není efektivní. 
 

3. Různé 
 
Evžen Pospíšil při placení poplatku za odpady zjistil, že v sekci Životní situace – místní poplatky za odvoz odpadů 
na stránkách města jsou uvedeny neplatné částky.  
 
Již před rokem bylo zastupitelstvo města informováno o špatné docházce některých členů na jednání KV. Žádáme 
o nahrazení členů KV Jana Boudy, Hany Sixtové a Pavla Kvasničky. Z důvodu jejich časté absence je výbor 
neusnášeníschopný a omezuje se tím agenda kontrolního výboru. Od doby předání informace na jednání ZM 
nebyla sjednána náprava v této věci, a proto nyní uvádíme vše do zápisu z jednání KV.  
 
Jednání kontrolního výboru je naplánované na květen – červen 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

                Bc. Metoděj Málek 
      předseda kontrolního výboru 
 

 


