
  

Město Český Brod 
      Kontrolní výbor 
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

   

ČÍSLO SPISU   S-MUCB 63668/2021 
 
ČÍSLO JEDNACÍ   MUCB 69214/2021 
 
VYŘIZUJE               Peukerová Iveta 
 
TELEFON   321612140 
 
DATUM   09.12.2021 

 
Zápis č. 17 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 06.12.2021 
 

Přítomni:     Václav Hájek, Jindřich Lukes, Metoděj Málek,     Evžen Pospíšil 
Omluveni: Pavel Hertl  
Hosté: bez hostů 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením 
navrženého programu. 
 

Navržený program jednání: 
1. Kontrolní činnost příspěvkových organizací 
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Různé 

 

Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 

1.  Kontrolní činnost příspěvkových organizací 
 

Evžen Pospíšil seznámil členy KV s průběhem kontroly, kterou provedli v příspěvkové organizaci CVIK 
Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o., kdy ocenil profesionální přístup Mgr. Evy Vedralové.  
Metoděj Málek ke kontrole příspěvkové organizace Technické služby Český Brod uvedl, že s ohledem na 

aktuální epidemiologickou situaci, kdy nemoc COVID-19 zasáhla i kontrolní skupinu, byl původní 

termín kontroly zrušen a bude domluven nový termín kontroly na leden 2022. 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

Předseda kontrolního výboru informoval členy KV o komunikaci s ředitelkou příspěvkové organizace 
Domov Anna Český Brod, Ing. Lucie Hovorkovou, které chtěla být seznámena s konkrétními nedostatky, které 
kontrolní výbor uvedl ve svém zápise z jednání KV ze dne 18.10.2022. S konkrétními nedostatky byla ze strany 
člena KV Evžena Pospíšila seznámena. Kontrolní výbor provedl opětovně kontrolu a konstatuje, že vše bylo 
opraveno. 
 

Po opětovné kontrole u nově zveřejňovaných smluv bylo zjištěno, že se objevují stejné nedostatky jako již 
dříve zjištěné u ZŠ Žitomířská. Od září 2021 je špatně definována smluvní strany dodavatele, a proto se uvádí více 
smluvních stran, dodavatel ZŠ i opravdový dodavatel. V souvislosti s opakujícími nedostatky bylo na posledním 
jednání KV konaného dne 13. září 2021 za účasti pana místostarosty p. Klineckého a tajemníka úřadu 
konstatováno, že se bude realizovat školení zaměstnanců úřadu a příspěvkových organizací k problematice 
registru smluv. Zatím se negativní trend v chybovosti ve zveřejňování smluv v tomto registru nezměnil.  
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM č. 17- 23/2019 
Kontrolní zjištění: RM 19/2019  -  usnesení 358/2021 – v usnesení RM a ve smlouvě je uvedeno  

   chybné IČO smluvní strany (v Ginisu správně) 
                                                  -  362/2019 dodatek – nenalezen 

-  363/2019 dodatek – nenalezen 
    RM 21/2019  -  400/2019 – REKO- MS Český Brod, Pod Malým Vrchem, text a věcnost                 
                              smlouvy Pod Velkým Vrchem – chybně v názvu usnesení lokalizace 
    RM 22/2019  -  419/2019 – nenalezeno 
    RM 23/2019  -  436/2019 – dodatek č. 5 v textu usnesení je uvedeno č. 4 

  
 
3. Různé 
 

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno po provedení kontroly v příspěvkové organizaci Technické 
služby Český Brod.  
 

Ing. Evžen Pospíšil vznesl na minulém jednání dotaz na vedení města: V jakém stavu je prodej materiálu 
z vlečky. Jedná se o plnění usnesení RM č. 106/2021 ze dne 17.3.2021 a 134/2021 ze dne 7.4.2021. Kdy se 
předpokládá ukončení odprodeje, KV doposud neobdržel odpověď. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                Bc. Metoděj Málek 
      předseda kontrolního výboru 


