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ČÍSLO SPISU S-MUCB/34936/2014
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/1545/2015
VYŘIZUJE

Peukerová Iveta

TELEFON

321612140,321612141,731519149

DATUM

19.01.2015

Zápis č. 3
z jednání kontrolního výboru konaného dne 14.01.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapsala:

Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Metoděj Málek,
Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek
Pavel Janík, Aleš Kašpar, Jana Marková, Vojtěch Traurig,
Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala přítomné a zahájila jednání.
Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu.
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.

Návrh plánu kontrolní činnosti na celý rok 2015
Kontrola průběhu a výsledku výběrového řízení na poskytovatele péče v Českém Brodě.
Kontrola plnění usnesení RM a ZM
Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.
1. Návrh k plánu kontrolní činnosti na celý rok 2015
Bod č. 1 byl stažen. Návrh plánu činnosti bude projednán na příštím jednání kontrolního výboru, kdy
bude doplněn o plán kontrol a teprve poté bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.
2. Kontrola průběhu a výsledku výběrového řízení na poskytovatele péče v Českém Brodě.
Kontrolní výbor připomínkoval zprávu o kontrole průběhu a výsledku výběrového řízení na
poskytovatele péče v Českém Brodě, jejíž návrh vyhotovil Ing. Evžen Pospíšil. K jednotlivým bodům
zprávy se vyjádřili i hosté, zejména JUDr. Jana Marková, která hned v úvodu upřesnila, že se nejednalo
o klasické výběrové řízení, tedy, že toto zadávací řízení nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách.

S vítězem zadávacího řízení bude uzavřená smlouva o postoupení pohledávky, kde budou uvedeny
podmínky splatnosti, sankce i možnost odstoupit. Návrh smlouvy půjde k připomínkování do
zastupitelstva města. JUDr. Jana Marková dále vysvětlila, že touto cestou se město snažilo vyřešit jak
odkup pohledávky, tak zajištění poskytování zdravotní péče v Českém Brodě. Mgr. Pavel Janík uvedl,
že dne 1.6.2011 vznikla pracovní skupina pro českobrodskou nemocnici a toto je výsledek všech
jednání. Na dotaz p. Pavla Hertla ohledně způsobu přihlášení do soutěže vysvětlil JUDr. Vojtěch
Traurig, že nabídka byla podána celou korporací. JUDr. Vojtěch Traurig rovněž uvedl, že po
konzultacích s auditory, kdy obchodovatelnost obdobné pohledávky je 20-30 %, byla nabídka na
odkup 100% pohledávky a zároveň zajištění zachování zdravotní péče dobrý výsledek. V průběhu
diskuze konstatoval Ing. Evžen Pospíšil, že by občané měli mít k dispozici materiály, které má i
zastupitelstvo města, neboť prezentace na plátně v průběhu jednání zastupitelstva města je
nedostačující. Ing. Aleš Kašpar sdělil, že kdokoliv z občanů má zájem, lze mu umožnit nahlédnutí.
Pracovníci městského úřadu jsou ochotni vše sdělit a případně ukázat.
Z jednání o kontrole průběhu a výsledku výběrového řízení na poskytovatele péče v Českém Brodě
vyplynuly tyto nedostatky:
- prohlášení o nepodjatosti dodalo 9 z 11 členů
- chyba při příjmu pošty
- protokol neobsahoval zdůvodnění hodnotitele
Závěr: Kontrolní výbor shledal z poskytnutých materiálů drobné nedostatky v průběhu zadávacího
řízení. Tyto nedostatky nejsou takového charakteru, aby došlo ke zrušení zadávacího řízení.
USNESENÍ č. 1/2015
Kontrolní výbor shledal z poskytnutých materiálů drobné nedostatky v průběhu zadávacího řízení.
Tyto nedostatky nejsou takového charakteru, aby došlo ke zrušení zadávacího řízení. Kontrolní výbor
navrhuje, aby z důvodu řádného zaplacení pohledávky minulého nájemce, na jejímž základě byl
vybrán a schválen nový poskytovatel zdravotní péče, upravit novou nájemní smlouvu tak, aby
v případě, že nebude podepsána smlouva se zdravotními pojišťovnami, což byla podmínka nového
nájemce k úhradě 100% pohledávky, vyčíslené k době vyhlášení záměru na nového poskytovatele
zdravotní péče, městu Český Brod, možnost zrušení smlouvy s novým poskytovatelem zdravotní péče
Nemocnice Český Brod s.r.o a vyhlášení nového výběrového řízení.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
Kontrolní výbor obdržel souhrn usnesení RM za období od 15.10.2014 do 10.12.2014 a souhrn
usnesení ZM za období od 5.11.2014 do 3.12.2014. Gabriela Borovská vyzvala členy KV k vyjádření.
Evžen Pospíšil
Pavel Janík
Metoděj Málek

- doposud nejsou zveřejněné smlouvy k jednotlivým usnesením ZM
- v usneseních se neudává termín
- zatím nebylo splněno, protože je to plněno průběžně

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru
Další jednání kontrolního výboru dne 18.02.2015 v budově MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic
čp. 56, 2. patro, učebna

