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z jednání kontrolního výboru konaného dne 20.3.2019
Přítomni:
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Hosté:
Zapsala:

Václav Hájek, Pavel Kvasnička, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil, Hana Sixtová
Jan Bouda, Pavel Hertl
Iveta Peukerová

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, omluvil Pavla Hertla a Jana
Boudu, zahájil jednání a pokračoval schválením navrženého programu.
Navržený program jednání:
1.
Kontrola plnění usnesení RM a ZM
2.
Různé
Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
1.

Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Metoděj Málek seznámil členy KV s projednáním zápisu kontrolního výboru zastupitelstvem města, kdy
zastupitelstvo města schválilo plán kontrol v usnesení č. 1 KV, a k usnesení č. 2 KV pan starosta uvedl, že
nedostatky byly odstraněny.
Kontrolní výbor ověřil, že byly odstraněny nedostatky ve zveřejňování právních předpisů na webu města v sekci
„Vyhlášky a nařízení“ včetně zachování již neplatných vyhlášek a nařízení v archivu této sekce.
Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM 20, 21 a 22 z roku 2018.
Kontrolní zjištění:
RM 21/2018 ze dne 24.10.2018
– usnesení č. 365/2018 – Studie parkovací dům. Smlouva o dílo na Studii parkovacího domu P+R v ZZN. Rada
města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie parkovacího domu P+R v
areálu ZZN se společností Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., Praha 5 -Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 150 00, IČO:
01422294. Návrh smlouvy byl přílohou originálu zápisu tohoto usnesení. Rada města pověřila starostu města
Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. Smlouva byla podepsána dne
29.10.2018 na částku 726.000 Kč včetně DPH.
Rada města 20/2018 ze dne 10.10.2018 usnesením č. 332/2018 (Smlouva o dílo Parkovací dům v areálu ZZN)
souhlasila s pořízením studie parkovacího domu v areálu ZZN a uložila odboru rozvoje připravit veřejnou zakázku
na pořízení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.

V podkladech na jednání RM dne 24.10.2018 ani na profilu zadavatele nebyly nalezeny záznamy o veřejné
zakázce. Dle směrnice města k zadávání zakázek malého rozsahu čl. II, bod 2.6. se jedná o III. kategorii,
zveřejněnou zakázku, neboť se jedná o částku nad 500.000 Kč a do 2.000.000 Kč (u dodávek a služeb), a
usnesením č. 332/2018 RM uložila tuto povinnost odboru rozvoje. Kontrolní výbor zde spatřuje potencionální
nesoulad se směrnicí města a neplnění usnesení RM č. 332/2018, a proto žádá o dodání materiálu, zda a jakým
způsobem byla provedena veřejná zakázka.
RM 22/2018 ze dne 07.11.2018
– usnesení č. 383/2018 – VB - Capital for you, s.r.o. plynovodní potrubí -ul. Ve Staré Vsi Liblice -12RD
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy a pověřila starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného
podpisem smlouvy. V programu Ginis chybí datum podpisu na smlouvě a odkaz na usnesení RM.
– usneseníč. 374-377/2018 se týkají odpisu pohledávek, převody a čerpání fondů.
Kontrolní výbor pověřuje předsedu kontrolního výboru k jednání s předsedkyní finančního výboru, o kontrole
plnění uvedených usnesení.
RM 23/2018 ze dne 21.11.2018
– usnesení č. 388/2018 Kupní smlouva na prodej dřevní hmoty se společností Wood & Paper a.s.
Rada města souhlasila s uzavřením kupní smlouvy a pověřila Bc. Jakuba Nekolného, starostu města Český Brod,
podpisem kupní smlouvy. Smlouva v programu Ginis nenalezena.
– usnesení č. 389/2018 Kupní smlouva o prodeji dříví s firmou Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní
podnik v Kostelci nad Černými lesy
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy a pověřila starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného
podpisem smlouvy. V programu Ginis chybí na smlouvě podpisová doložka (nejsou uvedena jména
podepisujících).
– usnesení č. 392/2018 Protipovodňová opatření - smlouva o smlouvě budoucí - připojení dvou odběrných míst
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy a pověřila starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného
podpisem smlouvy. V programu Ginis chybí na smlouvě podpis starosty.
– usnesení č. 395/2018 Smlouva o údržbě zařízení výtahy areál nemocnice
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy a pověřila starostu města Český Brod pana Bc. Jakuba Nekolného
podpisem smlouvy. V programu Ginis je ve smlouvě chybně uveden popis budovy.
– usnesení č. 413/2018 Fond obnovy komunikací města Český Brod
Kontrolní výbor žádá o zjištění plnění usnesení vedoucí finančního odboru.
Kontrolní výbor nepřijal ke zjištěným nedostatkům žádná usnesení, ale žádá tajemníka úřadu o sdělení, jak byly
nedostatky napraveny.
2.
Různé
Metoděj Málek seznámil členy KV s problematikou parkování a parkovacích míst, tak jak byla řešena na
posledním jednání RM.
Pavel Kvasnička: Po úpravě parkování ve středu města, je znát, že je zde volněji, zůstává více míst k zaparkování
v průběhu dne.
Evžen Pospíšil: Upozornil na nedostatek nově nastavených podmínek parkoviště P+R u nádraží u 1. perónu, kde
město nově nasadilo informaci o obsazenosti parkoviště. Při tomto novém stavu není možnost se dostat na
parkoviště, i když např. místa pro invalidy jsou prokazatelně volná. Dávalo by smysl, kdyby ukazatel informoval o
obsazenosti parkoviště, ale nebylo by bráněno vjezdu na parkoviště.

Metoděj Málek
předseda kontrolního výboru

