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Zápis č. 5
z jednání kontrolního výboru konaného dne 10.06.2019

Přítomni:
Omluven:
Hosté:
Zapsala:

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

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, omluvil Jan Boudu, Pavla
Kvasničku a Pavla Hertla, 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
1.

Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM 10 a 11 z roku 2019.
Kontrolní zjištění:
RM 10/2019 ze dne 05.05.2018 – nebyly zjištěny nedostatky
RM 11/2019 ze dne 29.05.2018  Usnesení „Víceúčelové hřiště s UMT -TJ Liblice -investiční příspěvek 2019
- Rada města doporučuje-zastupitelstvu souhlasit s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
výši 2.750.000 Kč na "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem III. generace, včetně oplocení".
- Rada města doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem
uvedené smlouvy.
U uvedeného usnesení není číselné označení tohoto usnesení. Usnesení je vloženo mezi č. usnesení 211/2019 a
212/2019
 Kontrolní výbor se opětovně zabýval jednáním RM 21/2018 ze dne 24.10.2018, zejména usnesením 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 ZZNa 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. Kontrolnímu výboru doposud nebyl předložen materiál, zda
a jakým způsobem byla provedena veřejná zakázka a proto žádá o předložení dokumentů k výše uvedené veřejné
zakázce.
Usnesení č. 4/2019
Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu předložit podklady k veřejné
zakázce na pořízení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu parkovacího domu P+R
v ZZN, kdy usnesením č. 332/2018 RM ze dne 10.10.2018 uložila tuto povinnost odboru rozvoje. Materiály nechť
předloží do 3 týdnů od zasedání zastupitelstva města kontrolnímu výboru.
Usnesení č. 4/2019: schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
2.

Různé

V rámci jednání KV byl probírán problém s parkovacími kartami. Kontrolní výbor nabídl součinnost městské policii
nebo pracovníkům odboru dopravy, fotografie i čas parkování lze poskytnout. Kontrolní výbor opakovaně
doporučuje doplnit parkovací karty o hologram či jiný prvek, který zabrání karty kopírovat. Dále kontrolní výbor
doporučuje vzory parkovacích karet uvedených na webu města opatřit vodoznakem (např. textem „Vzor“),
protože není vyloučeno, že tento dokument slouží jako podklad pro výrobu falzifikátů.
Členy kontrolního výboru opětovně bylo zjištěno, že není správně nastaven systém závory na parkovišti u prvního
nástupiště ČD. Invalidům, kteří na parkovišti mají místo na stání volné, se ukazuje, že je parkoviště obsazené,
případně když invalida obsadí parkovací místo pro invalidy, tak zůstanou volná ostatní parkovací místa. Tajemník
města přislíbil ověření situace.
Členové KV upozornili, že dům v ulici Krále Jiřího č.p. 202 (v areálu ZZN) je obýván nájemníky. Do dnešního
jednání KV žádná RM nepřijala usnesení na pronájem uvedeného objektu nebo bytu. Podle zjištění p. Hájka se
jedná o rodinu osoby, která pracuje jako kuchař v penzionu ANNA a bylo mu sděleno, že bylo v zájmu města
tohoto zaměstnance penzionu ANNA ubytovat.
Předseda KV upozornil přítomné, že v případě že má kdokoliv ze členů KV podezření na spáchání protiprávního
jednání (trestného činu) je jejich zákonná povinnost to oznámit Policii ČR. Povinnost oznámit přípravu nebo
páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 a § 368 trestního
zákoníku.
V případě, že někdo zpřístupnil předmětnou nemovitost bez příslušného rozhodnutí RM nebo ZM, mohlo by se
jednat o zneužití pravomoci úřední osoby. Dle §329 zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Přítomný tajemník města neměl informace, proč a za jakých okolností je nemovitost obsazena a
doporučil členům KV obrátit se přímo na starostu města Bc. Nekolného.
Usnesení č. 5/2019
Kontrolní výbor ukládá předsedovi kontrolního výboru k prověření situace ohledně pravděpodobného
neoprávněného obývání domu v ZZN nájemníky, a to na vedení města a pověřuje ho k případnému podání
podnětu na PČR.
Usnesení č. 5/2019: schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18:40 hodin.
Bc. Metoděj Málek
předseda kontrolního výboru

