Kontrolnívýbor zastupite|stvaměstyse Moravská Nová Ves

KontrolaA2A11

ZAPIS
z 6. zasedáníKoNTROLNIHoVYBORU zastupite|stva
městyseMoravskáNováVes
1 v prostorách
uskutečněného
dne 16'9.201
Úřaduměstyse
Přítomni:

Ing.TomášS|ádek
Ing.RadekVaněk
lng.PavelZugar

Program:
1. Formá|ní
kontro|a
zápisŮz jednáníradyměstyse'
jednání
p|nění
2' Kontro|a
radyměstyse.
usneseníz
Kontro|a
zadávání
zakázek
3'
maléhorozsahu
Jednáníkontro|ního
výboruzaháji|v 8.00hodinpředseda|ng.Pave|Zugar.
UsneseníKv 25l2o11
Pan starostapřed|oŽi|
komentářk usneseníKv 23/2011(viz pří|oha).
svůjnesouh|asný
Tento
komentářby| s panem starostouprojednán,doš|oke sb|íŽení
vzájemnýchstanoviseka
formuIaci
tohotousnesení.
průběŽněseznam úko|ů
Kontro|ní
výbor navrhujeradě městyse sestavita aktua|izovat
s uvedenímaktuá|ního
stavu řeŠení,
termínua zodpovědného
ě|enarady městyse.Tento
jakonedí|nou
pří|ohu
seznampřik|ádat
zápisuze zasedáníradyměsýse.
Kontro|ní
výborŽádá o projednání
tohotonávrhuzastupite|sfuem
městysea formu|uje
návrh
usnesení:
Zastupite|stvo
městyseukládáraděměsýse povinnost
(na kaŽdém
sestavita průběŽně
svém
projektů
zasedání)
aktua|izovat
neboakcí.Tentoseznam/přeh|ed
seznamprobíhajících
úko|ů,
bude při|oŽenke kaŽdému
zápisu z jednánínebo výpisůz usnesenírady měsýse tak, aby
představite|ů.
zastupite|é
i oběané
mě|imoŽnost
činnost
s|edovat
svýchvo|ených
Hlasování:
3_PRo
O_PRoTt
O_ZDRŽELSE
UsneseníKv 2612011
Kontro|ou
usnesenírady městysečís|o10l18l2o11(změnasm|ouvyo údrŽběSW a HW na
úřaduměsýse)bylozjištěno:
- neby|ovypsáno výběrovéřízenína dodavatelesluŽeb;tento byl os|ovenpřímona
základějiŽprobíhajícíspo|upráce
na jejírozšíření,
s nabídkou
. docházík investicím
do HW a SW na zák|aděpoŽadavků
výšeuvedeného
dodavate|e
podpisu
bez
sluŽeb
servisní
sm|ouvy.
Kontrolnívýbor konstatuje,
Že tento postupvedeníměstyseje v přímémrozporus jejich
předvo|ebn
ímpřís|i
h|edněnízadáváníveřejnýchzakázek.
bem zprů
Htasování:
s_PRo
O_PRoTt
O_ZDRŽEL)E
UsneseníKv 27l2o11
poziceknihovnice
Kontro|ní
výborkonstatuje,
Že pracovní
by|aobsazenana zák|aděřádného
výběrového
řízení.
Kontro|ní
výbordá|ekonstatuje,
Že prvnífáze rekonstrukce
knihovnys rozpočtem
ve výšicca
150.000'Kě proběh|a,
aniŽby tatoinvesticebylauvedenav rozpočtu
na rok 2011;dodavate|é
jednot|ivých
pracív knihovněby|ios|oveni
přímobezvýběrového
řízení.
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Hlasování:

3_PRO

O _ PROTI

Kontrola 3l2O11
0 - ZDRŽEL sE

UsneseníKv 28l2o11
(prezentace
Kontro|ou
radyměstysečís|o
4/2012011
městyseMoravskáNováVes na
usnesení
parádě)by|ozjištěno:
Hontianskej
- nákladyna prezentaci
měsýse na paráděve výšipřibliŽně100'000,.Kčby|yvyp|aceny
nák|adů
z rozpočtové
kapito|y,,ku|tura..'
neby|aku|turního
a|evětŠina
charakteru,
- dlouhodobá
mezi městysemMoravskáNová Ves a obcí
snahao uzavřenípartnerství
Hrušov,kteráby|azmíněnapři projednání
účasti
a rozpoětuna akci v radě městyse,
neby|aprokázána,
- přestoŽese jedna|oo prezentaci
městyse,oběanéo tétoprezentaci
nebyliinformováni
předem,tzn.nebylajimdánamoŽnost
zúěastnit,
takése tétoprezentace
- odůvodnění
účasti
a přínospro měsýs je sporný;měsýs MoravskáNová Ves má jiŽ
podepsánusm|ouvuo partnerství
se s|ovenskou
obcíRosina(okresZi|ina),a|etohoto
partnerství
se vůbecnevyuŽívá.
Kontro|ní
výborkonstatuje,
Že rozpočet
i vyÚětování
Na všechny
akce bylořádně před|oŽeno.
výdajeexistujívýdajové
nebosm|ouvy
dok|ady
o dí|o.
Hlasování:

3-PRO

O _ PROTI

0 _ ZDRŽEL sE

UsneseníKv 29l2o11
Kontro|ouusnesení rady městyse ěís|o5/2012011(Vinobraní2011) neby|o zjištěnoŽádné
pochybení.Nák|adyna pořádáníakce _ rozdí|mezi příjmya výdaji- cini|ypřib|iŽně70.000,-Kě.
Kontro|nívýbor konstatuje,Že vyÚětováníakce Vinobraní20.1.|by|o řádně před|oŽeno,na
všechnyvýdajeexistujívýdajové
dok|adynebo sm|ouvyo dí|o.
Kontro|ní
výbor upozorňujena výšivýdajůza oběerstvení.
Pod|e před|oŽeného
vyúčtování
za
přib|iŽně24.000,-Kc| Za da|ší4'200,- Kč
rok 201.| činilynák|adyza občerstvení
úcinkujících
bylo pořadate|emakce - městysem- nakoupenovíno.' '
Kontro|nívýbor dále upozorňujena da|šínestandardnínák|adyměsýse ve výši 11.000,.Kě
v souvis|ostise zajištěním
z HruŠova'Pro porovnánídodáváme, Že
ubýování pro účinkující
na Hortianskejparádě (Jate|inka+ muŽskýsbor)ubytovánineby|ia zúěastni|i
našiúěinkující
se
této ku|turníakce ve 27o km vzdá|enéobci ,,na otočku,,,
tzn' ráno cesta autobusemtam,
uskuteÓnitvystoupení
a večercesta zpět.
Hlasování:
O _ PROTI
3-PRO
0 _ ZDRŽEL sE
Usnesení KV 30/2011

Kontro|ouusnesenícíslo 13 a 14/21l2011by|ozjištěno,že zadávánízakázek na zpracování
projektovédokumentace je uskutečňovánobez řádného výběrového řízení na zák|adě
dIouhodobé
spo|upráce.
Kontro|nívýbor doporučujeradě městyse - vzh|edem k předpokládanémumnoŽstvída|ší
projektovépráce _ Vypracovat strategii zadávání těchto zakázek tak, aby se účastívíce
zájemcůdosáh|osníŽenívýs|edné
cenYza rea|izaci.
Hlasování:
O _ PROTI
0 _ ZDRŽEL sE
3_PRO

UsneseníKV 31/2011
(výstavbachodníku
Kontro|ou
18/2112011
usneseníČís|o
u ško|y)
by|ozjištěno,
Že rea|izace
jakorekostrukce/obnova
proběh|a
býva|ého
chodníku
bezzpracováníprojektu
a bez stavebního
_ ve výšipřib|iŽně
- d|evyjádření
panastarosty
řízení
nák|ady
15.000,.Kč.
s ce|kovými
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Kontro|ní
výborkonstatuje,
Že kontro|ou
inventarizačních
kniha seznamůna úřaduměsýse
(původní
neby|aprokázánaexistencepůvodního
chodníku
chodníktedyneby|a nenízapsán
v majetkuměstyse).V takovémpřípaděby stavbanemoh|abýt povaŽovánaza rekonstrukci
/
obnovu,a|e za výstavbunovéhochodníku
a kontro|ní
výborupozorňuje
na moŽnéporušení
zákona,
stavebního
Hlasování:

3_PRO

O _ PROTI

0 _ ZDRŽEL sE

výborubyloukoněenove 17'00hodin.
Jednáníkontro|ního

V MoravskéNovéVsi dne 22.9.2011
l.-\
t\
l

Ing.TomášS|ádek' člerykontrolpÍho
výboru
Í./
t./))
/L (t ,. _)
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Komentář pana starostv k zápisu z 5. zasedání KontrolníhovÝboru ze dne 9.9.2011
Usnesení Kv 23l2o11
Kontrolnívýborkonstatuje,Že kontro|aplněníjednot|ivých
usneseníjeve|miobtíŽná.Usnesení
rady městyse Moravská Nová Ves jsou formu|ovánavelmi obecně, bez detailníspecifikace
p|nění.
osob zodpovědnýchza jejichsp|něníabez stanovenítermínů
Na tuto skutečnost
výboremupozorněnojiŽ v březnu tohotoroku (usneseníKV
by|okontro|ním
5l2o11),a|e do tétochvíle není pozorovate|náŽádná změna umoŽňující
občanůmveřejnou
kontro|učinnosti
tohotovo|eného
orgánu.
S uvedeným hodnocenímzásadně nesouhlasím.
Usneseníjsou formulována z velkým dťlrazemna přesnost a na jejich následnou vykonatelnost'
Valná většinausneseníje plněna obratem' V těchto případech se jedná zpravidla o vyrozumění
dotčenýcho rozhodnutíRM, V ostatníchpřípadech se postupuje prŮběžně, kdy je v časových
odstupech kontrolovánoplněnítakoých usnesení.StanoveníkonkrétníchtermínŮje v takových
případech obtížné,či nemožné' Pracovníci odpovědní za plnění usnesení vyplývají z
organizačníhořádu ÚM'
V poslední dob byly do zápisů začlěneny např. číslajednací dokumentů,o kteých se jedná.
Zápisy jsou neustále postupně vylepšovány'
Seznam kontro|ovanÝch usnesení a poŽadovanÝch podkladů:
Usnesení1ol18l2o11- Sm|ouvao údrŽběSW a HW
- do|oŽitprůběha výs|edkyvýběrovéhořízenína dodavate|epoŽadovanýchs|uŽebnebo
příp.způsobjeho výběru
- před|oŽituzavřenousm|ouvus vybranýmdodavate|em
- před|oŽitrozpoěetpředpok|ádaných
investicdo HW a SW v roce 2011
Pro dodávku HW byla vybrána fa Janulík Mikulčicejakožtodlouholeý dodavatel SW, na kterém
beží celý úřad. HW byl optimalizován pro fungování úřadu, Dále viz technické zdŮvodnění
celéhoopatření.Z hlediska údržbya správy povede celéopatřeník úspořenákladů.
Usnesení3l2ol2o11_ Rekonstrukceknihovny
- do|oŽitprůběha výs|edkyvýběrového
iízenína obsazenípozice knihovnice
. před|oŽitpopis pracovnípozice,jejízaraŽenív organizaění
struktuřeúřadu,výŠiúvazku
- do|oŽitprůběha výs|edkyvýběrovéhořízenína dodavate|enebo příp.do|oŽitzpůsob
jeho výběru
- před|oŽituzavřenousm|ouvus vybranýmdodavate|em
- před|oŽitp|ánovanýrozpoceta vyúČtování
zakázky
Vyjádřenípředložilaknihovnice Magdalena Polachová.
o obsazení pozice knihovnice se ucházely dvě uchazečky. obě předložily materiály
k budoucímurozvoji knihovny. Jedná se prozatímo zaměstnání na dohodu o provedenípráce.
Pozice není prozatím upravena v organizačnímřádu, Podléhá přímémuvedení starosý. Její
pracovnínáplň vyplývá ze samotnéhonázvu pozice.
Rekonstrukce knihovny protĚhla o prázdninách (vhodný termín),Důvodem byl velmi špatný
technický stav, hraničís havarijním.Práce na knihovně byly dodány několika samostatnými
dodavateli' ZpŮsob výběru viz vyjádřeníknihovnice.
Usnesení4l2ol2o11- PrezentaceměstysuMoravskáNová Ves na Hontianskejparádě
. před|oŽitdok|adyo dlouhodobé
snaze uzavříts toutoobcípartnerství
- před|oŽitodůvodnění
a přínospro městysMoravskáNová Ves
účasti
. p|ánovanýrozpočet
a vyÚětováníakce
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Vyúčtování
na požádánípředložípracovnice Martina Janulíková.Prozatímnelze hovořit o
dlouhodobésnaze. Probehlypouze dvě výměnnéakce' Prezentaceměstyse na Hontianskej
parádě a ÚčastsborŮz Hrušovana Vinobraní2011, obce nesly nákladyna ubytovánía stravu
hostujícíobce' Prozatímbyly získány cennépoznatky k organizaci kulturníchakcí velkého
rozsahu, Pro příštírok se pocítá s uzavřenímpartnerstvía úhradynákladŮ prezentace na
parádě z dotaceurčené
pro příhraniční
spolupráciv rámci V4.
- Vinobraní
2011
5l2ol2o.|1
Usnesení
. před|oŽit
rozpočet
a vyúětování
akce
Vyúčtování
na poŽádánípředložípracovnice Martina Janulíková'V termínukontrolydosud
nejsouznámy všechnysouvisející
náklady'Všechnyfakturydosudnejsouuhrazeny.
I2o11 _ Zpracováníprojektovédokumentace
Usnesení13.14121
- do|oŽit
průběha výs|edky
poŽadovaných
řízenína dodavate|e
výběrového
s|uŽebnebo
jehovýběru
příp.způsob
Zhotovitelemje lng.Bartoníček,Ratíškovice1230. Vybrán byl na základě dlouhodobé
podmínekco se ýká kanalizací.
znalostimístních
spoluprácea výborné
_ Výstavbachodníku
Usnesení18121l2o11
u Ško|y
- před|oŽitstavebně- realízační
(stavebnípovo|ení,
vyjádřenímajitelů
dokumentací
pozemků
sítí)
sousedních
a inŽenýrských
- před|oŽit
rozpocet
a vyúčtování
akce
Jednalo se o obnovu bývaléhochodníku.Nejsem schopen tuto skutečnostpotvrdit, ale
pamětníci
ano.
měsýse. Na pozemkuvede telefonníkabel' Ten byl ve
Chodníkje na pozemkuve vlastnictví
spoluprácia na nákladymajiteleuložendo země.
Protožese jednaloo rekonstrukci,
nebylzpracovánprojektani neprob,ěhlo
stavebnířízení'
obnova vyšlana 15 157,-Kč'
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