Zápis z jednání finančního výboru dne 12. 9. 2016

Přítomni: JUDr. Dagmar Šestáková, Ivana Remešová, Tomáš Kocourek, Pavel Churý, Milada
Teuchnerová, Mgr. Jana Pešáková, Danuše Vabroušková, Ing. Soňa Horáková
Omluven: Ing. Bronislav Zaoral

FV pokračoval v prověřování pracovně – právních vztahů Mgr. Kříčkové a T. Kříčky v TSMS
s.r.o. za období 2012 -2013.
Prověřování bylo značně složité, protože během těchto 2 let byly s Mgr. Kříčkovou
podepsány 2 pracovní smlouvy a dohoda o pracovní činnosti, které se i s dodatky k nim
navzájem časově překrývaly. V dodatcích se v průběhu této doby měnily pracovní pozice,
úvazky, mzda, doba trvání pracovně - právního vztahu atd. Mgr. Kříčková zastávala během
těchto 2 let pozice: manažer projektu, koordinační pracovník, vedoucí technických služeb a
odborný sociálně – psychologický pracovník. T. Kříčka v tomto období zastával pozice:
koordinační pracovník, odborný sociálně – psychologický pracovník, asistent koordinátora,
plavčík, pracovník služeb na koupališti, vykonával administrativní práce dle nařízení vedoucí
TSMS a přípravné práce na koupališti, dále na dohodu o provedení práce vykonával
zpracování projektové dokumentace.
Tyto pracovně - právní vztahy mohla na základě poskytnuté plné moci od jednatele Mgr.
Pavla Horáka podepisovat Mgr. Věra Kříčková sama jako vedoucí Technických služeb s.r.o.
Morkovice-Slížany.
Z předloženách materiálů nebylo zřejmé, kdo určoval plat vedoucí technických služeb.
Je také důležité zdůraznit, že k některým vykonávaným pozicím neměli oba patřičné vzdělání
ani kvalifikaci.
Mezi dalšími nalezenými pochybeními v TSMS s.r.o. FV shledává zřejmý nesoulad ve
vyplacených mzdách za rok 2013, během něhož celková roční částka (76 111 Kč) vyplacená
Mgr. Kříčkové byla mnohonásobně nižší nežli celková roční částka (447 308 Kč) vyplacená T.
Kříčkovi vzhledem k jejich zastávaným pracovním pozicím a podřízenosti. Vyplácené částky
od 374,- Kč až do 500 Kč,- za hodinu práce u T. Kříčky byly v organizaci TS Morkovice-Slížany
s.r.o. přinejmenším velmi nestandardní.
FV potvrzuje nesoulad v pracovně – právních vztazích v letech 2012 – 2013 u zaměstnanců
Mgr. Kříčkové a T. Kříčky, na což upozornil starosta obce na zasedání rady města.
K podobnému závěru došel i Finanční úřad (FÚ) pro Zlínský kraj, který zjištěné pochybení
v TSMS s.r.o. předložil ve své Zprávě o daňové kontrole ze dne 14. 10. 2013.
Na nesrovnalosti projektu TSMS s.r.o. upozorňovalo během roku 2013 i Ministerstvo práce a
sociálních věcí jako poskytovatel dotace na projekt technických služeb. Na základě zjištěných

skutečností proběhla následně v TS kontrola FÚ, který poté předložil uvedenou Zprávu o
daňové kontrole, která obsahuje 14 stran závad a nedostatků.
FÚ se jeví jako nestandardní, že v letech 2011 – 2013 neprobíhaly žádné pravidelné kontroly
v TSMS s.r.o. ze strany Města Morkovice-Slížany, jakožto zřizovatele této společnosti.
Pravděpodobně by se tak předešlo vzniklým nesrovnalostem.

Zapsala: Ing. Soňa Horáková, předsedkyně FV
Ověřili: JUDr. Dagmar Šestáková, Pavel Churý

