Zápis č.2 kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 27.6.2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Mgr. Langhans
1.
Dne 12.3.2014 byl zastupitelstvem města Morkovice-Slížany odsouhlasen prodej ČOV
za smluvní cenu 5 050 000,- Kč. Odhadní cena byla o 2,7 mil. vyšší. Důvodem prodeje
pod odhadní cenu byl argument VaK , že musí investovat do ČOV k bezchybnému
provozu právě výše uvedenou částku. Zastupitelé většinou hlasů tento argument
akceptovali a odsouhlasili výše uvedenou smluvní cenu. Nikdo se bohužel
v následujícím období nezajímal, zda došlo skutečně k avizované investici. Předseda
výboru se proto přes datovou schránku obrátil na VaK s žádostí o potvrzení investic.
Bohužel do jednání výboru VaK a.s. se k žádosti nevyjádřila. Pokud se vyjádří , bude to
součástí zápisu z dalšího jednání výboru.
2.
KV se zabýval průběhem výběrového řízení na stavbu smuteční síně. Výběrové řízení
proběhlo řádně a vítězem se stala společnost PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.. Stavba
smuteční síně je stavbou občanské vybavenosti a bylo správné, že jedním
z kvalifikačních předpokladů byla realizace min. 3 dokončených novostaveb občanské
vybavenosti s hodnotou alespoň 10 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
Ovšem dalším kvalifikačním předpokladem bylo: 1 dokončená novostavba
sloužící jako obřadní síň v objemu min. 4,- mil. Kč bez DPH. (možno prokázat i
smlouvou o subdodávkách, tedy společnou realizací s vícero subjekty).
Vítěz výběrové řízení doložil kvalifikaci stavby obřadní síně smlouvu s firmou Carman
Invest a.s., která realizovala stavbu smuteční sině v obci Otice okres Opava v ceně 4,7
mil. Kč.
KV má za to, že stavba smuteční síně je stavbou občanské vybavenosti bez žádných
speciálních technologií a považuje proto tento kvalifikační požadavek za omezující.
Tento požadavek mohl vyřadit další potenciální dodavatele stavby a dosáhnout tak nižší
ceny.
KV doporučuje radě města, aby se případná kvalifikační omezení používala zcela
výjimečně a to pouze u staveb požadujících vysoce specializované technologické
stavební postupy a zkušenosti a nikoli na běžné stavby občanské vybavenosti.
3.
Rada města svým usnesením čís. 10/17/2019 zrušila zveřejňování faktur na
webových stránkách města z důvodu personální náročnosti.

Předseda výboru kontaktoval firmu Alis spol. s r.o. jejíchž software používá město pro
zpracování ekonomické agendy. Získal postup pro vygenerování sestavy dodavatelů ze
systému. Společně s ekonomkou města ověřil postup s tímto závěrem:
1. Vygenerování potřebné sestavy včetně exportu do Excelu ( tabulka) trvalo cca 4
minuty
2. Úprava tabulky, aby splňovala zákon na ochranu osobních údajů (mazání
bydliště u fyzických osob) trvá podle počtu faktur cca od 10 – 15 minut.
3. Celková doba vygenerování tabulky dodavatelů tedy trvá cca 20 minut a
generovala by se 1x měsíčně.
4. Argument rady o personální náročnosti nekorensponduje s praxí a ani se
skutečností, že ekonomické oddělení se posiluje o další pracovnici.
KV doporučuje radě města, aby revokovala svoje usnesení a umožnila tak
občanům přístup k informacím , týkající se dodavatelů služeb, investic, materiálu.
Tuto informaci poskytuje řada měst a obcí ( např. město Kroměříž).
5.
KV konstatuje, že praxe kumulací funkcí samosprávy a státní správy není přínosný pro
město, ani pro samotné pracovníky (např. kumulace funkce tajemníka a pracovníka
stavebního úřadu). KV doporučuje, aby byl proveden odbornou agenturou personální
audit městského úřadu. Případné navýšení počtu zaměstnanců by bylo v kompetenci
zastupitelstva města.

Zapsal:
Jiří Vinklárek
Zápis odsouhlasen všemi přítomnými členy KV

