Město Český Brod
Kontrolní výbor
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
ČÍSLO SPISU S-MUCB/24473/2015
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/28433/2015
VYŘIZUJE

Peukerová Iveta

TELEFON

321612140

DATUM

14.10.2015

Zápis č. 10
z jednání kontrolního výboru konaného dne 14.10.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapsala:

Gabriela Borovská, Pavel Hertl, Jan Bouda, Jiří Papoušek,
Evžen Pospíšil František Janík, Metoděj Málek
Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala členy kontrolního výboru a zahájila jednání.
Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu s úpravami.
Navržený program jednání po úpravě:
1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
2. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2015
3. Různé
Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.
1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
ZŠ Tyršova – bude vyhotoven zápis, který bude předán k připomínkování
Technické služby – byly předloženy poslední doklady ke kontrole, po vyhodnocení bude vyhotoven
zápis a předán k připomínkování
Penzion a domov Anna, městská knihovna – zápis je vyhotoven, bude předán k připomínkování

2. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2015
-

Kontrola plnění nařízení města Český Brod č. 1/2015
Kontrola vybírání poplatků dle platných směrnic a vyhlášek
Kontrola využití poskytnutých příspěvků městem Český Brod

Kontrolní výbor na příštím jednání upřesní plán činnosti a navrhne kontrolní skupiny.

3. Různé
Na dotaz kontrolního výboru k usnesením RM č. 241/2015 a 242/2015, odpověděla vedoucí
finančního odboru Jaroslava Sahulová – S firmou Atlas Audit s.r.o. město spolupracuje více jak 10 let,
není důvod to měnit. Každoročně Atlas Audit s.r.o. zašle na výzvu městu nabídku a následně návrh
smlouvy, tato smlouva je předložena radě ke schválení. Jedná se o částku do 100 000 Kč bez DPH,
výběrové řízení není třeba. Schválená a podepsaná smlouva se následně posílá krajskému úřadu na
odbor dozoru a kontroly.
Jednání kontrolního výboru bylo dne 14.10.2015 ukončeno s tím, že bude pokračováno v pondělí
26.10.2015 v 17:30 hod. v budově MÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 1. patro, č. dv. 15,
kdy bude podrobněji doplněn bod č. 2, tedy návrh kontrolní činnosti, včetně určení kontrolních
skupin.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru

