ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mnišku pod Brdy,
č. 26konaného dne 18.2.2022
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Zasedání Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno
v pátek18.2.2022 v 18.00 hod v zasedací místnosti Komenského 886.
Program
1. schválení programu
2. kontrola usneseni RM
3. různé
Bod č. 1 programu
Usneseni č. 1-26/2022
KV schvaluje program pro jednání výboru města č. 26 dne 18.2.2022.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O

Bod č. 2 programu

výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plněni u
jednotlivých usnesení dle zápisu č. 114 jednání RM z 1.11.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 43 a konstatoval nás|edujÍcÍ kontrolní zjištění:
Usnesení č. 9-114/2021
RM schvaluje kupní smlouvu na sběrné nádoby mezi městem Mníšek pod Brdy (jako
kupujickn) a společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., lČ: 61057606
(jako prodávajÍcÍm).
PRO 5

PROTI O

ZDRŽEL SE O

Dle zjištěni kv zakázka nebyla řádně soutěžena, šlo o přímý nákup. Rada
města, jako veřejný zadavatel, porušila platné zásady města pro zadáváni
veřejných zakázek z 11.6.2019 a provedla nákup bez řádné soutěže.

Usneseni č. 2-26/2022
KV schvaluje kontrolní zjištěni z kontroly přijatých usneseni jednání č. 114 RM
Z 1.11.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
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výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u
jednotlivých usnesení dle zápisu č. 115 jednání RM z 9.11.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 5 a konstatoval nás|edujici kontrolní zjištěni:
bez zjištěni
Usnesení č. 3-26/2022
KV schvaluje kontrolnI zjištění z kontroly přijatých usneseni jednání č. 115 RM
Z 9.11.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u
jednotlivých usnesení dle zápisu č. 116 jednání RM z 15.11.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 38 a konstatoval nás|edující kontrolní zjištění:
Usnesení č. 2-116/2021
RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru s|oužÍcÍho podnikání mezi městem Mníšek
pod Brdy, lČ: 00242748 (jako pronajImatelem) a Brdskou odpadářskou společnostI
s.r.o., ič: 11867345 (jako nájemcem) na pronájembudovy č,p. 1484 s pozemkem
1310/9 a pozemků p.Č. 1310/5 a 1310/6 v areálu Sběrného dvora Mnišek pod Brdy.
PRO 5

PROTI O

ZDRŽEL SE O

KV žádá vedoucí OSMI o předložení uzavřené nájemní smlouvy a
zveřejněného záměru pronajmout tento nemovitý majetek obce.
Žádáme o předložení podkladů, na jejichž základě byla určena výše
nájmu, která je výrazně odlišná (nižší) než platil dosavadní nájemce.

Usnesení č. 4-26/2022
KV schvaluje kontrolní zjištěni z kontroly přijatých usnesení jednání č. 116 RM
Z 15.11.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u
jednotlivých usneseni dle zápisu č. 117 jednání RM z 29.11.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 46 a konstatoval následující kontrolní zjištění:
Usneseni č. 26-117/2021
RM města schvaluje návrh smlouvy o nájmu movité věci mezi městem Mníšek pod
Brdy (jako pronajímatelem) a Brdskou odpadářskou společnostI, s,r.o., lČ: 11867345
(jako nájemcem) na 1 ks MULTICAR M2510 se závěsem na tažné oko (RZ 1ST 5681), l
ks přívěsný vozík agados dc (rz 3ST 4241) a drobné stroje a nářadí.
PRO 5

PROTI O

ZDRŽEL SE O

KV žádá vedoucí OSMI o přediožení uzavřené nájemní smlouvy
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Usneseni č. 33-117/2021
RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, paní Mgr.
Marcele Krákorové za 2. po|o|etí 2021 ve výši

KČ.

KV upozorňuje RM, že u usnesení není uvedeno hlasování. KV navrhuje
provést doplněni zápisu.

Usneseni č. 5-26/2022
KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usneseni jednání č. 117 RM
Z 29.11.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízeni obce a plnění u
jednotlivých usnesení dle zápisu č. 118 jednání RM z 8.12.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 3 a konstatoval nás|edujici kontrolní zjištění:
bez zjištěni
Usneseni č. 6-26/2022
KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usneseni jednání č. 118 RM
Z 8.12.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u
jednotlivých usneseni dle zápisu č. 119 jednání RM z 13.12.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 38 a konstatoval nás|edujíci kontrolní zjištěni:
bez zjištěni
Usneseni č. 7-26/2022
KV schvaluje kontrolnI zjištěni z kontroly přijatých usneseni jednání č. 119 RM
Z 13.12.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O
výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňováni vnitřních nařízeni obce a plnění u
jednotlivých usneseni dle zápisu č. 120 jednání RM z 20.12.2021. Postupně
kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 9 a konstatoval nás|edující kontrolní zjištění:
6) Zadáni projektové dokumentace - nový MěÚ + MŠ
Ateliér Tsunami (vítěz veřejné soutěže z roku 2017) předložil nabídku na zpracování
PO k územnímu řízeni pro nový MěÚ na Oboře a pro novou MŠ tamtéž. Připravováno
ve spolupráci s městským architektem Ing. arch. Tlustým.
PO pro nový MěÚ: 1.900.000 KČ bez DPH.
PO pro novou MŠ: 180.000 KČ bez DPH.
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Usnesení Č. 8-120/2021
RM schvaluje nabídku ATELIERu TSUNAMI s.r.o. na zhotovení projektových prací pro
novou budovu městského úřadu.
PRO 4

PROTI O

ZDRŽEL SE O

Usneseni č. 9-120/2021
RM schvaluje nabídku ATELIERu TSUNAMI s,r.o. na zhotovení projektových prací pro
novou MŠ.
PRO 4

PROTI O

ZDRŽEL SE O

KV žádá vedoucí OSMI o předloženi nabídek k soutěži na zakázku dle
usnesení Č.8 a č. 9 (nabídky na zhotovení projektových dokumentaci).
Dále žádáme o zdůvodněni, proč došlo k dělení zakázky v případě
projektových prací pro budovu městského úřadu a proč byla oddělena
zakázka na zhotoveni projektových prací dle usnesení č. 9, neboť' jde o
dílo věcně, časově i místně související.
KV taktéž žádá o předložení zadání ke zhotoveni těchto dokumentací.

Usnesení č. 8-26/2022
KV schvaluje kontrolní zjištěni z kontroly přijatých usneseni jednání č. 120 RM
Z 20.12.2021.
PRO: 4
PROTI: O
ZDRŽEL SE: O

Bod č. 3 programu
Proběhla volná diskuse a byl stanoven termín dalšího zasedání KV a to na 18.3,2022
od 18.00 v Komenského 886
Zasedání KV bylo ukončeno ve 22:03 hod.

--

Zápis zapsal: Ing. Petr Digrin, Ph.D., předseda výb
Zápis ověřil: Mgr Eduard Navara, člen výboru
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