Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne 20. května 2015

Přítomni:
Druláková, Jeřábek, Karban, Mraček
Omluven:
Bakule

Program:
Zahájení zasedání
Kontrola minulých zápisů a akcí
Projednání zápisu ze schůze Rady města Hořovice č. 9/2015
Diskuze, závěr

Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Petr Karban.
KV projednal body z předchozích schůzek:
1. Při zadávání zakázek malého rozsahu je zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace (§6 odst. 1). Jedná se o zakázky do 200 tis. Kč
bez DPH /stavební práce nad 600t/; mezi 200 – 800 tis. Kč bez DPH je nutné
oslovit tři dodavatele, ze kterých zadavatel (město) vybírá /na stavební práce
600tisíc-3mil/; nad 800 tis. Kč bez DPH už se jedná o podlimitní zakázky, nikoliv
zakázky malého rozsahu. Transparentnost těchto zakázek je činěna pouze formou
zápisu Rady, ačkoliv by měly být zveřejněny s dostatečným časovým předstihem
(např. na vývěsce, na webových stránkách města, popřípadě odkazem na
specializovaný portále), aby se případní zájemci mohli přihlásit. KV v tomto
ohledu shledává aktivity města za nedostatečné.
2. KV bude zkoumat, jestli zakázka na vypracování projektu nové sportovní haly ve
výšce 750.200,- Kč včetně DPH spadá do zakázek malého rozsahu, anebo jde už o
podlimitní zakázku (Ing. Karban). U této zakázky byl osloven pouze jeden
dodavatel.
3. Prof. Jeřábek seznámil přítomné členy KV s výsledky prověřování, které
uskutečnil ve věci aktualizace strategického plánu města Hořovice. Aktualizace
strategického plánu je prováděna periodicky, avšak jejím výsledkem by mělo být
stanovení střednědobých priorit, které v současnosti chybí.
4. Ing. Karban informoval o výsledku kontroly KV týkající se povolení souběhu
výdělečné činnosti pro Svaz měst a obcí a Město Hořovice, které bylo uděleno
místostarostou nikoliv tajemníkem. Místostarosta byl v souladu s jednacím řádem
KV se závěry kontroly seznámen, nevyužil možnost se k nim vyjádřit.
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5. Doc. Druláková seznámila přítomné členy KV s výsledky šetření týkající se
zajištění osvětlení v lokalitě Zámecká: firma už provádějící výkopové práce v této
lokalitě položila do těchto výkopů zároveň i kabely pro osvětlení a poté předala
k údržbě firmě ELTODO.
6. Ing. Karban informoval o pohledávce MKC ve výši 161.281,- Kč, kterou
postupuje bezúplatně městu Hořovice (vztah nájemce Společenského domu a
MKC). Úkol trvá (Ing. Karban).
KV projednal zápis ze schůze Rady města Hořovice č. 9 ze dne 6. 5. 2015:
1. KV si vyžádá zápis s přílohami o výběrovém řízení „Konsolidace IT a nové
služby TC ORP Hořovice“, na jehož základě byl vybrán uchazeč Auto Cont CZ,
a.s. a uchazeč Marbes Consulting byl vyloučen.
2. KV se pozastavuje nad tím, že koncepce parkování v lokalitě Hořovice střed není
občanům veřejně prezentována a s nimi diskutována.

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dle potřeby, pravidelná schůzka se
uskuteční ve středu 2. září 2015 od 20.00 hod. v malém zasedacím sále radnice.

Zapsala:

Zápis ověřil:

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Ing. Petr Karban

