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Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 9. dubna, 2015. 

 

Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, Z. Vostřel, J. Pavliš 

Agenda: 

1. Seznámení a případné doplnění výsledků kontroly smluvních vztahů  
2. Příprava a organizace kontroly pohledávek a obecních poplatků, systém vymáhání dluhů 

 
Závěry jednání: 

1. Zápis z provedené kontroly smluvních vztahů byl diskutován a poté schválen 
jednomyslně bez připomínek. 

2. Kontrolu pohledávek provedou členky KV paní A. Pumprová a E. Holečková do konce 
dubna 2015. 

3. Informaci o plánované kontrole a její organizaci pošle starostovi předseda KV 
4. Detaily a konkrétní dobu kontroly si domluví pověřené členky přímo se starostou a 

připraví závěrečnou zprávu ke schválení KV. 
 

Přílohy:  

- ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY SMLUV A OBJEDNÁVEK – BŘEZEN 2015 
- Kopie emailu starostovi o plánované kontrole 

- Prezenční listina (pdf) 

 

Za Kontrolní výbor:  

Jiří Pavliš, předseda 
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PŘÍLOHA 1: ZÁPIS Z KONTROLY SMLUV_16032015  

Dne 16.3.2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané agendy OÚ členy 

Kontrolního výboru Ing. Zdeňkem Vostřelem a Ing. Jiřím Pavlišem. 

 

1. Účel kontroly 
a. Zjistit systém evidence a práce s dokumenty ve vybrané agendě smluvních vztahů 
b. U vybraných dokumentů zkontrolovat úplnost požadovaných a navazujích dokladů 
c. Dodržování termínů 

2. Rozsah kontroly 
Kontrola se týkala smluv a objednávek pořízených za období 1.1. 2011 až 31.12.2014  a dalších i 
starších smluv, jejichž platnost není ukončena - viz příloha Seznam kontrolovaných smluv.  
 

3. Zjištěné skutečnosti 
a. Z předložených podkladů vyplývá, že do konce roku 2014 nebyl zaveden jednotný 

centrální systém evidence smluv. Smlouvy byly evidovány jednotlivými odbory a byly bez 
jednoznačné identifikace. 

b. Smouvy nebyly pořizovány a evidovány v centrálním ekonomickém systému Gordic.  
c. Chybí jednoznačný identifikátor každé smluvy (číslo), nebyla zavedena jednotná řada či 

systém číslování, identifikace starších smluv je problematická. 
d. Obdobné platí i pro objednávky – objednávky byly vedeny v papírové formě a přehled 

(seznam) objednávek též. Za kontrolované období  nejsou objednávky vedeny 
v ekonomickém systému Gordic. 

e. Proto nelze s určitostí posoudit, zda předložený seznam smluv a objednávek je 
kompletní. 

f. Evidence smluv – současný stav: 
V systému evidence smluv WinSML jsou od roku 2015 evidovány veškeré platné smlouvy 

(i z minulosti). Starší smlouvy, které již nejsou platné, nebudou dodatečně zaevidovány. 

Zaevidované smlouvy mají přiložený rovněž svůj elektronický obraz (scan), tudíž je 

možné do nich vždy nahlédnout. Každá pořízená smlouva dostane své číslo (včetně 

dodatků) dle číselné řady, ve které bude evidována.  

Do systému nejsou zaváděny následující smlouvy:  

 Pracovní smlouvy a dohody 

 Nájemní smlouvy k pozemkům a hrobům 

 Nájemní smlouvy k obecním bytům 

 Smlouvy na dodávky energií 

 Smlouvy o zřízení věcných břemen 

 Smlouvy na odběr vod 
Tyto smlouvy mají ve vlastních evidencích referenti jednotlivých odborů obecního 

úřadu. 
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g. Evidence objednávek – současný stav: 
Každý pracovník před vytvořením objednávky (povinnost jejího vytvoření je definována 

ve směrnici k finanční kontrole) zaeviduje číslo objednávky v excel souboru, který je 

přístupný na interní síti. Povinně vyplní všechny údaje, které tabulka nabízí (číslo 

objednávky, název dodavatele a IČO, z jakého účtu proběhne úhrada, datum zápisu 

objednávky, odeslání objednávky a předpokládaného dodání, předpokládanou částku, 

popis objednávky, odpovědnou osobu a fakturovanou částku). Následně vytvoří 

objednávku v papírové podobě, které je předmětem finanční kontroly, a založí ji do 

centrální evidence objednávek na ekonomickém úseku. Účetní následně objednávku 

zaeviduje do softwaru WinKDF. Při fakturaci vždy dochází ke spárování objednávky a 

přijaté faktury.  Poté dochází k doplnění fakturované částky do souboru na serveru. Je 

tedy aplikována dvojitá evidence objednávek, aby nemuseli mít všichni zaměstnanci 

úřadu přístup do účetního softwaru, což není z důvodu bezpečnosti žádoucí. 

 

Kontrolované dokumenty: 

a. U smluv o TECHNICKÉ PODPOŘE a DODÁVKY SW od firmy VITA  GRAMIS ( číslo smlouvy 
neuvedeno) byla zjištěna nesrovnalost, týkající se počtu licencí a ceny. Zjištěna záměna  
příloh smluv a tím došlo k nejasnosti, co vlastně platí. Opraveno na místě.   
 

b. SMLOUVA G2011-2-004 Garnets consulting a.s. Teplice TDI pro stavbu přivaděč Leština – 
nerealizována, žádná fakturace 

 
c. SMLOUVA           Allowance s.r.o., Praha Realizace VŘ na dodavatele stvaby vodovodní 

přivaděč Leština – částečná fakturace 40 000,- Kč za zpracování a dodání zadávací 
dokumentace. 

 
d. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

Smluvní strany:  
Advokát: JUDr. Přemysl Kamenář 
Klient: Obec Velké Březno, zastoupena starostou Mgr. Michalem Kulhánkem 
Předmět právních služeb: řešení problematiky ČOV 
Zastoupení se dle dohody obou stran dělí na 2 části: 
- Část přípravná – studium materiálu a příprava k jednání včetně projednání postupu s 
klientem 
- Zastoupení směřující k uzavření dohody. Předmětem dohody by mělo být zrušení 
sdružení osob provozujících ČOV ve Velkém Březně, popřípadě upravení poměrů ve 
sdružení. 
Smluvní odměna za přípravnou fázi zastupování činí 30.000,- Kč bez DPH. 
Odměna za 2. fázi poskytování právních služeb bude následně stanovena samostatnou 
dohodou. 
Podpis smlouvy:  
za stranu advokáta dne 27.10.2011 
Za stranu klienta dne 5.3.2012 
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Faktura č. 2012400; datum vystavení 5.4.2012; datum splatnosti 19.4.2012; 
Částka: 36.000,00 (30.000,00 + DPH 6.000,00)  
Pozn.: V textu faktury je 1x uvedeno „smluvní odměna“ a 1x „mimosmluvní odměna“. 
Jiný VS. 
Z předložených podkladů nevyplývá, že by došlo k zastoupení dle 2. Části. 
Žádná další fakturace ke dnešnímu dni nebyla. 
 

e. SMLOUVA O DÍLO 
Smluvní strany:  
EP Consult, s.r.o.  IČ: 27263207 
Obec Velké Březno, zastoupena starostou Ing. Miroslavem Mouchou 
Předmět a místo plnění díla: 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí služeb 
administrace – zpracování 5 monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu „Revitalizace 
staré pískovny na sportovně relaxační areál s naučnou stezkou – Valtířov. 
Konkretizovaný předmět plnění díla 
Cena díla je 120.000,00 Kč bez DPH. DPH 20% činí 24.00,00 Kč. Každý rok se platí 
24.000,00 Kč bez DPH. 
Doba trvání:  Počátek plnění díla smluvní strany dohodly na 1.10.2010, konec na 
28.2.2016. 
Předmět plnění: 
- Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění projektu po dobu 5 let od data finančního 
ukončení projektu = vyplacení dotace, vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí každých 
12M. 
- Celoroční přípravy a kompletování veškerých podkladů pro vypracování 
monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu. 
- Odevzdání monitorovacích zpráv na pracovišti poskytovatele dotací (ÚRR POP NUTS2 
SEVEROZÁPAD) 
- Jednání s poskytovatelem dotace v souvislosti s monitorovacími zprávami. 
Doloženo: 
1x faktura za období 03/2013 – 03/2014 na částku 29.040,00 Kč, splatnost 22.5.2014. 
 

f. SMLOUVA O DÍLO Č. 02341/13/13103/1 “SO 02 ODLEHČOVACÍ KOMORA V AREÁLU ČOV 
Valtířov“ 
Smluvní strany:  
RAVEL spol. s r.o., Ústí nad Labem  IČ:  
Obec Velké Březno 
Předmět: provést dílo „SO 02 odlehčovací komora v areálu ČOV Valtířov“ realizace výše 
uvedené stavby. 
Cena včetně DPH 233.556,89 Kč 
Předloženo: 
- smlouva (5 str.)  
- příloha (4 str.) - krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu, rozpočet; 
- faktura 
- zjišťovací protokol o vykonaných stavebních prací 
- krycí list čerpání 
- rekapitulace soupisu provedených prací 
- soupis provedených prací 
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g. SMLOUVA O DÍLO (ze dne 26.8.2013, 3 str.) 

Smluvní strany:  
DRILLCOM s.r.o., IČ: 29415250 
Obec Velké Březno 
Předmět plnění: 
Zhotovení díla „Rekonstrukce vodovodu v ul. Školní a Nová“ – vyřešení obnovení 
stávajícího vodovodního řadu a zajištění jeho budoucího bezchybného provozu dle 
zadání objednatele 
CENA:   cena celkem 497.200,00 Kč  (!DPH 20% = 0) 
FAKTURA:  
 495.200,00 Kč + DPH 103.992,00, tj. celkem 599.192,00 Kč  
KOPIE VÝPISU:  
599.192,00 Kč 
 

 

4. Navrhovaná opatření ke zlepšení  
a. Doporučujeme, aby ekonomický systém GORDIC  byl  používán v maximální možné míře 

i v dalších agendách tak, aby poskytoval spolehlivé infomace pro rozhodování vedení 
obce a aby se, pokud možno,  snížila ruční práce jednotlivých pracovníků úřadu. 

b. Jiné, než výše uvedené, nesrovnalosti v předložených kontrolovaných dokumentech 
nebyly nalezeny. 

c. Kontrolní výbor doporučuje, aby zastupitelstvo pověřilo starostu obce zajištěním a 
dodržováním výše uvedených opatření. 

 

 

Přílohy – viz přehled na konci dokumentu. 

 

 

Za Kontrolní výbor: 

Jiří Pavliš, předseda   
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PŘÍLOHA 2: Prezenční listina jednání KV dne 9. dubna, 2015. 

 

 

 

 


