Zápis FV č.18
Na základě usnesení zastupitelstva obce provedl FV kontrolu smluv, faktur a
vykonaných prací administrátora počítačové sítě na OÚ Vřesina za roky 2015-2016.

Předloženo a kontrolováno bylo:
-dohody o provedení práce s Ing. Luďkem Růčkou pro roky 2015 a 2016
-pracovní výkazy za jednotlivé měsíce
Zjištění :
-v letech 2015 a 2016 prováděl správu a údržbu výpočetní techniky a sítě OÚ na základě
dohod o provedení práce Ing. Luďek Růčka, ve kterých byla sjednána odměna ve výši 400,- Kč
/hod práce, splatné po ukončení a převzetí práce, a to 14den následujícího měsíce. Bylo
sjednáno, že rozsah prací nesmí překročit 300hodin v jednom kalendářním roce.
-jednotlivé výkazy jsou na OÚ evidovány, a jsou přílohou k mzdovému výkazu. Každý výkaz
obsahuje popis provedené činnosti a celkový počet odpracovaných hodin. Ten je každý měsíc
totožný - 20hodin. Měsíčně tak bylo administrátorovi vyplaceno 8.000,- Kč. Není však
uváděno, které dny byly práce vykonávány a kolik hodin bylo jednotlivým pracovním úkonům
věnováno.

Závěr:
-uzavřenou dohodu považuji za velice strohou a pro administrátora příliš benevolentní.
Nevyžaduje po něm žádný výkaz o provedených pracích ani počet hodin, jenž jednotlivým
činnostem věnoval.
- je sice velmi neobvyklé, aby rozsah prací byl v každém sledovaném měsíci stejný-20hodin
(viz. pracovní výkazy), ale zpětně zjistit, zda to tak skutečně bylo, se již bohužel nedá.
-v bodě 2 smlouvy je uvedená jediná vět: „Kontrolu provede starostka obce“. Ale jak, zda o
kontrole provede nějaký zápis nebo podepíše výkaz administrátora, se již neuvádí. Takovou
kontrolu považuji za nedostatečnou.
Návrh na opatření: Zastupitelstvo doporučuje radě obce, aby dohodu o provedení práce
s novým administrátorem doplnila o požadavek předkládat výkazy o provedených pracích

,včetně přesné specifikace provedených úkonů a počtu hodin, které jim věnoval. Zároveň
doporučujeme, aby bylo v dohodě přesně specifikováno, jakým způsobem bude práce
administrátora kontrolována a obci přebírána.

FV projednal tento zápis na svém zasedání dne 23.5.2017 a jednomyslně souhlasí, aby byl
projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva obce

Kontrolu provedl: Ing. Petr Řeháček

Ve Vřesině 20.5. 2017

