Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole č.6/2016
Výtisk č. …:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola byla provedena dne 14. listopadu 2016 ve společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova.
Členové kontrolní skupiny: Ing. Marek Šváb, Michal Šubrt, Zuzana Trösterová
Předmět kontroly: Kontrola investiční akce – oprava zimního stadionu v Trutnově
Kontrolní zjištění včetně nedostatků
Na základě usnesení zastupitelstva (ZM 2016/35/1) a rady (RM 2016-276/6, 01.01 a 01.02) byla
uskutečněna investiční akce na zimním stadionu ve dvou částech – oprava povrchové úpravy ocelové
konstrukce zastřešení a oprava sociálního zařízení kabin HC Trutnov. Kontrolní skupina zjistila po
předložení dokumentace k oběma akcím, že byly řádně soutěženy. Schválený rozpočet byl dodržen a
investoři nabídli ceny, které byly nižší, než byl schválený rozpočet ze strany města. Dle zjištění byly
akce realizovány podle nabídnutého rozpočtu, jak byl předložen v soutěži.
Na základě připomínek uživatelů zimního stadionu byl vznesen dotaz ohledně úklidu prachu po opravě
konstrukce, kdo měl tento úklid provádět. Přítomní zástupci společnosti MEBYS sdělili, že úklid byl
realizován podle zadání, tedy investory a finální úklid po připomínce ze strany uživatele (korespondence
prezidenta HC Draci Trutnov z.s. ze srpna 2016) provedli zaměstnanci zimního stadionu.
Závěrem bylo konstatováno, že pokud jde o dodržení rozpočtu kontrolované investiční akce, nebylo
shledáno pochybení, rozpočet byl dodržen, došlo navíc k úspoře finančních prostředků, které mohou být
použity na další investiční akce v rámci plánovaných oprav zimního stadionu. Zmiňované připomínky ze
strany uživatelů zimního stadionu je možné řešit přímo s vedením společnosti MEBYS. Jednatel
společnosti přislíbil v tomto připravenost řešit případné nejasnosti se zástupci všech subjektů, které
užívají zimní stadion.

6.

Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny. 17. 11. 2016

7.

S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu
k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k rukám tajemníka kontrolního výboru.

V Trutnově dne 17. listopadu 2016

V Trutnově dne ……………….

Ing. Marek Šváb, vedoucí kontrolní skupiny

za společnost MEBYS s.r.o.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – MEBYS s.r.o.
Výtisk č. 2 – kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

