Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole č. 1/2016
Výtisk č. 1:
1. Kontrola byla provedena dne 23.5.2016, u MěÚ Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, Oddělení personální
a mzdové, zastoupený Lenkou Vetterlovou
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova.
3. Členové kontrolní skupiny: Mgr. Tomáš Buka – vedoucí kontrolní skupiny,
JUDr. Daniel Rada – člen kontrolní skupiny.
4.

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů při přijímacím procesu úředníků na MěÚ Trutnov
dle zákona č. 312/2002 Sb.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
Kontrolní skupina se seznámila s plněním závazků, vyplývajících ze zákona č. 312/2002 Sb.
s důrazem na § 4 – 15.
Kontrolní skupině byly předloženy veškeré doklady k průběhu výběrového řízení dle §7 – 9
(Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, písemné přihlášky uchazečů, jmenování výběrové
komise, písemná zpráva komise o posouzení uchazečů, záznam o uzavření pracovní smlouvy nebo o
jmenování).
Kontrolní skupina se informovala na způsob hodnocení kandidátů – do výběrového řízení jsou zváni
všichni kandidáti, kteří splňují podmínky dle kvalifikačních požadavků na vypsané pracovní místo.
Kontrolní komise se dále doptala na způsoby inzerce mimo úřední desku.
Nad rámec povinností, vyplývajících ze zákona č. 312/2002 Sb. je výběrové řízení vyhlašováno i na
pozice na dobu určitou (např. zástupy na mateřskou a rodičovskou dovolenou) – tímto krokem je
zajištěno, že pokud by se pracovní poměr prodlužoval na dobu neurčitou, již není nutné vyhlašovat
výběrové řízení.
Kontrolní skupina neshledala žádný rozpor mezi ustanovením zákona č. 312/2002 Sb.
příslušných odborů MěÚ Trutnov. Žádné nedostatky nebyly shledány.
6. Datum zpracování zápisu: 24.5.2016
Mgr. Tomáš Buka…………………………
JUDr. Daniel Rada …………………………
7. S tímto zápisem byla kontrolovaná organizace, tj. MěÚ Trutnov, odbor Kancelář MěÚ seznámen a
poučen 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

V Trutnově dne

Mgr. Tomáš Buka ,vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Jiří Masařík, vedoucí odboru Kancelář MěÚ,
Městský úřad Trutnov

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, odbor Kancelář MěÚ
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

