sÚs
Středočeský kraj
Počet listů: B
Přílohy:

zÁpls z.leoľĺÁľĺĺ
oozqnČĺnnoy xnnĺsrÉspnÁvy n ÚonŽgv
slLNlc sTŘEDocesxÉno KRAJE. p. o.
Datum: 12. ledna 2022

Místo iednání.
Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Smĺchov, 150
21, 1. patro - zasedacĺ místnost klubu zastupitelů Starostové č). 1126

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek

-

předseda Dozorčĺrady, lng. Roman Tichovský
místopředseda Dozorčĺrady, lng. Michal Pánek, lng. Marian Klásek
omluveni: Petr Procházka_ návštěva lékaře, Martin Exner- jednánĺ PS, Martin
Herman _ pracovní důvody

-

Nepřĺtomen

Hosté:

PhDr. lng. Mgľ. Karel Bendl, MBA, LL.M.
lng. Jan Lichtnegeľ, ředitel KsÚS SK, p. o.
lng. Jana Slámová - vedoucí oddělení rozpočtu, odbor Financnĺ KÚ sK
Mgr. Stěpánka Týcová Dvořáková - vedoucí odboru internĺho auditu a kontroly KÚ
SK
Mgľ. lvana Jindřichová - vedoucí odboru Krajského investora xÚ sx
Petra Kučerová - tisková mluvcí KsÚs SK, p' o.
Zahájeno v 12.35 hod.
Proqľam:
12,30 _ Zahâjení, přivĺtání hostů, volba ověřovatele zápisu' schválenĺ programu
jednání

1.

12:40 - Spolupráce mezi Krajským úřadem SK a KSÚS SK, p o. - hodnocení úrovně
spolupráce v konkrétnĺch agendách, návrhy na zkvalitnění spolupráce, včetně
metodické pomoci, posouzení rozsahu informací, které lze ze strany příslušných
odborů KÚ pravidelně poskytovat Dozorčíradě KSÚS SK, p' o.

Hosté
a
a
a

lng. Jana Slámová _ vedoucĺ oddělenĺ ľozpočtu,odbor finančnĺKÚ sK
Mgr. Štopánka Týcová Dvořáková _ vedoucĺ odboru interniho auditu a
kontroly KU SK
Mgr. lvana Jindřichová, MPA - vedoucíodboru krajského investora KÚ sK

13:í5 - Webová stránka KSÚS SK, p o' - realizované změny v r.2021, aktualizace,
rozšiřovánĺ obsahu' zveřejňování dokumentů, plánované změny na dalŠíobdobĺ _
Petra Kučerová, lng. Jan Lichtneger
13:25 -Zpráva o naplněnĺ plánu auditů a vnitřní kontroly _ Jana Zemková, lng. Jan
Lichtneger
13:40 _ Diskuze a různé,návrhy bodů programu dalŠíschůze DR, termín a poŽadavky
na předloŽenĺ informací (na dalŠĺschůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

13:55 _ Zéuěr
K JEDNoTL|VÝM BoDÜM PRoGRAMU:

Ad 1. Zaháieni, schváIenĺ pľogramu jednánĺ, volba ověřovatele zápisu
Jednánĺ Dozorčĺrady zahájiĺ Mgr. Filip Kořĺnek, předseda Dozorčírady, kteţ přivĺtal
hosty včetně p. PhDr. lng. Mgr. Karla Bendla, MBA, LL.M. Jednání se nezúčastnili-

Petr Procházka, Martin Exner, Martin Herman. Jednání Dozorčírady

usnáŠeníschopné.

je

Dále uvedl návrh programu jednání Dozorčĺrady (byl vŠemčlenůma hostům rozeslán
e- mailovou poštou v pozvánce)'

Schválenĺ programu jednání Dozorčíľady
Usnesení Dozorčírady c. 112022

Dozorčírada schválila program jednánĺ
Hlasovánĺ: 4
Pro'.4
Proti: 0
ZdrŽel se: 0

Volba ověřovatele zápisu
Usnesení Dozorčírady č. 212022
Jako ověřovatel zápisu byl navrŽen p. lng. Marian Klásek, který tuto funkci
Hlasovánĺ: 4
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přijal

Pro: 4
Proti: 0
ZdrŽel se: 0

Ad 2. Spolupráce mezi Krajským úřadem SK a KSÚs SK, p o. - hodnocení úrovně
spoIupráce v konkrétnĺch agendách, návrhy na zkvalitněnĺ spolupráce, včetně
metodické pomoci, posouzení rozsahu informacĺ, které lze ze strany přĺsluŠných

odborů KÚ pravidelně poskytovat Dozoľčíradě KSÚS SK, p. o.
Hostĺĺ:

.
.
.

!ng.Jana Slámová _ vedoucĺ oddělenĺ rozpočtu, odboľ finančnĺKU sK
Mgľ. Štepá.nłaTýcová Dvořáková - vedoucĺ odboľu internĺho auditu a
kontroly KU SK
Mgr. |vana Jindřichová, MPA _ vedoucí odboru krajského investora KÚ sK

Mgr. Filip Kořínek _ uvedl bod programu' který navazuje na předchozĺ jednánĺ

v měsĺci prosincĺ 2021, na kterém prezentovalisvé příspěvky zástupci odboru dopravy
KU SK, odboru veřejné mobility KÚ SK a odboru majetku a hospodářské správy KÚ

SK

lng. Jana Slámová * informovala o způsobu komunikace/spolupráce v zastávaných
oblastech - přĺpravy rozpočtu na přĺslušnýrok, zajištěnĺa čerpánĺfin. prostředků,
včetně zajiŠtěnĺmimořádných fin. prostředků a jejich čerpání.Komunikace s KSÚS
SK' p' o., neprobĺhá přímo, ale cestou odboru dopravy KÚ.
Mgľ. Fitip Kořĺnek _ vznesl dotaz, zda přísluŠnépracoviŠtě provádí ve vztahu k KSÚS
SK, p. o. i kontrolní činnost'

lng. Jana Slámová _ kontrolní činnost odbor finančníKÚ SK vůčiKSÚS SK p.

o.

neprovádí, veškerou komunikaci, jak v oblasti přĺpravy rozpočtu, předkládánĺ materiálů
na jednánĺ Rady kraje, tak i metodického ŕizení se realizuje cestou odboru dopravy

KÚ SK'

ugr. Štěpánka Týcová Dvořáková _ odbor interního auditu KÚ realizuje plánované
kontrolu KSÚS SK, p. o., nebo kontroly na vyŽâldánĺ. Výsledky, protokoly z kontrol
hospodařenĺ za konkrétnĺobdobíjsou k dispozici na odboru dopravy KÚ SK i na KSÚS

SK, p. o. V loňském roce byla realizována jedna kontrola, V roce 2020 byly ľealizovány
4 kontroly (kontrola hospodařenĺ a kontrola veřejných zakázek).
Mgľ. Filip Kořinek- vznesl dotaz

v

jakem rozsahu, délce a zaměření kontrola probĺhá

a jaká byla zjištení za období minulých 6 let.

Dvořákovâ* zestrany řízeného pracoviště probĺhá kontrola
namátková, nebo se prověřují konkrétní podnety. Standardně se prověřuje
hospodaření KSÚS SK, p. o. Kontrola probĺhá v řádu několika dnů, max. 5 dnů, lze ji
mgľ. Štěpánka Týcová

i

na základě zjištěných skutečnostíprodlouŽit a je prováděna 2 _ 4 kontrolory. Kontroly
v hospodařenĺv posledních 6 let neprokázaly zásadnĺ pochybení. V přĺpadě zjištěných
3

nedostatků, doŠlo ze strany KSÚS SK, p. o. k nápravě
s KSÚS SK, p o. a odborem dopravy xÚ nodnotĺ kladně'

Spolupráci v této oblasti

lng. Maľian Klásek _ vznesl dotaz ohledně kontrol veřejných zakázek, včetně
prověřováni, zda nedocházĺ k dělení zakázek a zda je v tomto roce naplánována
kontroĺa KsÚs SK, p. o.
Mgr. Stěpánka Týcová Dvořáková - uvedla, Že aktuálně nedisponuje konkrétnĺmi
údaji/výsledky kontrol, vše je uvedeno v protokolech, i v přĺpadě, Že se jedná o
podezření např. dělení zakázek DalŠípřĺpadná opatření jiŽ nejsou v kompetenci
odboru interního auditu a kontroly KÚ. Protokoly jsou předávány KSÚS SK, p. o.
V letošním roce není na KSÚS SK p. o. plánována žádnâ kontrola.

Mgr. Filip Kořínek _ dotázal se, zda se odbor auditu zaobĺral i skutečnostmi

zveřejněnými v dřívějšĺmobdobĺ na internetu, nebo zjištěnímilng. Michaela Pánka.

Mgr. Stěpánka Týcová Dvořáková _ dělením zakázky se přĺsluŠnépracoviště

zaobÍralo a je uvedeno v přísluŠnémprotokolu' DalŠíopatření v souvislosti se zjištenĺm
nejsou v kompetenci odboru interního auditu a kontroly KÚ SK. ZdŮraznila, že
vzhledem k personálnímu počtu kontrolorů, nenĺ pracoviŠtě schopno plně obsáhnout
veškerou agendu kontrolovaného subjektu. Z tohoto důvodu, jsou i konkrétnĺpodněty
důleŽitépro následnou cĺlenou kontrolu.

lng. Michael Pánek _ potvrdil, Že podnětem se odbor auditu a vnitřnĺ kontroly KU SK
zaobíral a je uveden v protokolu, dalšĺkroky ve věci mu nejsou známy.

Mgľ. Filip Kořínek - poŽádal o zasĺlánĺvýstupů z kontrol, cestou tajemnika Dozorčí
rady. Uvedenou skutečnost doporučuje, aby Dozorčírada vzala na vědomĺ na dalším

jednánĺ.

mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková

-

s uvedeným poŽadavkem souhlasĺ

Mgr. Filip Kořĺnek - reagoval na plán kontrol v r.2022, ve kterém nenĺ kontrola KSÚS
SK, p. o., S cca 6,5 milĺardovým rozpoctem plánována' Apeloval, aby kontrola KSÚS
SK, p. o., probihala kaŽdý rok a doporučuje ktéto problematice přijmout konkrétní
usnesenĺ.
Dále vznesl dotaz na rozsah a cíle prováděné kontroly, zda vycházejí i z přĺpadné
analýzy rizik (pokud existuje) s tím souvisejĺcí vytipovánĺ slabých míst.

Usnesení Dozorčírady č. 312022
Dozorčírada doporučuje Radě kraje zařadit do plánu kontrol na r.2022jednu kontrolu
hospodařenĺ KSÚS SK, p. o.
Hlasování.4
Pro:4
4

Proti: 0
ZdrŽel se: 0

lng. Jan Lichtneger - doplnil diskusi, Že důkladnékontroly zakázek (investičnĺchakcí)
KSÚS SK, p. o', provádĺ také poskytovatel dotace _ sFDl a CRR. Zkrajejsou KSÜS
SK, p. o', přiděleny z celkové sumy hospodaření 6,6 miliardy Kč financní prostředky
ve výši 1,6-1,7 miliardy Kč, které by mohl kontrolovat kraj' Dále poukázalinazŕizeni
pracoviště vnitřnĺho auditu, které identifikuje moŽná rizika a informuje ředitele.

lng. Marian Klásek - vyslovil nesouhlas s tím, że zřizovatel _ Středočeský kraj by
měl kontrolovat jen hospodařenĺ s financními prostředky, které jsou přiděleny KsÚS
sK' p' o. zřizovatelem (Středočeským krajem). l finančníprostředky předělené
poskytovatelem dotace - CRR a SFDljsou prostředky z veřejných rozpočtůa kontrola
by měla probĺhat zřizovatelem i v hospodaření s těmito prostředky, Dále vznesł dotaz,
zda se kontrola na KSÚS SK, p' o.,zaobirala inastavenĺm/uzavřenĺm smluv na údrŽbu
a opravy komunikací.
ľvlgr. Štěpánka Týcová

Dvořáková

-

nemá v uvedené věci relevantnĺ informace

Bc. Zdeněk Skaloud _ informoval, Že problematika uzavřených smluv na zajištěnĺ
běŽné ÚdrŽby, byla poĺitickými orgány posuzována a vyhodnocena jako pro kraj

výhodná'

Mgľ. Filip Kořĺnek - vrátil se k předchozí diskusi, týkajícĺse doporučeníprovést
v letoŠnímroce jednu kontrolu KSÚS SK, p. o. s dotazem, kdo navrhuje obsah kontroly
(přĺslušný radnĺ nebo odbor dopravy KÚ), nebo zdavycházíz nějaké dřívějšíanalýzy.
PoŽádal ředitele KSÚS SK, p'o', o zasláni 2-3 protokolů, zdřĺvějŠĺchkontrol, ze
kteých by mohla Dozorcí rada načerpat podněty k doporučeníobsahu kontroly' jejĺŽ
provedenĺ bude navrŽeno Radě kraje, resp. Dozorčĺrada se k tématu vrátí na

únorovémjednání.
Dále poŽádal o informaci jiŽ dřĺve projednávané zakázky na 7 mostů v období
vánočnĺch svátků v r' 2019. lnformaci, kdo zakázku podepsalischválil k dnešnĺmudni
neobdrŽel.

Mgr. Stěpánka Týcová Dvořáková _ obsah kontroly lze na základě doporucenĺ
gesčnĺhoodboru upravit, struktura kontroly hospodaření je stanovena dle platných
předpisů. Protokoly jsou k dispozĺci na KSÚS SK, p. o.
lng. Jan Lichtneger _ relevantnĺ informa ce k zakâzce na opravu mostů, bude podána
na přĺštímjednání. Protokoly z výsledku kontrol, budou předány členůmDozorčĺrady.

Michael Pánek - dotázal se na relevantnost údajůo počtu kontrol KsÚs SK, p. o,
kteý obdrŽel v odpovědi na svůj dřívějšípodnet panĺ hejtmance Jermanové. Dle

sdělenĺ se jednalo o cca 4 600 kontrol.
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Bc. Zdeněk Škatoud- předpoklâdá, že v počtu kontrol je zahrnuta i mj, financnĺ
kontrola před splněnim závazku a po splnění zâvazku. Jedná se o úkony, které
procházejĺ schvalovacĺm a kontrolním systémem Krajského úřadu/odboru dopravy.

PhDr' Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. - dotázal se kolik je vyčleněno na odboru
auditu a kontroly KÚ SK zaměstnanců k provádění kontrol a kolik kontrol
v kalendářnĺm roce se provádĺ'
ĺvlgľ.Štepánka Týcová Dvořáková - na provádění kontrol je vyčleněno celkem g
zaměstnanců a pocet realizovaných kontrol se pohybuje okolo 60 za kalendářnĺ rok.

lng. Jan Lichtneger - Voblasti kontroly je u KSUS SK, p.o., postupně zaváděn
systém' který má zajistit adekvátní kontrolu chodu organizace, hospodařenĺ atd.
K uvedené činnosti je zřízeno přísluŠnépracoviŠtě , vyuŽívá se systém Croseus' V této
věci poŽádal Dozorčíradu o přĺpadně návrhy na vylepŠenĺ/změnyzaváděného
systému kontroly. Navrhuje jeho funkčnost výhledově posoudit externĺmi odborníky.
Mgr. Filip Kořĺnek - v uvedené věci zmÍnil provedení auditu BDo - ,,studie moŽných
variant zajiŠtěnĺzimnĺ a letnĺ údrŽby..." Doporučuje materiál k prostudování Dozorčĺ
radě včetně auditorky paní Zemkové.

Mgr. lvana Jindřichová, MPA - informovala na jednánĺ o úrovni spolupráce odboru
krajského investora KÚ SK s KSÚS SK, p. o., které jsou vymezeny platnou legislativou
a internĺmi předpisy. V této věci dále uvedla:
od 24.9.2015 do 14. 10.2016 platila Směrnice Středočeskéhokraje č. 129 o
zadávání veřejných zakâzek příspěvkovou organizacĺ KSÚS SK, p. o.Zakâzky malého
rozsahu (VZMR do 500 tis. Kč) bylo moŽnó zadat přĺmo. VZMR do 2 mil' Kč _ bylo
moŽné zveřejnit nebo obeslat účastnĺky(3 pro slużby a dodávky /5 účastníků
pro
stavebnĺ práce) s tím, Že nad 1 mil. Kč, byla povinnost ustanovit komĺsi (do 1 mil.
komise nemusela být). Dále v příslušnéSmernici byla výjimka - pokud plněni VZMR
můŽe poskytnout jen'l nebo 2 zájemci, oslovĺ ředitel KSÚs SK, p'o', tyto zájemce
přĺmo s pĺsemným odůvodněnĺm.
Dále pro KSÚs SK, p. o., platila Směrnice ć,. 149 o zadáván í zakâzek malého rozsahu
přĺspěvkovou organizací KSÚS SK, p. o., která stanovila podmĺnky zadâváni v obdobĺ
od 15. 10.2016 _ 4.7.20'19 následovně: VZMR do 500 tis, Kč bylo moŽné zadat na
přĺmo, VZMR do 2 mil. Kč pro sluŽby a dodávky / 6 mil Kč pro stavebnĺ práce - bylo
moŽné zveřejnit nebo obeslat účastníky(3 pro sluŽby a dodávky /5 úcastníkůpro
stavební práce). Zveřejňování nebylo podmĺnkou. Pokud Rada kraje schválila výjimku
z postupů uvedených ve Směrnici, nesměla být V rozporu se zákonem o zadávánĺ
veřejných zakâzek, nebo pokud byla veřejná zakâzka financována z dotacních titulů
(např. lRoP), tak bylo moŽné postupovat podle pravidel stanovených dle podmĺnek
poskytovatele dotace (např. Směrnice č. 156 ukládala uveřejnění zakâzky na Profilu
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zadavateĺe od hodnoty 100 000 Kč, lRoP totéžpożadoval až od hodnoty zakâzky
400 000 Kč).
Směrnice č. 156 o zadâvânĺ veřejných zakâzek a veřejných zakâzek malého rozsahu
Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeskéhokraje - účinnáod
1' 9.2018 platila pro přĺspěvkové organizace, vyjma KSÚS SK' p.o. DalŠívydaná
opatření ć,. 312019 a č. 912019, se také netýkala KsÚS SK, p. o. Následná vydaná
opatření ć,.11ĺ2019 - platná od 5.7.2019 do 14'2'2021 _ platĺjiŽ pro KSÚS SK, p.
o., zveřejnëní zakâzek od 100 tis. Kč bez DPH. Nové opatření ć,' 112021_ platné od
15' 2. 2021
zakázky do 250 tis' sluŽby/dodávky a do 800 tĺs. stavební práce se
nemusí při odůvodněnĺ zveřejnit na profilu zadavatele. Pokud nejsou zdůvodněny, tak
je daná povinnost zveřejňovat zakázky od 100 tis. Kč bez DPH.
odbor Krajského investora KÚ sK dále spolupracuje s KSÚS SK, p. o., voblasti
minitendrů. Jsou uzavřeny dvě Rámcové dohody, jedna na projekčnípráce - uzavřena
V roce 2020 a druhá na zajiŠtěnĺTDS+BoZP - uzavřená v roce 2021'

-

Dozorčĺrada

si

vyŽádala Seznam zakázek
administroval ve prospěch KSÚS SK, p. o.

za obdobĺ 2018-2021' které oKl KÚ

Ad 3. Webová stránka KSÚS SK, p o. _ realizované změny v r' 2021, aktualizace,

rozšiřovánĺobsahu' zveřejňovánídokumentů, plánované změny na dalšĺobdobĺ_ lng.

Jan Lichtneger

Petra Kuěerová, lng. Jan Lichtnegeľ * informovali o aktuálnĺ struktuře webu KSÚS
SK, p. o.' a výhledových změnách, jak v grafické, tak věcné úpravě, aby byly přehledné
a stručnéa orientace a vyhledávánĺ informací nebylo pro občany sloŽité a nekomfortnĺ
(prezentace je součástĺzápisu).
V návaznosti na prezentaci byĺa diskutována struktura webových stránek a některé
aktuálně uveřejněné informace v odkazech, jako jsou škody po zimě, údaje o
připravovaných stavbách, aktuálnĺ provoz, uzavírky atd., jako podněty k dalši moŽné
úpravě. V souvislosti s informacemi souvisejícĺmi s opravami komunikacĺ bylo
opětovně poukazováno na špatný technicko stavebnĺ stav komunikace lll115
v Dobřichovicĺch, u které je předpoklad opravy v r.2023.

Ad 4. Zprâva o naplněnĺ plánu auditů a vnitřní kontroly _ Jana Zemková, lng. Jan
Lichtneger
Tento bod nebyl pľojednán.

Ad 5. Diskuse a různé,návrhy bodů programu dalšĺschůze DR, termín a poŽadavky

na předloŽení informací (na dalšĺschůzi DR nebo předem k prostudování), připomínky

ą'

Ad 6. Zâvěr
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Na závěr Mgr. Kořĺnek informoval členy Dozorčĺrady o přĺštĺmjednánĺ, které se
uskutečnĺdne 16. 2.2022

Jednánĺ Dozoľčírady bylo ukončeno v í4.25 hod.
V Řĺčanechdne 16.2' 2022
Zapsal:

Fia Ia

Milan

Digitálně podepsal
Fiala Milan
:2022.02.16
10:20:13 +01'00'

lng. Milan Fiala, tajemník Dozorčírady,

ověřĺl
lng. Marian Kl

člen Dozorcĺ rady

Předsedajĺcĺ jednánĺ Dozorčírady:

Filip
Korinek

Mgr. Filip Kořĺnek, předseda Dozorčírady

I

Digitálně podepsal
Filip Korinek
Datum: 2022.02.23
21:15:22 +01'00'

