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Středočeský kraj
Počet listŮ: 7
Přílohy:

zÁľrs z JEDNÁľĺĺoozoncĺ naoY KRAJsxÉ spnÁVY A Ú DRZBY
slLNlc sTŘEDocEsKÉHo KRAJE. p. o.
Datum: 16. Února 2022

Místo jednání:
Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,Praha 5 Smĺchov, 'ĺ50
21, 1' patro - zasedacĺ mĺstnost klubu zastupitelů Starostové č,. 1126

Přítomni Mgr. Filip Kořĺnek - předseda Dozorčĺrady, lng. Roman Tichovský místopředseda Dozorčĺrady, lng. Michal Pánek, lng. Marian Klásek, Petr Procházka
Omluveni: Martin Herman , Martin Exner
Nepřĺtomen

Hosté:

PhDľ. lng. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., radní pro oblast silničnĺdopravy
lng. Jan Lichtneger, ředitel KsÜS SK, p. o.
Jana Zemková - vedoucí controllingu KSÚS SK, p' o'
Mgr. Lukáš Nikl- podnĺkový právnĺk KSÚS SK, p. o.
Bc. Zdeněk Škaloud - vedoucĺ odboru dopravy KÚ SK
Zahâjeno v 12.50 hod.
Progľam:
12:50 _ Zahâjení, přivĺtání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu
jednání
{3:00 _ Zpráva o naplnění plánu auditů a vnitřní kontroly * Jana Zemkovâ,Ing. Jan

Lichtneger
13:55

-

Právní východiska ke zvýšeni nájemného a k ukončovánínájemních smluv na
- Mgr. Lukáš Nikl, lng. Jan Lichtnegeľ

střediska

1"

14:20

- organĺzačnĺzměny

realizované ke dni

-

31 .

ledna 2022

-

lng. Jan Lichtnegeľ

14:30
Vyjádřenĺ Dozorčírady k dobudování administrativnĺ budovy
v Ríčanech_ lng. Jan Lichtnegeľ

KsÚs SK,

p. o.

14:40 - Diskuze a různé,návrhy bodů programu dalšĺschůze DR, termĺn a poŽadavky
na předloŽení informací (na dalšĺschůzi DR nebo předem k prostudování) aj.
14:55 _ Zâvěr

K JEDNoTLlyýM BoDŮM PRoGRAMU:

Ad 1. Zahâjenl, schválenĺ progľamu jednání, volba ověřovatele zápisu
Jednání Dozorčĺrady zahájĺl Mgr. Filip Kořĺnek, předseda Dozorčírady, kteý přivĺtal
hosty včetně p. PhDr. lng. Mgr. Rarla Bendla, MBA, LL.M. radního pro oblast silniční

dopravy.

Dále uvedl návrh programu jednání Dozorčĺrady (byl všem členůma hostům rozeslán
e- mailovou poŠtou v pozvánce).

Schválení pľogľâmu jednánĺ Dozoľčĺrady
Usnesení Dozorčírady č. 'l12022

Dozorčĺrada schválila program jednánĺ
Hlasovánĺ: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Volba ověřovatele zápisu
Usnesení Dozorčírady č. 212022

Jako ověřovatel zápĺsu byl navrŽen p. Petr Procházka, kteţ tuto funkci přijal
Hlasovánĺ: 5
Pro: 5
Proti: 0
ZdrŽel se: 0

Ad 2 Zprâva o naplnění plánu auditů a vnitřnĺ kontroly _ Jana Zemkovâ,lng. Jan
Lichtneger

lng. Jan Lichtnegeľ - V krátkosti uvedĺ problematiku a záměr činnosti v konkrétní
agendě. Vnitřní předpisy organizace byly/jsou ve většině přĺpadůneaktualizované aŽ
10 let abylalje nutná jejich úprava, jak v návaznosti zejm. na platnou legislativu, tak i
technické předpisy. období 2021 - 2022 1e zaměřeno na aktualizaci všech internĺch
předpĺsůve spolupráci s konkrétním Úsekem.
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Jana Zemková - dále upřesnĺla zprávu, která vyhodnocuje plán auditů a kontrol KsÚs
SK, p. o', za období od 1. 8.2021 _ 31. 12. 2021. Její zpracování ukládá zákon č.
32012001 Sb., o finančníkontrole a vychází z plánu, kteý byl schválen ředitelem
v měsíci zâŕí2021 (Rozhodnutí ředitele č. 412021)' Aktualizované předpisy, tj
směrnice, řády, prac. postupy včetně archivace jsou uveřejněny na serveru KSUS SK,
p. o.

Mgľ. Filip Kořínek _ poŽádal o kvalitativní upřesnění zprávy a zda vnitřnĺ předpisy a
jejich neaktuálnost mohla vést i k pochybení např. v oblasti zadávání veř' zakázek a
v jakém rozsahu jsou změny prováděny.
Jana Zemková - v pozdější odpovědi (viz níŽe) uvedla přibliŽný o/o foZSâh, ve kterém
se musely vybrané hlavní předpisy změnit, a kvalĺtu dřívějšíchpředpisů vyhodnotila
jako v někteých případech velmi špatnou.

lng. Jan Lichtneger

-

oblasti provedené vnitřních předpisů - směrnic a řádů se
jedná o jejich aktualizaci, zpřesnění, doplnění a celkově dochází k jejich zestručněnía
vzájemné provázanosti.

lng. Marian

V

KIásek

vznesl poŽadavek, aby Dozorčírada byla pravidelně

informována o provedené aktualizaci internĺch aktů řĺzení.

Usnesení Dozorčírady č. 312022
Dozorćí rada Žádá ředitele KÚS SK, p. o., o zasílání informace k realĺzovaným
změnámlaktualizacivnitřních předpisů KsÚs SK, p. o. včetně zasílán|všech vydaných
rozhodnutĺ ředitele KSÚs.
Hlasování: 5
Pro: 5
Proti: 0
ZdrŽel se: 0
Termín: dle konkrétníaktualizace či vydánĺ rozhodnutí ředitele
odpovídá lng. Jan Lichtneger
Jana Zemková _ sdělila, Že neprodleně Dozorčĺradě zašle všechna doposud vydaná
rozhodnutí řediteĺe. Dále pohovořila o někteých aktualizovaných předpisech, jako jsou
organizačnířád, Pracovní řád, Podpisový řád. U kaŽdého předpisu je změnový list, ve
kterém je uvedeno datum změny, obsah změny a osoba, které změnu/aktualizaci
provedla. Vzhledem ke skutečnosti, Že ve většině případů nebyly vnitřní předpisy
aktualizovâny 10 let, vyŽaduje jejich aktualizace provedení rozsáhlých změn, jak
vrovině technické tak i legislativní. Např. organizační řád se měnil cca z50 o/o,
Pracovní řâd z 40 'ţ, Podpisový řád se nyní aktualizuje i v návaznosti na zavedení
systému Croseus. Uprava uvedených předpisů má úzkou návaznost na aktualizaci
pracovních postupů' Dále informovala o dalšíchzměnách předpisů jako např. Jednací
řád inventarizačnj komise, oběh Účetnĺch dokladů atd.
K dnešnĺmudni jiŽ byly aktualizovány všechny předpisy, u kteých to bylo nezbytně
nutné. Nyní pokračuje, paralelně s úpravou pracovních postupů, průběŽná aktualizace
předpisů týkajícíchse managementu kvality a vnitřnĺ kontroly téžv souvislosti se
zavedením systému Crosseus, se kteým musĺ být v souladu.
lng. Marian Klásek - vznesl dotaz

schvalovacímu a podpisovému řádu, zda se jedná
jako
základního dokumentu, od kterého se odvíjínásledná aktualizace předpisů, o kteých
k

o jeden nebo dva předpisy' Dále poŽâdal o zaslání organizačnĺhořádu'
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by měla Dozorčírada být informováno v rámci naplněnĺ mj. kontrolní funkce ve vztahu
k KSUS SK,
o. Dále požâdal o ĺnformaci k personálnĺmu sloŽení oddělení
controllingu.

p

Jana Zemková

-

u schvalovacĺho a jednacího řádu se jedná o jeden

organizačnĺřád včetně organĺgramu bude Dozorčĺradě zaslán.

předpĺs.

!ng. Michael Pánek * vznesl dotaz týkajĺcíse odpovědnost za smlouvy o dĺlo.
Upozornil' Že se setkal i s textem smluv, které jsou fakticky nekontrolovatelné a

nevymahatelné a nevýhodné pro objednatele např. ve vazbě doby výstavby, převzetĺ
provedených prací v průběhu realizace a uvedené záruč,ni doby'
Dále zdůraznil, že problematice veř. zakâzek a smluv se věnoval aktivně jiż v dřívějšĺm
období, kdy bylo zjištěno pochybenĺ, jak v provedenĺ díla, tak i ve vágním znění smluv

a zda

v

této věci jsou již přijímána opatřenĺ, aby

nedocházelo.

k

takovým pochybenĺm již

Jana Zemková - za smlouvy o dílo odpovídá technicko-provoznĺ náměstek
lng. Jan Lichtneger * upřesnil, Že organizace pracuje s různými typy smluv např.
které organizace obdrŽela ze strany poskytovatele dotace. V uvedené problematice se
plánuje provedenĺjejĺch celková revize a zpracování aktuálního VZORU smluv. Dále
uvedl, že v rámci max' zajištěnĺtransparentnosti tendrů jsou vyuŽĺvány Rámcové
smlouvy, ale i zdâvání veř. zakázek mĺmo Rámcové smlouvy.
Mgr. Filip Kořĺnek _ poukâzal i na skutečnost, Že v uvedené problematice bude nutné,
aby Dozorčĺrada v rámci kontrolnĺ činnosti opět realizovala kontrolu vytipovaných
projektů.

Jana Zemková - k činnosti a personálnímu sloŽení oddělení controllingu uvedla, Že
nyní vykonává veškerou činnost sama, ale že k 1. 4. 2022 bude oddělení doplněno o
1 pracovní místo. Poté je plánován, cca od 1'7.t.r., přesun 1 pracovního místa zek.
úseku do odd. controllingu. Ţři osoby, tj. vedoucĺ oddělenĺ, auditorka a vnitřní
kontrolorka, jsou zárukou provádění kvalitního auditu a vnitřní kontroly organizace.
Pan J. Jirsa byl z odd. controllingu od 1.1. t. r. převeden přímo do podřízenosti ředitele
KSÚS SK, p.o. a vykonává činnost jako technický dozor investora.

Ad 3. Právní východiska ke zvýšenĺnájemného a k ukončování nájemních smluv na
střediska - Mgr. Lukáš Nikl, lng. Jan Lichtneger
Mgr. Filip Kořĺnek _ na Úvod vysvětĺil zařazenĺ uvedeného bodu na program jednánĺ.
Seznámil p' radnĺho pro dopravu s problematikou využiti pronajĺmaných prostor
jednotlivých cestmistrovstvĺ (CMS) ze strany společnostĺzajišt'ujícíběŽnou údrŽbu.
Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na 'l0 let - od r. 2016, za nizké ceny. Uvedená oblast
byla již dříve projednávána na jednánĺch Dozorčírady včetnĺĎ prohlĺdky některých
pronajímaných prostor CMS. V řadě případůjsou areály vyuŽívány z hlediska kraje
neefektivně a nehospodárně.
PhDr. lng. Mgr. Kaľel Bendl, MBA, LL.M. - vznesĺ dotaz, zda je moŽné , aby nájemce
pronajímal nevyuŽĺvanéprostory, třetím subjektům'
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lng' Jan Lichtnegeľ - je to moŽné, aĺe jen se souhlasem pronajímatele'

lng. Michael Pánek - problematiku je nutné posuzovat izjiného Úhlu pohledu.
V areálech je povoleno skladovat posypové materiály, soli atd., což je přidaná hodnota
těchto areálů. Povolenĺ ke skladování takových jiŽ dnes nemusí být snadné získat'
Mgľ. Lukáš Nikl _ dále navázal na diskusi a prezentoval dvě možnâ východiska
navýšenĺnájemních smluv, a to zvýšenína zâkladě dohody nebo skrze výpovědi.

lng. Jan Lichtneger

-

uvedené problematice má záměr problematiku nájmů
projednat s nájemci tak, aby předmět nájmu byl konkretizován na využivanéprostory
a nevyuŽívanéprostory by byly vráceny kraji. K tomu bude nutné zajistit potřebné
právní podmínky a mandát ze strany Rady kraje.
V

Bc. Zděněk Škaloud _ poukâzal

v této věci

na aktuálně projednávaný problém s

odborem veřejné mobility KÚ sK, týkajícísese také vyuŽívánĺcástĺkonkrétnĺhoareálu
společnostĺBESS s moŽnosti vyuŽívâni areálu pro potřeby odboru veř. mobility'
Posuzují se právnĺ cesty moŽného řešenĺ. PovaŽuje také za důleŽité,aby v takových
činnostech bylo vydáno přĺslušnéstanovisko Rady kraje.

- v krátkostĺ objasnil historii uzavření nájemních smluv'
poznamenal,
K majetku obecně
Źe je zásadnĺ, aby kraj přijal potřebné kroky k prodeji
nepotřebného majetku a nedocházelo k jeho dalšímuchátránĺ.
lng. Roman Tichovský

lng. Marian Klásek _ upozornil, Že se jedná o citlĺvou záleŽitost a je nutné mĺt
připravený plán/postup prodeje majetku, aby dále nedocházelo k jeho

znehodnocování.

lng. Jan Lichtnegeľ _ dále informoval o provedeném pasportu majetku _ potřebnost
majetku pro KSÚS SK' p. o' Zadâní je jiŽ zpracované. Nynĺ se připravuje technické
zadánĺlposouzení od externího dodavatele' které se bude týkat oddělenĺ
nevyuŽívanéhomajetku, sítínazákladě geom. plánů atd. Většinu CMS si KSUS SK,
p. o., ponechává pro zajištěnĺstanovených činnostĺ.
lng. Marian Klásek _ poŽâdal o prezentaci zadâní na příštímjednánĺ Dozorčírady
Mgr. FiIip Kořínek

-

podpořil poŽadavek lng' Kláska.

Ad 4. organizačnízměny realizované ke dni 31.lednu 2022
lng. Jan Lichtneger - od 1' 1.2022 je lng. M. Fiala zařazenjako zástupce náměstka
pro investice a došlo k převedenĺ 3 investičníchtechniků pod zástupce náměstka pro
investice. Uvedenou změnou dojde k nastavenĺ jednotného systému přĺpravy a
realizace staveb v rámci KSÚs SK, p. o. organigram bude součástízápisu z jednání.

Aq 5. Vyjádření dozorčĺrady k dobudovánĺ administrativnĺ budovy KSÚS SK, p.
v Rĺčanech- lng. Jan Lichtnegeľ

o.

Mgľ. Filip Kořínek - uvedl bod programu' Jedná se o rozestavěnou budovu u Říčan
poli. Nepředpokládá se, Že by se jednalo o výstavbu výrazného architektonického

v
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díla. V rámci dokoncenĺ stavby preferuje zadání soutěŽe např. třem architektonickým
ateliérůma následnému zadání zpracovâní vybraného projektu. V této věci zmínil
zkušenost v této oblasti v Cernošicích.

V navazujícídiskusi k nalezenĺ optimálního postupu vzeŠlomj. doporučenĺ, aby ředitel
KSUS SK, p. o. konzultoval moŽné řešeník dobudování administrativní budovy KSÚS
SK' p. o., na Svazu měst a obcĺ a na komoře architektů. Uvedenou věc je nutné

urychleně rozhodnout ive vztahu k zdrav. zâchr' sluŽbě, která objekt bude také uŽívat'
lng. Jan Lĺchtneger navrhne optimálnĺ variantu postupu na příštímjednánĺ Dozorčĺ
rady.

Ad 6. Diskuse a rŮzné, návrhy bodů programu dalšíschůze DR, termín a poŽadavky

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

Pan Pľoch âzka _ vznesl dotaz, v jaké je fázi projekčnípřĺprava uoK" - kŕíŽenísilnic
111 a 112 na Benešovsku"..., druhý dotaz se týkal vazby mezi prioritizaci staveb a

zásobnĺkem projektů, resp. podle jakých kritériĺmťsŽe dojĺt k ,,přeskakovánĺ" projektů
staveb v rámcĺ prioritizace staveb' Konkrétně zmínil akce KněŽeves _ Svojetĺn,
Plaňany - Radim, Nebużely - Mšeno a Chotětov - Březno.

lng. Jan Lichtneger

*

uvedl, Že v priorĺtizaci jsou zaŕazeny projekty podle
multikriteriálního hodnocení a posunujĺ se v tabuĺce na zâkladě např. vydaného
stavebnĺho povolení. Kraj zĺskává dotačnĺprostředky formou stanovené částky a
následně sám rozhoduje, které projekty v rámci přidělené částky zrealizuje (rozdĺl
např' protĺ městům a obcím, které žádají dotace na konkrétníprojekty). Nově zavedený
systém prioritizace pak slouŽí ke stanovení pořadí, ve kterém se projekty k realizaci
vybĺrĄi ażdo vycerpání alokace. Výběr projektů ze zásobníku současně musísplňovat
podmĺnky dotačnĺhotitulu.
o stavu projekčnípřípravy uoK"- kříŽenísilnic č. 111 a ć,. 112 nedisponuje aktuálně
relevantními informacemi. Aktuální informace o stavu projekčnípřípravy a předpokladu
realizace stavby bude poskytnuta dodatečně.

Ad 7. Zâvěr
Na závěr Mgr. Kořĺnek informoval členy Dozorčírady o přĺštímjednání, které se
uskutečnĺv budově KsÚS SK, p. o,, v Říčanech'Datum jednánĺ bude upřesněno
v pozvánce.

Jednání Dozorčĺrady bylo ukončeno v 14.55 hod.
V Řĺčanechdne 24.2.2022
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Zapsal
Digitálně podepsal
ala Milan

F ! a la

Milan

2022,02.24
09:00:31 +01'00'

lng. Milan Fiala, tajemník Dozorčírady,

ověřil

Petr Procház

Digitálně podepsal Petr
m:2022.02.28 11:,27:17
+01'00'

Petr Procházka, ölen Dozorčîrady

Předsedajĺcí jednání Dozorčírady:

Filip

Di9itálně podepsal
Koľinek

Korin

17:01l.41 +01'00'

Mgr. Filip Kořínek, předseda DozorëÍ rady
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2022.02.28

