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Kontrola hospodaKontrola hospodařřeneníí

Komise neshledala Komise neshledala žžáádndnáá pochybenpochybeníí v v 
ppřředloedložženenéé úúččetnetníí zzáávvěěrcerce
PodrobnPodrobnáá ččíísla prezentovsla prezentováána v jinna v jinéé zprzpráávvěě



Kauza Kauza ChotChotííkovkov

Situace v mSituace v mííststěě a osoba spra osoba spráávce Cvoka v vce Cvoka v řřeeššeneníí
jijižž v roce 2007v roce 2007
ProProššetetřřeny peny přříílilišš vysokvysokéé poplatky za ppoplatky za přřipojenipojeníí, , 
kterkteréé mměěly jly jíít v rozporu s usnesent v rozporu s usneseníím Rady do m Rady do 
mmíístnstníího fondu ho fondu –– nemneměěl informace od radnl informace od radníího ho 
MilanaMilana
DDáále le řřeeššeno podezeno podezřřeneníí z pouz použžititíí konektivity konektivity 
PilsFree pro PilsFree pro úúččely mely míístnstníí ssííttěě sprspráávce Cvokavce Cvoka
Cvok jiCvok jižž nenneníí sprspráávcemvcem



Kauza SasekKauza Sasek

neoprneopráávnvněěnnéé vyuvyužžíívváánníí IP adresy z cizIP adresy z cizíího ho 
profilu po dobu 6 mprofilu po dobu 6 měěssííccůů
dludlužžnnáá ččáástka ve výstka ve výšši 1800 Ki 1800 Kčč uhrazena na uhrazena na 
úúččet PilsFreeet PilsFree



Situace v Situace v BolevciBolevci

PodnPodněět ombudsmana, který zaznamenal t ombudsmana, který zaznamenal 
ststíížžnosti unosti užživatelivatelůů na na ššpatnou dostupnost patnou dostupnost 
radnradníího Bobeho Bobeššee
ProProššetetřřena spornena spornáá investice investice „„PPááteteřřnníí spoj do spoj do 
ulice U Jam 18ulice U Jam 18––2424““ –– materimateriáál poul použžit na jinou it na jinou 
investiciinvestici
Situace dSituace dáále dlouhodoble dlouhodoběě sledovsledováána KRK i na KRK i 
Radou Radou –– po zhodnocenpo zhodnoceníí odstoupenodstoupeníí BobeBobešše z e z 
funkcefunkce



KalendKalendáářř  PilsFreePilsFree

KRK vyjKRK vyjááddřřila svila svůůj nesouhlas k investici j nesouhlas k investici 
KalendKalendáářř 2009 v hodnot2009 v hodnotěě 75 000 K75 000 Kčč
PPřříílilišš vysokvysokáá cena a omezencena a omezenéé momožžnosti pounosti použžititíí



ProProššetetřřeneníí  cen za pcen za přřipojenipojeníí

V prV průůbběěhu roku nhu roku něěkolik podnkolik podněěttůů novnověě
ppřřipojených uipojených užživatelivatelůů k otk otáázce ceny za przce ceny za prááci ci 
na pna přřipojenipojeníí
V V žžáádndnéém z pm z přříípadpadůů nebyla výslednnebyla výslednáá cena cena 
shledshledáána jako nepna jako nepřřimiměřěřenenáá



NATNAT

NNěěkolik podnkolik podněěttůů vyvyřřeeššenoeno
V souV souččasnasnéé dobdoběě jeden ve stadiu provjeden ve stadiu prověřěřovováánníí



Evidence majetkuEvidence majetku

PoPožžadavek jiadavek jižž z minulz minuléé VHVH
NeustNeustáálléé odklady inventury, kterodklady inventury, kteráá nakonec nakonec 
byla zrubyla zruššenaena
KRK nesouhlasKRK nesouhlasíí se zpse způůsobem, jak bude celsobem, jak bude celáá
evidence vytvoevidence vytvořřena, reena, reáálnlnáá hrozba ztrhrozba ztrááty ty 
velkvelkéého mnoho množžstvstvíí majetkumajetku
Nutno o tomto nadNutno o tomto nadáále diskutovat, leple diskutovat, lepšíší nněějakjakáá
evidence neevidence nežž žžáádndnáá, ale zp, ale způůsob je sob je ššpatnýpatný



Výhled pro rok 2009Výhled pro rok 2009

novnovéé slosložženeníí KomiseKomise
Komise ve stKomise ve stáávajvajííccíím slom složženeníí konkonččíí
VH by mVH by měěla vybrat komisi novoula vybrat komisi novou

nedodnedoděělky klky k dokondokonččeneníí::
Inventarizace majetkuInventarizace majetku
Kontrola NATKontrola NAT



PodPoděěkovkováánníí

VVššem vem vííce i mce i méénněě aktivnaktivníím m ččlenlenůům KRK m KRK 
dděěkuji za odvedenou prkuji za odvedenou prááci v uplynulci v uplynuléém rocem roce



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.
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