Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly
Zpráva o provedení kontroly
Duben 2014

Kontrola čerpání mzdové položky 5021 - Ostatní osobní náklady
ve vazbě na uzavřené dohody

Kontrolou pověřeni: Ing. Josef Zach a Ing. Ludmila Milerová
Osoba kontrolovaná: Jana Tesařová
Datum: 10. 4. 2014

1.

Úvod
Na základě usnesení č. Z-3/2014 VZZm zasedání zastupitelstva ze dne
30. 1. 2014 pověřil finanční výbor na své schůzi dne 18. 3. 2014 paní
Ing. Ludmilu Milerovou a pana Ing. Josefa Zacha provedením kontroly výdajů
položky 5021 (dohody o provedení práce) ve vazbě na uzavřené dohody na
Městském úřadu Úvaly (dále jen MěÚ Úvaly).

2.

Postup kontroly
Kontrola byla provedena dne 26. 3. 2014 za přítomnosti tajemnice MěÚ Úvaly
paní Jany Tesařové.
Bylo zkontrolováno 55 dohod o provedení práce a 20 dohod o provedení
pracovní činnosti.
Dohody o provedení práce se převážně týkaly činností, na které se MěÚ Úvaly
nevyplatí uzavírat pracovní smlouvy z důvodu vyšších daňových odvodů. Jedná
se hlavně o úklidové práce, technické zajištění voleb, správce objektu,
zavedení webových stránek města, zpráva dat a program TED, kronikář.
Dohody o provedení pracovní činnosti zahrnují činnost přestupkové komise,
činnost velitele JSDH Úvaly a správce hasičského domu, fungování archivu a
pomocné administrativní práce spojené s výstavbou železničního koridoru
zabezpečené důchodci, zástupy při onemocnění pracovníků na hlavní pracovní
poměr.

Celkem se jednalo o částku:
1.253.026,- Kč (čistá mzda) plus odvody = 1.437.846,-Kč
Dohody o provedení práce ve srovnání s rokem 2012 vzrostly v roce 2013 o
10%.
Dohody 2012
Smlouvy
CZK

Dohody 2013
Smlouvy
CZK

Nárůst
Smlouvy Hodnota

Volby - prezidentské, parlamentní
Život Úval, WEB, TED, kronika
Úklid, správci, topiči, lesní prac.
Přestupková komise
Hasiči, správce hasičského domu
Administrativa (důchodci-výpomoc)

25
3
11
1
2
10

82 149
66 000
320 800
162 000
52 800
623 946

40
6
18
1
2
8

100 561
171 000
297 545
180 000
52 800
635 940

60%
100%
64%
0%
0%
-20%

22%
159%
-7%
11%
0%
2%

Celkem

52

1 307 695

75

1 437 846

44%

10%

V plánu rozpočtu 2013 došlo k přesunu částky 369.482,-Kč mzdové položky
z 5011 (hlavní pracovní poměr) na položku 5021 (uzavřené dohody)
doprovázeného dodatečným rozpočtovým opatřením RO č. 2/2013.
RO č. 2/2013
skutečné čerpání

pol. 5021
pol. 5021

1.254.068,- Kč
1.253.026,- Kč

99,92%

Schválením RO č.2/2013 VZZM dne 30.1.2014 nedochází k překročení
mzdových nákladů.

3.

Závěr
Kontrolou předložených dohod nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Dohody
byly vypracovány podle §75 a §76 zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce
v platném znění. Dohody byly sjednány s pracovníky na zajištění plynulého
chodu MěÚ Úvaly činnostmi, které nebylo výhodné pro MěÚ Úvaly zajistit
trvalým pracovním poměrem. Uzavírání dohod na dané činnosti spadá do
kompetence tajemnice úřadu, která je k tomu oprávněná podle §101 odst.4
písm. d) zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Zvýšené čerpání mzdových prostředků na účtu 5021 bylo způsobeno nárůstem
pracovních činností na zabezpečení chodu MěÚ Úvaly:
1. dvojí volby (prezidentské a parlamentní)
2. dlouhodobá nemocnost správce DPS
3. navýšením úklidu (přestěhováním části agendy MěÚ Úvaly do Riegerovy
ulice č. 897 – bývalý Multitec
4. zástupy za nemocnost - vyšší míra nemocnosti stálých pracovníků
5. tvorba web stránek města a zprovoznění programu TED

Podpisy kontrolujících:

Vyjádření a podpis kontrolovaného pracovníka:

