Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jirkova

Kontrola č. 01/2019
Kontrola činnosti příspěvkové organizace KVIZ Jirkov
Předmět kontroly:
- Množství kursů, školení, pořádaných KVIZ Jirkov.
- Využití ubytovacích prostor při pořádání kursů a školení.
- Propagace nabízených služeb.
- Využití služebních vozidel, kontrola evidence knih jízd.
Kontrolované období: rok 2017, rok 2018
Kontrolou bylo zjištěno:
- Na Červeném Hrádku žádné vzdělávací akce, pořádané samotnou příspěvkovou
organizací neprobíhají. Příspěvková organizace pouze pronajímá místnosti na různé
vzdělávací akce, se kterými může souviset i poskytování ubytovacích a stravovacích
služeb.
- V roce 2017 uzavřela příspěvková organizace 72 smluv na vzdělávací akce, v roce
2018 bylo uzavřeno 50 smluv na vzdělávací akce.
- V objektu „Knihovny“ zajišťuje příspěvková organizace formou dohody o provedení
práce 2 kursy pro veřejnost, a sice 1x týdně kurs anglického jazyka a 1x týdně kurs
německého jazyka.
- Propagace nabízených služeb je na velmi dobré úrovni. V případě využití wellness je
obsazenost 2-3 měsíce dopředu, obsazenost hotelu je též na velmi dobré úrovni.
- Knihy jízd jsou vedeny řádně, všechna vozidla jsou používána k zajištění přepravy
osob, materiálu a nákladů v rámci hlavní a doplňkové činnosti organizace. Na všechny
vozidla má příspěvková organizace uzavřeno havarijní pojištění. Zaměstnanci, kteří
využívají služební motorová vozidla, jsou pravidelně proškolováni.
Závěr:
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že samotnou příspěvkovou organizací nejsou kromě
dvou jazykových kursů v objektu knihovny prováděny žádné vzdělávací akce.
Propagace nabízených služeb je na velmi dobré úrovni.
Ve věci využití služebních vozidel bylo zjištěno, že automobil Hundai I30, který byl zakoupen
pro potřeby cateringu, nebyl k tomuto účelu použit.
Doporučení:
Kontrolní výbor na základě provedené kontroly doporučuje zastupitelstvu města:
- Zvážit, zda jsou využita všechna 3 vozidla. Samozřejmě může se stát, že vedoucí
cateringu bude v budoucnu vozidlo potřebovat. Též je třeba posoudit, zda při
různorodém a četném zajišťování jednání, materiálu apod. by třetí auto nechybělo.

V Jirkově dne 21.1.2019

