Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jirkova

Kontrola č. 02/2019
Kontrola činnosti společnosti ONZA, a.s.
Předmět kontroly:
- Kontrola smluv o poskytování služeb, uzavřených mezi městem Jirkov a společností
ONZA, a.s.“
- Kontrola smluv o poskytování služeb, uzavřených mezi společností ONZA, a.s. a
ostatními subjekty.
- Stanovy společnosti ONZA, a.s.
Kontrolou bylo zjištěno:
Akciová společnost ONZA byla zakoupena Městem Jirkov jako sociální podnik pro
zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob z jirkovských sociálně vyloučených lokalit
zachováním pracovních příležitosti při zajišťování technických služeb pro méně kvalifikované
osoby. Firma zaměstnává 17 kmenových zaměstnanců a dalších 31 má zajištěných smluvně s
Úřadem práce. Akciová společnost ONZA pro město Jirkov smluvně zajišťuje odborné
aktivity v rámci poskytování služeb pro město. Jedná se zejména o údržbu zeleně, zimní ruční
údržbu (zimní údržba je poskytována subdodavatelsky přes Krušnohorské služby a.s.), úklid
veřejných prostranství, údržby občanské vybavenosti, organizování veřejné služby a probační
a mediační služba.
Závěr:
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že společnost ONZA a.s. má uzavřené tři výše
uvedené smlouvy s Městem Jirkov. Ceny a rozsah plnění jsou aktualizovány příslušnými
dodatky. Plnění v rámci smluv je společnost povinna zajistit na pokyn zástupce města v
rozsahu a lhůtě dle předmětné smlouvy.
Pro doplnění rozpočtu společnost uzavírá smlouvy na práce s dalšími subjekty.
Stanovy společnosti byly aktualizovány změnou členů statutárních orgánů v roce 2019.
Doporučení:
Kontrolní výbor na základě provedené kontroly doporučuje zastupitelstvu města:
- Pro budoucí zadávání zakázek vynechat prostředníky mezi městem Jirkovem a
společností ONZA a.s.
- Pro zjednodušení chodu společnosti zvážit navýšení limitu pro nákup a prodej
movitého majetku pro členy představenstva z 10.000,- Kč na 50.000,- Kč.
- Vzhledem ke skutečnosti, že společnost je řízena ředitelem – předsedou
představenstva voleného valnou hromadou (radou města), jehož rozsah činnosti je
omezen stanovami společnosti a je kontrolován volenou dozorčí radou zvážit, zda je
nutné ponechat ostatním členům představenstva pravomoc jednat za společnost
samostatně, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.
V Jirkově dne 27.2.22019

