Zpráva finančního v,ýboru č.2l2O22 o nákladech na údržbuobecní zeleně v obci Lužice

Finančnívýbor ve složení: předseda Filip Zlámal, členovéMilan Soldán ml. a Miroslav Školut se sešel za
účelemprověření finančních nákladů spojených s údržbuobce. jako podklady jsme si vyžádali
docházkové listy zaměstnanců obce a brigádníků,kteříse na této činnosti podílejí,a také veškerédalší
celkové náklady obce s touto činnosti spojené. Zvýkazů činnosti zaměstnanců a brigádníků,kteříse na
údržbě obecních parcel podílejí jsme jednomyslně dospěli k závěru, že tato data jsou pro potřebu
analýzy nedostačujícía není z nich často možno přesně určit, co a v jakém rozsahu daný pracovník
dělal. Také nesedí pracovní činnost jednotlivých pracovníkůs evidencí v docházce. Je nám s podivem,
že si starosta obce po tolika letech ve funkci nevšimnul, že absolutně nemá přehled o vykonávané, a
hlavně proplácené práci pro obec. Z toho důvodu nevíme, na jaké analýze starosta obce staví potřebu
obce Lužice na zbudování nových pracovních míst, když není schopný ohlídat ta současná.
Po kontrole vykázané práce jsme dospěli k názoru, že navyšování lidské síly z důvodu potřeby odvedení
určitých úkonůnení řešením. Starosta by se měl spíšezaměřit na zefektivnění odváděné práce.
Z podkladů vyplívá, že některé činnostijsou evidentně vykazovány nad potřebný rámec času, který by
pro danou činnost byl potřeba.

Závěrem: Starosta obce by měl po osobách pracujícíchna údržběobce Lužice, ať už na hlavníčivedlejší

poměr, vyžadovat a následně pak i důsledně kontrolovat řádnou evidenci vykonané práce, se
záznamem, jak dlouho daná práce byla vykonávána a s popisem jednotlivé prováděné práce včetně
místa, kde byla činnost vykonávána, aby ti, co skutečně chtějí hájit finančnízájmy obce, si mohli
zpracovat vlastní analýzu, která by jim přesně ukázala, jakým způsobem by se dala údržbaobce
zefektivnit, což z aktuálních podkladů v podstatě nenímožné.

V této souvislosti doporučujeme zastupitelům revokovat usneseníč.16 ze dne t5.L2.2O2L.

V Lužicíchdne: 5.1_.2020

Filip ZlámaI (p edseda)
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Mirostav ŠkoIut
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