Zpráva kontrolního výboru ZMO Pardubice V
1.1 Kontrolní výbor dne 24.1.2011 obdržel materiály od starosty MO Pardubice V s žádostí o
prošetření anonymní stížnosti. Tyto materiály nebyly nijakým způsobem označeny. Proto se
jimi KV zabýval v rámci svých pravomocí se zaměřením na dodržování předpisů Úřadem MO
Pardubice V.
1.2 S cílem poskytnout zastupitelstvu co nejvíce informací k těmto materiálům prostudoval
KV předané materiály a vyžádal si od osob uvedených v předložených materiálech písemné
vyjádření, zda v jejich případě došlo při rozvázání pracovního poměru k porušení zákoníku
práce a doložení této skutečnosti.
1.3 Protože v anonymních podkladech byly i osobní podklady týkající se pana Jindřicha
Mušky, pověřil KV svého předsedu i odesláním dopisu panu Muškovi s cílem zjistit, zda tyto
podklady poskytl on, nebo zda je poskytl ke zveřejnění. Pan Muška se ke všem materiálům
(viz bod 1.1 materiály k prošetření anonymní stížnosti) plně přihlásil. Tyto písemnosti jsou
dále vedeny jako stížnost podaná panem Muškou.
1.4 Z poskytnutých dokumentů a obdržených odpovědí dospěl KV k názoru, že nebylo ani
v jediném případě doloženo porušení zákona ze strany ÚMO Pardubice V při ukončení
kteréhokoli pracovního poměru.
1.5 KV provedl i kontrolu uzavřených smluv týkajících se informace o neoprávněném
vyplacení odměny paní Šmahové a panu Bodlákovi. Všechny odměny byly vyplaceny
v souladu s uzavřenými smlouvami, které se týkaly prováděné činnosti v rámci přípravy voleb
(3x). Procesní pochybení nebylo zjištěno.
1.6 KV zjistil pochybení na straně ÚMO Pardubice V v tom, že panu Muškovi bylo do
pracovní náplně uvedeno, že jeho přímým nadřízeným je starosta MO Pardubice V. Nicméně
ani toto pochybení nemění nic na skutečnosti, že ze zákona za činnost ÚMO Pardubice
V odpovídá tajemník a tedy je nejvyšším nadřízeným pro všechny zaměstnance.
1.7 Doručené dokumenty poukazují na možné porušení etického kodexu zaměstnanců ve
veřejné správě, a to článku 2 „Obecné zásady“, článku 3 „Střet zájmů“ a článku 6 „Zneužití
úředního postavení“. Tato tvrzení však nejsou podložena relevantními důkazy ani oznámena
dle článku 7 „Oznámení nepřípustné činnosti“ dle tohoto kodexu. Tento kodex není
zaměstnanci ÚMO Pardubice V podepisován.

