
Zápis z 22. zasedání kontrolního výboru

konaného 3. 6.  2018 v 19:45.

Přítomni: Zdenka Matulová, Lenka Šimlová, Jiří Pecl

KV je usnášeníschopný.

Program:
1. zahájení
2. schválení programu
3. kontrola plnění úkolů RO a ZO
4. vytyčení úkolů
5. závěr

1. Zasedání kontrolního výboru zahájila a s programem zasedání 
členy výboru seznámila předsedkyně kontrolního výboru

2. schválení programu.
Hlasování: pro 3proti 0 zdržel se 0

3.
KV se podrobněji ještě zabýval zadáním zakázky na 
projektovou dokumentaci Sběrný dvůr a zjistil následující 
nesrovnalosti.
Pro zpřehlednění a lepší orientaci předkládáme následující 
soupis.

-  33. RO dne 14. 4. 2016: firma Atelier Velehradský nabídla 
studii výstavby sběrného dvora jako jediná firma a byla vybrána.
- 39. RO 17. 8. 2016: firma Atelier Velehradský nabídla 
zpracování PD za 522.720,- včetně DPH a autorský dozor za 
130.680,- včetně DPH.
- 57.RO dne 8. 6. 2017: bylo odsouhlaseno vyhlášení 
výběrového řízení na PD Sběrný dvůr pro firmy Promed Brno, 
Janepa, a. s. a Atelier A S, spol. s. r. o. Jako kritérium byla 
uvedena nejnižší cena.

Kontrolní výbor se domnívá, že bylo hrubým pochybením, že 
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nebyla ve výběrovém řízení oslovena firma Atelier 
Velehradský, u které byla již předem známá nabídka a která 
byla autorem studie, podle níž se zpracovávala projektová 
dokumentace.

Pro srovnání předkládáme rekapitulaci cenových nabídek:
Janepa, a. s. 640.090,-včetně DPH
Jansport Projekt, s.r.o. 590.000,- nebyl plátce DPH
Atelier A.S., spol. s r.o. 653.000,-  nebyl plátce DPH
Ateliér Velehradský, s. r. o. 522.720,- včetně DPH  - nebyl 
osloven

Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci k výběrovému 
řízení ani ve smlouvě na projektovou dokumentaci s firmou 
Jansport Projekt, s. r. o., která výběrové řízení vyhrála (firma 
byla založena 19. 4. 2017), není zmínka o autorském dozoru, 
byla nabídka firmy Ateliér Velehradský, s. r. o. o tuto položku 
ponížena. Tím, že nebyla oslovena firma Ateliér Velehradský, 
jejíž nabídka byla obci známá, připravila se obec o možnost 
vysoutěžit nižší cenu.

Kontrolní výbor vznáší dotaz, zda bude autorský dozor s firmou 
Jansport Projekt, s. r. o. dodatečně řešen za úplatu, nebo je již v 
ceně díla.
Pokud dodatečně za úplatu, s výběrovým řízením nemůžeme 
souhlasit.

S firmou Jansport Projekt, s. r. o. Byl dne 28. 12. 2017 uzavřen 
Dodatek č. 1, kterým se prodlužuje termín plnění z důvodu na 
straně stavebního úřadu. Kontrolní výbor se domnívá, že tento 
dodatek měl být uzavřen před termínem plnění uvedeným ve 
smlouvě, tj. před 15. 11. 2017.

Aby v budoucnosti nedocházelo k obdobným situacím, kontrolní 
výbor doporučuje změnu Směrnice o postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby byly veřejné 
zakázky s finančním limitem 2 (100 tis.Kč-1mil. Kč) a 3 (nad 1 
mil. Kč) soutěženy veřejně a ne pouze oslovením konkrétních 
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firem.

Kontrolní výbor dále upozorňuje na nesrovnalost ve Směrnici o 
postupu při zadávání veřejných zakázek. V části 2. finanční 
limit 2  … je chybně uveden finanční limit 1 (250 tis. Kč místo 
100 tis. Kč).

Kontrolní výbor také žádá, aby byly takto zásadní směrnice 
zveřejněny na webových stránkách obce.

Hlasování: pro 3 proti 0  zdržel se 0

4.
Kontrolní výbor si stanovuje provést kontrolu plnění usnesení 
RO a ZO.

Zasedání bylo ukončeno v 21:30 hod.
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