Zápis o provedené kontrole kontrolního výboru
4/2016 Kontrola zadávání veřejných zakázek 2Q a 3Q 2016
Výchozí zákony a vyhlášky:
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Předložené dokumenty při kontrole:
 Zadávací řízení a protokoly k jednotlivým zakázkám
 Směrnice

obce

k zadávání

veřejných

zakázek

malého

rozsahu

(aktualizovaná dle nového zákona)
Komentář:
Předmětem této kontroly jsou výběrová řízení na:
1. Úpravu plochy pro kontejnery
2. Oprava povrchu ulice Vřesová, Pod Lípou x Nad Opustou a ulice Topolová v obci
Vřesina“.
3. Koordinátora BOZP
4. MK Úzká a parkoviště před MŠ Vřesina
Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a
dodavatelem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné
provedení stavebních prací. Veřejnou zakázkou je každá zakázka vyhlašovaná obcí Vřesina.
V případě veřejných zakázek malého rozsahu není dle ZZVZ zadavatel povinen tyto zadávat
dle podmínek stanovených tímto zákonem. Musí však být dodrženy zásady transparentnosti a
rovného zacházení. Výchozím dokumentem tak je „Vnitřní směrnice obce k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“.

Výsledek kontroly a doporučení:
1. Kontrola: Úpravu plochy pro kontejnery
Při kontrole byla k dispozici kompletní dokumentace k zakázce
Osloveny byly tři firmy, zakázka proběhla v souladu se všemi směrnicemi a dle zákona.
Zakázku získala firma s nejnižší nabídkovou cenou. Zároveň doložila všechny doklady nutné
k získání zakázky.

2. Kontrola: Oprava povrchu ulice Vřesová, Pod Lípou x Nad Opustou a ulice Topolová
v obci Vřesina“.
Při kontrole byla k dispozici kompletní dokumentace k zakázce
Osloveno bylo devět firem, zpět dorazilo šest cenových nabídek. Vyhlášení bylo také
k dispozici na profilu zadavatele veřejných zakázek.
Kontrola neshledala na zakázce žádné pochybění. Zakázku získala firma s nejnižší
nabídkovou cenou, která zároveň doložila všechny doklady předepsané v zadávacím
protokolu.
3. Kontrola: Výběr koordinátora BOZP
Při kontrole byla k dispozici kompletní dokumentace k zakázce
Osloveny byly tři firmy, které následně podaly cenovou nabídku.
Vítězem je firma, která podala nejnižší cenovou nabídku. VŘ proběhlo standardně.
4. MK Úzká a parkoviště před MŠ Vřesina
Výběrového řízení se účastnil předseda KV. Vzhledem k nízkému zájmu firem a
předpokládanému období realizace, které by mohlo vyústit v nekvalitně provedené práce, bylo
odhlasováno odložit výběrové řízení na jaro 2017.

Závěr:
Zakázky předložené k této kontrole byly oproti předchozím kontrolám dobře zpracovány a
všechny potřebné doklady byly k dispozici.
Kontrolní výbor dále zažádal o materiály k veřejným zakázkám, jejichž faktury jsou
k dispozici na webu obce Vřesina v sekci „Hospodaření obce 2016“. Především o zakázky,
jejichž hodnota přesáhla částku 150 tis. Kč. Jedná se především o nově pořízený mobiliář
v obci (lavičky, koše), rekonstrukci parku u Hasičárny a dále o zakázku k uvítacím tabulím.
K prvnímu a druhému nebyl předložen žádný materiál (kontrola členy FV, kterým byl
předán). Materiál k uvítacím tabulím obsahoval usnesení rady, kde rada pouze jednohlasně
„souhlasí s nabídkou“. Není předložena žádná další zadávací dokumentace, pouze
korespondence mezi zhotovitelem a zadavatelem, která je velmi nestandardní. Kontrolní
výbor dále upozorňuje na povinnost zastupitele či radního zanést před hlasováním do zápisu
možný střet zájmů.
Jelikož podobnou kontrolu u ostatních požadovaných zakázek malého rozsahu provedl za
sledované období také Finanční výbor, nevěnoval KV dalšímu větší pozornost.

Doporučení KV:
K zakázkám, které jsou zadávány přímo, není k dispozici žádná dokumentace. Toto přímé
zadání, ač jej zákon umožňuje, není v souladu s povinností obce hospodařit co nejlépe
s obecními prostředky.
KV proto opětovně navrhuje změnit interní směrnici obce k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ve smyslu snížení limitních hodnot tak, aby rada obce musela zadávat i menší
zakázky oslovením určitého počtu uchazečů nebo zveřejněním na profilu zadavatele VZ.
V opačném případě je nutné přímé zadání zdůvodnit. Otvírání nabídek by měl být přítomen
člen FV nebo KV, případně oba, tak aby nadále nevznikaly pochybnosti o hospodaření
s prostředky obce.
Na webu vresina.cz jsou také zveřejňovány faktury, které obec proplatila. V rámci větší
otevřenosti bychom uvítali také podrobnější sdělení, za jaké práce obec prostředky vyplatila.

Přílohy:
Žádám tímto starostku obce Vřesina o doložení vyjádření zodpovědné osoby.

