Dodatek č.]. kzápisu FV č.].3
l "'.

Vzhledem k personálním změnám ve vedení naši obce a k ochotě současného vedení
upravit vnitřní směrnici č.20t6lL o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
doporučeníFV (dle informace rady obce byla již nová směrnice schválená a bude
představena všem zastupitelům na nejblížšímzasedání zastupitelstva obce) , navrhuje FV
úpravu části zápisu č.]-3-návrhy na opatření, a to následovně .

Původnínávrhy na opatření se ruší!

\--

Nejsme si zcela jisti zda ZO má právo úkolovat jednotlivé zastupitelé, přesto jsme sl jako FV

dovolili u 5 usnesení uložit úkol konkrétní osobě, aby měla přednostní právo, jako
zainteresovaná osoba, vysvětlit a zdůvodnit zjištěnénedostatky. Pokud to konkrétní osoba
odmítne, bude tímto úkolem pověřen kontrolní v,ýbor obce.

Nové návrhy na opatření:

Opatření č. t :7O ukládá lng. Miloslavu Bocanovi (v době realizace zakázky radní obce
starajícíse o stavební záležitosti) objasnit fakturaci více práci za 91.565,- Kč, dle
neexistujícího dodatku č.1 ke smlouvě s fa Jankostav z L3.6.2016. Termín : nejbližší
zasedání zo

\--

Opatření č.2 : ZO ukládá radě obce zpracovat harmonogram úprav komunikací na léta
2OL7-2OL8 a při zadávání oprav postupovat dIe tohoto harmonogramu
Opatření č.3 :ZO ukládá radě obce odstranit nedostatky ve smlouvě Oi{OL{}OL6 z 13.5.
2016 s fa lngesta o zpracování projektové dokumentace pro přemístění sběrného dvora a
informovat ZO o stavu jednání s uvedenou firmou
Opatření č.4 :ZO ukládá lng. MichaIe Roubíčkové(v době realizace zakázky starostka obce),
aby zdůvodnila překročení celkové smluvní ceny odsouhlasené radou přizakázce ,,pořízení
obecního mobiliáře" o 49.879,- Kč, jenž bylo následně řešeno dalšími obiednávkami.
Termín : nejbližšízasedání ZO.
Opatření č.5 : ZO ukládá lng. Michaele Roubíčkové(v době realizace zakázky starostka
obce),aby zdůvodnila fakturaci 11.858,- Kč za přípravu umístění loga obce na lavičky, které
nebylo nikde sjednáno. Termín : nejbližšízasedání ZO

Opatření č.6 :ZO ukládá panu Pavlu Pokornému (v době realizace zakázky místostarosta
obce}, aby zdůvodnilvýběr fy Rudolf a Fy Rudolfova pro realizacizahradnických zakázek
v obci a vysvětlil, proč nebylo zodpovědnou osobou reagováno např. na cenové rozdíly
mezi běžnou a nabídkovou cenou u stejných materiálů v různých nabídkách, resp.na
cenové rozdíly u stejného materiálů v jedné nabídce. Termín: nejbližšízasedání ZO.
Opatření č.7 : ZO ukládá radě obce , aby v souladu s programov,ým prohlášením
jednotlivých stran umožňovala účast,,domácím"podnikatelům v nabídkov,ých řízeních

Opatřeníč.8: ZastupiteIstvo ukládá panu Pavlu Pokornému ( v době realizace zakázky
místostarosta obce),aby zdůvodnil naprosto nestandartního postupu při sjednávání a
realizaci zakázky na uvítacítabule v obci v celkové výši 142.950,- Kč, při které byla zcela
proti běžnépraxi poskytnutá záloha ve výši 100.000,- Kč. ZO požaduje písemnézpracování
chronoIogizace celé zakázky a prověření zda a jak se na celé zakázce podílela ,, tzv. rychlá
rota", zda položky instalace byly fakturovány v souladu s objednávkou a objasnění
podezření, že tabule nejsou umístěny na pozemcích obce. Termín: nejbližšízasedání ZO.
Opatření č. 9 : ZO ukládá radě obce , aby zprávu o pInění přijatých opatření podaIo na
červnovémřádném zasedán zo

Vše ostatní v zápisu č. 13 FV zŮstává v platnosti.
FV Projednal tento dodatek na svém zasedání 3.4.2OL7 a souhlasí s jeho projednáním,

společně se zápisem č.13, na nejbližšímjednání zastupitelstva.

Pro:3

Proti :O

Ve Vřesině 3.4.2017

