
Zápis č. 1 z kontroly kontrolní skupiny Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Předmět kontroly:

Na základě usnesení ZM č. 306/11/2/2015 : 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou:
1. zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu.
2. postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.

Přítomní členové kontrolní skupiny: M. Zácha (vedoucí), Ing. Skládal, Bc. Mádrová, B. Passinger, 
JUDr. Lichnovský a Mgr. Pospíšilová, Mgr. Pavlíček

Další přítomní: pan Karel Bořuta

Datum jednání kontrolní skupiny: 4. 2. 2016 

Kontrolní zjištění:

- Počátkem května 2015 byl představen projekt Cyklodům. Odbor správy, majetku a komunálních 
služeb informoval o jednání s ČD o převodu pozemku a ceně 10 milionů korun bez DPH.
13. 4. 2015 Radou města Přerova schválen záměr – usnesení č. 399/15/3/2015
29. 4. 2015 první jednání projektového týmu pod vedením Ing. Horkého, v zápise se uvádí, že 
byla zadána dokumentace pro územní řízení – dodavatel Alfaprojekt Olomouc, a.s., objednatel 
dokumentace z.č. 9-043/115/00 společnost CC – construction & consulting s.r.o. pan Prachař.
14. 5. 2015 druhé jednání projektového týmu, zúčastnil se Ing. Prachař, řešena nemožnost 
použití JŘBÚ, Prachař sděluje, že projekt musí být realizován v roce 2015.
6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konané 11. 5. 2015, schválen investiční záměr akce

-   Ing. Prachařem představen záměr vybudování cyklodomu, cyklokoordinátor upřesňuje, že se 
jedná o systém BIKETOWER, který je provozován v Hradci Králové.

- 13. 7. 2015 – schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 2 
milionů Kč mezi Statutárním městem Přerov a Přerovskou rozvojovou s.r.o. 8. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova konané 13. 7. 2015

- 12. 10. 2015 – schválilo se definitivní financování projektu cyklodomu na ZM. Odbor 
ekonomiky se vyjádřil, že nelze vyloučit, že Přerovská rozvojová s.r.o. nebude schopna platit 
závazky. Oddělení právní se vyjádřilo, že investor nese riziko plnění dluhu věřitelů s ohledem 
na limit (8 milionů Kč) 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konané 12. 10. 2015 

-   11. 12. 2015 uvedení do provozu
- 14. 12. 2015 – schváleno na 12. ZM poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 milionů 

korun od města. Právní odbor se vyjádřil, že je nutné zvážit možnost splácet závazky.

Pan Passinger dal požadavek na předložení smlouvy o reklamě. Dále upozornil, že nebyla 
podepsána smlouva o půjčce s Českou spořitelnou a tím nebylo dodrženo usnesení ZM.

Vystoupil pan Karel Bořuta, bývalý jednatel Přerovské rozvojové s.r.o.:
- Nepodepsal smlouvu o dílo a tedy popřel to, co řekl náměstek primátora Měřínský na ZM

Smlouva podepsána 9. 9. 2015 Ing. Měřínským.
- Byl jmenován v květnu jednatelem Přerovské rozvojové s.r.o.
- Po rozhodnutí Rady města o úkolu pro Přerovskou rozvojovou s.r.o. realizovat projekt 

Cyklodům obdržel instrukce, jak má postupovat
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- Pan Bořuta nebyl nijak informován, jak byla vybrána firma Erste Grantika Advisory, a.s. 
k zorganizování výběrového řízení a nijak se na výběru této firmy nepodílel

- Grantika oslovila 5 firem
- Jediná firma Systematica s.r.o. odevzdala cenovou nabídku v hodnotě 11.492.580,- Kč vč. 

DPH, 9.498.000,- Kč bez DPH
- Rada rozhodla, že ekonomický náměstek Měřínský zajistí podklady pro zadávací 

dokumentaci
- Pan Bořuta podepsal smlouvu s Erste Grantika Advisory, a.s.
- Projekt připravoval projektový tým ve složení Ing. arch. Horký, , Ing. Hana Mikulová, Mgr. 

Jiří Janalík, Ing. Ivana Pinkasová, Ing. Jaromír Kluka, Mgr. Ivana Bezroučková, Karel 
Bořuta, Ing. Petr Měřínský, Ing. František Zlámal, Ing. Antonín Prachař, Ing. Gala, 
Ing. Koryčanová, , ale projekt je z 6. měsíce 2015

- Přerovská rozvojová s.r.o. žádnou činnost v přípravě zadávací dokumentace nedělala, nemá 
k tomu personální možnosti

Mgr. Pavlíček vznesl dotaz: 
- Podle zápisů VPRID – kolem cyklověže se mluvilo a věděl, že bude jen jeden možný 

zhotovitel – patentovaná společnost a že Mgr. Pavlíček již tehdy uvedl, že podmínky pro 
výběrové řízení takto stanovené budou diskriminační a měly by být obecnější

- Bylo řečeno na VPRIDu, že pan Prachař řeší vše z vlastních zdrojů a pak předá zadavateli
- Pan Bořuta sdělil, že pan Prachař nic nepředal, alespoň ne za jeho působení v Přerovské 

rozvojové s.r.o., pan Bořuta nikdy osobně neviděl projektovou dokumentaci od ALFA 
Projekt k územnímu řízení (DÚR)

- Dne 29. 4. 2015 projektový tým uvedl, že DÚR bude zpracována zdarma a předána 
Přerovské rozvojové s.r.o.

Seznam členů hodnotící komise:
Karel Bořuta
Petr Měřínský
Bohumír Sedláček
Bohumír Střelec
Petr Hermély

- Dne 20. 3. 2015 byla založena firma CC - construction & consulting s.r.o., IČ 03912264, 
jediným jednatelem a společníkem je Ing. Antonín Prachař

- 26. 3. 2015 firma Systematica zplnomocnila Antonína Prachaře k užívání patentovaného 
vzoru Cyklodomu za účelem zajištění realizace stavby do 31. 12. 2016

- Ve Smlouvě o dílo je uvedena firma CC - construction & consulting s.r.o., jako 
subdodavatel firmy Systematica s.r.o. za 248 000,- Kč 

- Pan Antonín Prachař měl současně plnou moc ze dne 29. 12. 2014 podepsanou primátorem 
Mgr. Vladimírem Puchalským k zastupování Statutárního města Přerova před orgány, 
případně soukromými investory, ve věcech dopravních staveb na území města Přerova dle 
pokynů primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského

Kontrola nebyla uzavřena. Výstup z jednání pracovní skupiny dne 4. 2. 2016 je následující:

Kontrolní výbor:
- Pozve vedoucí stavebního úřadu ohledně dotazů k povolení stavby
- Požaduje předložit smlouvy o reklamě



3

- Požaduje položkový rozpočet od firmy Systematica s.r.o.
- Požaduje informace od firmy Systematica s.r.o. jednotlivým subdodavatelům – co přesně 

dodali za jakou cenu
- Požaduje objasnit dotaz, proč nebyl požadován seznam subdodavatelů k cenové nabídce, ale 

až k uzavření smlouvy o dílo
- Požaduje objasnit, kdo vybral oslovované firmy ve výběrovém řízení a kdo ověřoval rozsah 

jejich činností
- Požaduje objasnit, kdo za Přerovskou rozvojovou s.r.o. převzal DUR od Ing. Antonína 

Prachaře

V Přerově dne 4. 2. 2016
Zapsal: Ing. Miloslav Skládal 
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Zápis č. 2 z kontroly kontrolní skupiny Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Předmět kontroly:

Na základě usnesení ZM č. 306/11/2/2015 : 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou:
1. zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu.
2. postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.

Přítomní členové kontrolní skupiny: M. Zácha (vedoucí), Ing. Skládal, Bc. Mádrová, Mgr. 
Pospíšilová, Mgr. Pavlíček

Další přítomní: Ing. Petr Měřínský, jednatel Přerovské rozvojové, s.r.o.

Datum jednání kontrolní skupiny: 17. 2. 2016
Místo jednání: Přerovská rozvojová, s.r.o. 

Kontrolní zjištění:

Vystoupil pan Ing. Petr Měřínský, jednatel Přerovské rozvojové, s.r.o.:
- Záměr stavby cyklodomu byl představen v květnu 2015, z důvodu získání dotace byl záměr 

realizován městskou společností Přerovská rozvojová, s.r.o.
- Přerovská rozvojová podepsala smlouvu na administraci veřejné zakázky s firmou Erste 

Grantica. Podle sdělení Ing. Měřínského nemá Přerovská rozvojová žádnou směrnici, která 
by upravovala, způsob a postupy při výběrových řízeních na externí dodavatele stavby či 
služeb. Firma Erste Grantica byla vybrána přímo, bez výběrového řízení. Smlouva na 
provedení administrátora veřejné zakázky je doložena na Přerovské rozvojové, s.r.o. 
smlouvou na částku 100 000,- Kč.

- Erste Grantica sestavila seznam oslovených uchazečů, zajistila zadávací i výběrové řízení, 
a výběrová komise vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Systematica, a.s., která však 
předložila nabídku jako jediná z oslovených uchazečů. S firmou nebylo dále jednáno o ceně. 
Podle Ing. Měřínského další jednání neumožňuje zákon o veřejných zakázkách.

- Stavba byla realizována v termínu a byla zkolaudována v prosinci 2015.
- Dotace byly obdrženy ex ante (před dokončením stavby), původně byla sjednána půjčka od 

České spořitelny na 8 milionů korun, smlouva s ČS ale nebyla podepsána a byla dohodou 
zrušena, a financování bylo dořešeno vratnou půjčkou od Statutárního města Přerov ve výši 
3 milionů korun.

- Smlouvy na reklamu pro rok 2016 jsou podepsány ve výši 700 000 korun.

Mgr. Pavlíček vznesl dotaz: 
- Kdo rozhodl, že se musí stavba zrealizovat ještě v roce 2015? - O: pracovní skupina kvůli 

dotacím
- 2. kolo výzvy bylo platné od 25. 5. do 30. 6. 2015, což byla dost dlouhá doba na samotnou 

přípravu žádosti, kterou ing. Měřínský prezentoval ve výrazně kratším čase 14 dnů 
a podmiňoval tím nutnost podání žádosti v tomto kole výzvy. Nehledě na skutečnost, 
že dokončení stavby dle této výzvy bylo vyžadováno až do konce prosince 2016. Z tohoto 
důvodu se mohl celý záměr i vlastní realizace profesionálněji a transparentněji připravit než 
tomu bylo ve skutečnosti. Nic totiž nebránilo tomu, aby bylo vše lépe připraveno a stavba 
dokončena až v roce 2016. Dále je zde skutečnost, že program s dotací na bikeboxy byl 
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vědomě vypsán i pro rok 2016 s platností výzvy od 1. 11. 2015 – 15. 1. 2016. – O: bez 
odpovědi

- Jak byla vybrána Erste Grantica? – O: je součástí mezinárodní skupiny Erste a byla zárukou 
důvěryhodnosti

- Ertse Grantica nikdy nedělala takové práce pro město, proč vybrali právě ji? - O: Chtěli 
nezpochybnitelného partnera, vzali ji přímo bez VŘ, ohledně směrnice, která by upravovala 
způsob a postupy Přerovské rozvojové s.r.o. při výběrových řízeních na externí dodavatele 
stavby či služeb neví, dodatečně odpoví 

- Dotaz na zveřejnění výzvy na webových stránkách – O: odpoví Zlata Kadlecová z Erste 
Granticy.

- Ve výzvě je uveden popis předmětu veřejné zakázky dle čl. III, odst. 1, písm. c) takovým 
způsobem, který se jeví jako diskriminační a jako takový vymezuje okruh možných 
uchazečů pouze na jednoho a to společnost Systematica s.r.o. Popis předmětu veřejné 
zakázky je velmi nápadně shodný až totožný se specifikací parkovacího domu, který dodává 
pouze společnost Systematica s.r.o.

- Tři (Systematica s.r.o., Bikeproject s.r.o., Stama s.r.o.) z oslovených uchazečů nemají 
některá živnostenská oprávnění požadovaná ve výzvě dle čl. V., odst. 4, písm. b) a d) 
(provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a doklad 
osvědčující oprávnění pro ověřování geodetického podkladu pro výstavbu) potřebné pro 
splnění profesních kvalifikačních předpokladů a tudíž by neměli při předložení nabídky 
splňovat tuto část zadávacích podmínek. Rovněž tito uchazeči nedisponují oprávněním pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadované ve smlouvě o dílo dle čl. II, 
odst. 2. 3. písm. h). Tyto nedostatky lze zajistit subdodavatelsky, nicméně seznam 
subdodavatelů nebyl v nabídce jednotlivých uchazečů předložen. - O: odpoví Erste Grantica

- Z jakých důvodů nebyl uchazečem předložen seznam subdodavatelů již v nabídce, když se 
na něj odkazuje smlouva o dílo jakožto na nedílnou součást a přílohu č. 2. Závazný vzor 
smlouvy o dílo je součástí nabídky, a jelikož nebylo zadavatelem dovoleno v ní dělat 
jakékoliv změny a tento použít jako závazný text vzoru smlouvy o dílo, kdy byla tato 
v tomto znění následně podepsána i zadavatelem jako smlouva o dílo (viz. Výzva čl. VII, 
odst. 1) - 3)). Smlouva jako taková tedy byla již v nabídce podepsána jednou ze smluvních 
stran (viz. čl. XI, odst. 3 výzvy) a tudíž měla obsahovat před podpisem strany druhé veškeré 
své přílohy. Kdyby tak bylo učiněno, bylo by možné zjistit splnění podmínky zadavatele dle 
čl. XIII, odst. 2, kde se uvádí, že uchazeč nesmí býti subdodavatelem, jehož prostřednictvím 
jiný uchazeč v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Absence seznamu uchazečů již v 
nabídce uchazečů je tedy v rozporu se smlouvou o dílo, s čl. XI, odst. 1 výzvy i čl. XIII, 
odst. 2 výzvy a nedovoluje tak zadavateli zjistit, že uchazeč není či nebude subdodavatelem 
pro jiného z uchazečů. Nic na tom dle mého nemění ani poznámka výzvy v čl. XIX - Příloha 
č. 6, že seznam subdodavatelů by měl být předložen až při uzavírání smlouvy o dílo. Tímto 
by nemohlo dojít k tomu, k čemu následně došlo, že vybraný uchazeč společnost 
Systematica s.r.o. má v seznamu subdodavatelů uvedenou společnost Skanska a.s., díky 
které prokazuje skoro veškeré kvalifikační předpoklady. - O: odpoví Erste Grantica

- Dle čl. V, odst. 5, písm. a) by měl být stavbyvedoucí zhotovitele autorizovanou osobou v 
oboru pozemní stavitelství. Tento požadavek nebyl dle mého splněn na straně vybraného 
uchazeče viz. Seznam dokladů doplněných a nezbytných pro uzavření smlouvy v bodě h), 
jelikož je zde uvedena autorizace stavbyvedoucího ing. Arnolda Rozehnala v oboru 
dopravních staveb a uvedený zástupce stavbyvedoucího p. Martin Krumnikl je pouze
autorizovaným technikem v oboru pozemní stavitelství. - O: odpoví Erste Grantica

- Jak zajišťovala společnost CC - construction a consulting s.r.o. inženýring a koordinaci v 
místě, když na tyhle činnosti nemá živnostenská oprávnění? Jak je přesně definován rozsah 
a obsah činnosti inženýringu a koordinace? O: odpoví Erste Grantica

- Proč nebylo zrušeno výběrové řízení, když se přihlásil jediný uchazeč? O: přišli bychom o 
dotaci (vzhledem k vypsanému stejnému dotačnímu programu i pro rok 2016 se tato 
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odpověď není pravdivá).
- Znalecké posudky – Systematica má znalecký posudek na hodnotu cyklověže
- Kdo má k dispozici položkový rozpočet od Systematicy – O: Erste Grantica

Pan Zácha vznesl dotaz:
- Za co konkrétně Systematica fakturovala Přerovské rozvojové s.r.o. 248.000,- Kč bez DPH? 

Dokumentace měla být podle ing. Prachaře předána zdarma Přerovské rozvojové. Částka, za 
kterou byla Přerovské rozvojové s.r.o. PD prodána je shodná s částkou, za kterou prováděla 
společnost ing. Prachaře inženýrskou činnost a koordinaci v místě jakožto subdodavatel 
zhotovitele stavby. - O: Darovací smlouvu od Prachaře nemá. 

- Dokumentace pro územní řízení i prováděcí dokumentace byly zhotoveny ještě před 
podpisem smlouvy o dílo.  A předmětem smlouvy o dílo je zpracování prováděcí 
dokumentace. Jak mohli vědět, že si vítěz vybere právě firmu CC Consluting and 
Construction? – O: „Prostě věděli, že vyhraje Systematica.“

Kontrola nebyla uzavřena. Výstup z jednání pracovní skupiny dne 17. 2. 2016 je následující:

Kontrolní výbor:
- Pozve na jednání zástupce Erste Grantica

V Přerově dne 17. 2. 2016
Zapsal: Ing. Miloslav Skládal



Zápis č. 3 z kontroly kontrolní skupiny Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Předmět kontroly:

Na základě usnesení ZM č. 306/11/2/2015 : 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou:
1. zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu.
2. postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.

Přítomní členové kontrolní skupiny: M. Zácha (vedoucí), Ing. Skládal, Bc. Mádrová, 
Mgr. Pospíšilová, Mgr. Pavlíček, JUDr. V. Lichnovský

Omluveni: B. Passinger 

Další přítomní: Mgr. Martin Abrahámek, poradce pro výběrová řízení Erste Grantika

Datum jednání kontrolní skupiny: 16. 3. 2016

Místo jednání: jednací místnost Magistrátu města Přerova 

Kontrolní zjištění:

Pan Zácha vznesl dotazy na Mgr. Abrahámka z Erste Grantika:
- Jakým způsobem jste byli vybráni Přerovskou rozvojovou pro administraci výběrového 

řízení na cyklodům? O: netuší, pravděpodobně přes obchodní oddělení Erste Grantika

Pan Abrahámek sdělil:
- Od oslovení a první schůzky se zástupci Přerovské rozvojové byly 2 až 3 týdny na sepsání 

žádosti o dotaci. Dotace musela být čerpána do konce roku 2015. Partnerem pro Erste 
Grantiku v Přerovské rozvojové byl pan Bořuta, pan Měřínský, pan Prachař (z jaké pozice 
ve vztahu k PR?)

Pan Pavlíček vznesl dotazy na Mgr. Abrahámka z Erste Grantika: 
- Ve výzvě je uvedeno, že stavba může být realizována do konce roku 2016. Proč musely být 

dotace čerpány do konce roku 2015? O: nevím přesně, takto byly pravděpodobně stanoveny 
podmínky dotace

- Proč se musel tento záměr zrealizovat ještě v roce 2015? Program podpory cestovního 
ruchu, cestování dostupné všem vydaný MMR ČR byl vyhlášen pro rok 2015 ještě jednou a 
následně i pro rok 2016. O: to bylo na základě rozhodnutí pravděpodobně Přerovské 
rozvojové.

- Bylo nutné, aby zadavatel vybral zhotovitele za každou cenu pouze z jedné předložené 
nabídky? O: To bylo na rozhodnutí Přerovské rozvojové a zákon to umožňuje.

- Územní rozhodnutí v době soutěže nebylo vydáno. Dotace se schvalovala v srpnu. Co by se 
dělo, pokud by nakonec územní rozhodnutí nebylo vydáno? O: pravděpodobně by musela 
být dotace vrácena
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- Tři (Systematica s.r.o., Bikeproject s.r.o., Stama s.r.o.) z oslovených uchazečů nemají 
některá živnostenská oprávnění požadovaná ve výzvě dle čl. V., odst. 4, písm. b) a d) 
(provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a doklad 
osvědčující oprávnění pro ověřování geodetického podkladu pro výstavbu) potřebné pro 
splnění profesních kvalifikačních předpokladů a tudíž by neměli při předložení nabídky 
splňovat tuto část zadávacích podmínek. Rovněž tito uchazeči nedisponují oprávněním pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadované ve smlouvě o dílo dle čl. II, 
odst. 2. 3. písm. h). Tyto nedostatky lze zajistit subdodavatelsky, nicméně seznam 
subdodavatelů nebyl v nabídce jednotlivých uchazečů předložen. Kdo určil seznam 
oslovených uchazečů? O: podlimitní řízení vyžaduje oslovit minimálně 5 uchazečů. Je znám 
pouze 1 výrobce technologie v ČR a proto byla oslovena firma Systematika. Další firmy 
byly dodány ze strany zadavatele, konkrétně od pana Prachaře (z jaké pozice ve vztahu 
k PR?). Toto lze doložit záznamem emailové komunikace. Erste Grantika žádnou firmu 
nedodala, všechny byly požadovány od zadavatele. Bylo provedeno oslovení více firem, 
protože se předpokládalo, že jiné firmy si můžou zajistit zahraničního podzhotovitele, který 
by disponoval potřebnou technologií pro stavbu cyklodomu. Oslovení jediné firmy by 
mohlo být protizákonné.

- Proč nebyl osloven dodavatel Biketoweru i z jiného státu EU? O: na to nedokáži odpovědět, 
ale pokud existuje, tak se tak mohlo pro větší transparentnost výběrového řízení učinit.

- Proč nebylo zadání výběrového řízení zveřejněno na internetovém profilu zadavatele? O: to 
je otázka na Přerovskou rozvojovou

- V zadávacích podmínkách nebyla povinnost uvést subdodavatele při otevírání obálek ale až 
při podpisu smlouvy o právu provést stavbu. I když se na něj odkazuje smlouva o dílo 
jakožto na nedílnou součást a přílohu č. 2. Závazný vzor smlouvy o dílo je součástí nabídky, 
a jelikož nebylo zadavatelem dovoleno v ní dělat jakékoliv změny a tento použít jako 
závazný text vzoru smlouvy o dílo, kdy byla tato v tomto znění následně podepsána i 
zadavatelem jako smlouva o dílo (viz. Výzva čl. VII, odst. 1) - 3)). Smlouva jako taková 
tedy byla již v nabídce podepsána jednou ze smluvních stran (viz. čl. XI, odst. 3 výzvy) a 
tudíž měla obsahovat před podpisem strany druhé veškeré své přílohy. Kdyby tak bylo 
učiněno, bylo by možné zjistit splnění podmínky zadavatele dle čl. XIII, odst. 2, kde se 
uvádí, že uchazeč nesmí býti subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Absence seznamu uchazečů již v nabídce uchazečů 
je tedy v rozporu se smlouvou o dílo, s čl. XI, odst. 1 výzvy i čl. XIII, odst. 2 výzvy a 
nedovoluje tak zadavateli zjistit, že uchazeč není či nebude subdodavatelem pro jiného z 
uchazečů. Nic na tom dle mého nemění ani poznámka výzvy v čl. XIX - Příloha č. 6, že 
seznam subdodavatelů by měl být předložen až při uzavírání smlouvy o dílo. Tímto by 
nemohlo dojít k tomu, k čemu následně došlo, a to že vybraný uchazeč společnost 
Systematica s.r.o. má v seznamu subdodavatelů uvedenou společnost Skanska a.s., díky 
které prokazuje skoro veškeré kvalifikační předpoklady. O: ano, zákon to umožňuje

- Kdo určil technické podmínky, popis předmětu a parametry stavby? Ve výzvě je uveden 
popis předmětu veřejné zakázky dle čl. III, odst. 1, písm. c) takovým způsobem, který se 
jeví jako diskriminační a jako takový vymezuje okruh možných uchazečů pouze na jednoho 
a to společnost Systematica, s.r.o. Popis předmětu veřejné zakázky je až velmi nápadně 
shodný se specifikací parkovacího domu, který dodává pouze společnost Systematica s.r.o. 
O: toto vše nám zadal pan Prachař (z jaké pozice ve vztahu k PR?) Po menších korekcích 
předloženého popisu předmětu veřejné zakázky od p. Prachaře, jsme se tomu však pokusili 
vyhnout.

- U cenových nabídek mělo být doložena odbornost stavbyvedoucího, konkrétně autorizace 
v oboru pozemních staveb. U subdodavatele vítězné nabídky firmy Skanska však byla 
doložena autorizace stavbyvedoucího (pana Krumnikla) na dopravní stavby. O: ano, je 
možné, že tímto byla porušena pravidla výběrového řízení, není možné nyní určit dopad této 
skutečnosti na dotace
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- Kdo skutečně řídil stavbu, lze zkontrolovat ve stavebním deníku. Máte Erste Grantika 
stavební deníky? O: Ne, stavební deníky má Přerovská rozvojová

- Můžete nám předložit položkový rozpočet na stavbu od Systematiky? O: Erste Grantika 
nikdy neměla položkový rozpočet. Ten měla vyhotovit Systematika a předat jej společně 
s projektovou dokumentací a provedenou stavbou Přerovské rozvojové. Musí jej mít 
Přerovská rozvojová.

- Jednatel Přerovské rozvojové nám sdělil, že nám položkový rozpočet předloží Erste 
Grantika O: nikdy jsme neobdrželi položkový rozpočet. Od podpisu smlouvy o dílo na 
výstavbu cyklodomu již Erste Grantika na projektu nepracovala a vše si přebírala Přerovská 
rozvojová, kde je jednatelem Ing. Měřínský.

- Vzhledem k výjimečnosti, ojedinělosti a specifičnosti předmětu díla se jeví délka záruční 
doby uvedená ve smlouvě o dílo čl. VI, odst. 7.2 v délce 60 měsíců jako nepřiměřeně krátká. 
O: jedná se o standartní délku, kterou do zadávacích a obchodních podmínek pravidelně 
udáváme.

Pan Zácha vznesl dotazy na Mgr. Abrahámka z Erste Grantika:
- Prováděcí dokumentace byla zhotovena v červnu. To přeci termínově nesedí. Jak je to 

možné? Smlouva o dílo na vyhotovení prováděcí dokumentace byla podepsána v září 2015 
a, jak je tedy možné, že byla tato dokumentace zpracována již v červnu? O: To netuším, 
může jít o chybu uvedení data vyhotovení projektové dokumentace.

- Firma CC Construction and consulting s.r.o., podzhotovitel stavby, nemá oprávnění 
provádět inženýrskou činnost. Jak je tedy možné, že byla vybrána jako subdodavatel pro
provádění inženýrské činnosti?  K této otázce nám Ing. Měřínský sdělil, že nám odpoví,
nedokážeme odpovědět.

Kontrola nebyla uzavřena. Výstup z jednání pracovní skupiny dne 16. 3. 2016 je následující:

Kontrolní výbor:
- nevyzve již opakovaně Ing. Měřínského k odpovědi:

1. Kdo tvořil seznam oslovených uchazečů a podle čeho byli vybráni? Proč nebyl osloven 
dodavatel Biketoweru i z jiného státu EU?

2. Byl zajištěn odkaz písemné výzvy popř. na profil zadavatele nebo sdělení o vypsaném 
výběrovém řízení na webu PR?

3. Co je myšleno v SoD obsahem či předmětem činnosti zahrnující inženýring a koordinaci v 
místě?

4. Je možné zaslat kompletní položkový rozpočet zhotovitele na celý předmět díla?
5. Je možné zaslat stavební deník (kontrola pozice stavbyvedoucího, zda je vše v souladu se 

zadávacími podmínkami)?
6. Je možné zaslat kompletní naskenované dokumenty k tomuto výběrovému řízení, které byly 

předány EG do PR?

- uzavře kontrolu v rozsahu dle usnesení ZM č. 306/11/2/2015.

V Přerově dne 16. 3. 2016
Zapsal: Ing. Miloslav Skládal
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Zápis č. 4 z kontroly kontrolní skupiny Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Přerova

Předmět kontroly:

Na základě usnesení ZM č. 306/11/2/2015: Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje 
Kontrolní výbor kontrolou:
1. Zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu.
2. Postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.

Přítomní členové kontrolní skupiny: M. Zácha (vedoucí), Ing. Skládal, Bc. Mádrová, JUDr. 
Lichnovský, Mgr. Pospíšilová
B. Passinger - omluven
Mgr. Pavlíček - odvolán Zastupitelstvem města Přerova dne 18.04.2016

1. Kontrola zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu

Důvodová zpráva:
Vlastní průběh schvalování financování záměru výstavby cyklodomu probíhal z větší části mimo 
zvyklosti, při kterých se obdobné záměry doposud schvalovaly zastupitelstvem města. Ze strany 
Rady města šlo především o postupy při předkládání návrhů usnesení zastupitelstvu (viz. Zápis č. 1 
z kontroly Kontrolní skupiny ze dne 4. 2. 2016), které zbytečně dostaly záměr i celý proces 
financování do pozice pochybování o transparentnosti této akce.

Nejprve se plánovala stavba jako investiční akce města Přerova.
13.4.2015  byl Radou města Přerova schválen záměr investice usnesením č. 399/15/3/2015 
a následně na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 11.5.2015.Ve stanovisku 
cyklokoordinátora se na straně 2 uvádí, že se jedná o systém BIKETOWER, který je provozován 
v Hradci Králové. Zároveň odbor PŘI upozorňuje, že v rámci přípravy záměru vybudování 
parkovacího domu pro kola musí být postupováno v souladu s tzv. 3E principy. Podle těchto 
principů musí ze zákona postupovat všechny subjekty, které vynakládají veřejné výdaje. Povinnost 
je uložena v zákoně o finanční kontrole, v zákoně o rozpočtových pravidlech a v zákoně o majetku 
České republiky. Úsek ZAK odboru PŘI upozorňoval, že již v okamžiku rozhodování o záměru 
a následném rozhodování o realizaci investiční akce se tato akce stává veřejnou zakázkou. 
Zadavatel je pak již v tomto okamžiku bezpodmínečně povinen naplňovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to především ustanovení § 6, který stanoví, že zadavatel 
je při postupu podle zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace, kdy dodržení výše uvedených zásad současně znamená takový postup, který zcela 
vylučuje zvýhodnění vybraných dodavatelů.

Z uváděných důvodů získání dotace nakonec investici realizuje městská společnost Přerovská 
rozvojová, s.r.o.

Přerovská rozvojová, s.r.o. ovšem nemá dostatek volných finančních prostředků k profinancování 
prodělečné služby parkování kol, a Ing. Petr Měřínský předkládá na  8. zasedání Zastupitelstva, 
které se konalo 13.7.2015 materiál v bodě 5.3 - „Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
finanční výpomoci“. Usnesením byla nadpoloviční většinou schválena návratná finanční výpomoc 
ve výši 2.000.000,- Kč. Materiál neobsahuje ekonomickou analýzu návratnosti projektu.
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Následně na 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se konalo 12.10.2015  byl předložen 
materiál „Financování projektu „Parkovací dům pro kola, Přerov “uzavření smluv“. Jednalo se 
o smlouvu o úvěru č. 960/15/LCD s Českou spořitelnou. Materiál k bodu 5.2 předložil na jednání 
Ing. Petr Měřínský jako náměstek primátora a zároveň jednatel společnosti Přerovská rozvojová 
s.r.o., navrhovatel Rada města Přerova. Smlouva měla zaručit úvěr ve výši 8 milionů Kč s ručením 
majetku města Přerova ve výši 16 milionů korun. Materiál taktéž znovu neobsahuje ekonomickou 
analýzu o návratnosti projektu. 
12. zasedání Zastupitelstva města Přerova se konalo 14.12.2015, v bodě 5.8 – se ruší smlouva na 
úvěr od společnosti Česká spořitelna. A schvaluje se půjčka na 3 000 000 korun od města Přerova. 
Materiál obsahuje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele, ale znovu neobsahuje ekonomickou 
analýzu finanční návratnosti projektu. V materiálu Odbor ekonomiky ve svém stanovisku předkládá 
předlohu orgánům města Přerova ke zvážení a dále uvádí, že nemá žádné informace o financování 
realizace akce a jejího následného provozu. Obdobně se vyjadřuje ve svém stanovisku i kancelář 
tajemníka.

Veřejná zakázka: Parkovací dům pro kola, Přerov je umístěna na webu:

https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_170.html

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/de/Form/Display/620901

Na investiční akci společnost získala dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu, 
podprogram: Cestování dostupné všem, výzva č. 2 pro rok 2015, identifikační číslo 
117D713005111 ve výši 4.990.000,- Kč.

Závěr:
I přes skutečnosti výše uvedené Kontrolní výbor neshledal žádných pochybení či rozpor se 
zákonnou úpravou a proto lze konstatovat, že nebyla porušena zákonnost postupu MMPr při 
poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při financování 
cyklodomu. 

2. Kontrola postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor a jím ustanovená kontrolní skupina si při zahájení kontroly vyžádal od Přerovské 
rozvojové s.r.o. a společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. následující podklady a materiály:

a) Doklad o zveřejnění výzvy k výběrovému řízení na webových stránkách Přerovské rozvojové 
s.r.o. či zveřejnění odkazu na profil zadavatele nebo na stránky administrátora. Tři (Systematica 
s.r.o., Bikeproject s.r.o., Stama s.r.o.) z oslovených uchazečů nemají některá živnostenská 
oprávnění požadovaná ve výzvě dle čl. V., odst. 4, písm. b) a d) (provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a doklad osvědčující oprávnění pro ověřování 
geodetického podkladu pro výstavbu) potřebné pro splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů a tudíž by neměli při předložení nabídky splňovat tuto část zadávacích podmínek. 
Rovněž tito uchazeči nedisponují oprávněním pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci požadované ve smlouvě o dílo dle čl. II, odst. 2. 3. písm. h).

b) Doložení stavebního deníku.
c) Doložení položkového rozpočtu stavby zhotovitele.
d) Předložení výzvy a zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek zakázky.
e) Předložení dokumentace o průběhu výběrového řízení včetně výběru nejvhodnějšího dodavatele 

stavby.
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f) Předložení projektové dokumentace stavby (DUR, DSP, DPS).
g) Předložení veškerých povolení, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů k předmětné stavbě.

Ad a) Přerovská rozvojová s.r.o. nepředložila ke kontrole. Erste Grantika Advisory, a.s.
Jediné co bylo kontrolní skupině sděleno byla skutečnost, že byli osloveni pouze tři firmy
(Systematica s.r.o., Bikeproject s.r.o., Stama s.r.o.). Z oslovených uchazečů nemají některá 
živnostenská oprávnění požadovaná ve výzvě dle čl. V., odst. 4, písm. b) a d) (provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a doklad osvědčující oprávnění pro 
ověřování geodetického podkladu pro výstavbu) potřebné pro splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů a tudíž by neměli při předložení nabídky splňovat tuto část zadávacích podmínek. 
Rovněž tito uchazeči nedisponují oprávněním pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci požadované ve smlouvě o dílo dle čl. II, odst. 2. 3. písm. h).

Ad b) Přerovská rozvojová s.r.o. nepředložila ke kontrole. – předložen pouze stavební deník 
Subdodavatele – společnosti Skanska, neodpovídá vedoucí stavby, rozpor s uzavřenou smlouvou

Ad c) Přerovská rozvojová s.r.o. nepředložila ke kontrole.

Ad d) Přerovská rozvojová s.r.o. doložila ke kontrole. Erste Grantika Advisory, a.s. předložila ke 
kontrole. - Kontrolní skupina neshledala pochybení.

Ad e) Přerovská rozvojová s.r.o. doložila ke kontrole prostřednictvím  Erste Grantiky Advisory, a.s. 
Kontrolní skupina shledala možné pochybení v požadované autorizaci stavbyvedoucího zhotovitele, 
avšak z důvodu nepředložení stavebního deníku nebylo možné zjistit stav věci a potvrdit či vyloučit 
možné pochybení na straně zhotovitele.

Ad f) Přerovská rozvojová s.r.o. předložila projektovou dokumentaci ve stupni DUR s datem 
vyhotovení 06/2015 a rovněž předložila projektovou dokumentaci ve stupni DPS s totožným datem 
vyhotovení 06/2015. Současně byla předložena faktura za zakoupení projektové dokumentace DUR 
ve výši 248.000,- Kč od projektové kanceláře ALFA Projekt s.r.o. – kontrolní skupina konstatuje, 
že DPS měl vyhotovit na základě smlouvy o dílo až vybraný zhotovitel. Smlouva o dílo však byla 
podepsána až v 09/2015 a DUR i DPS byla vyhotovena společností ALFA Projekt s.r.o. již 
v 06/2015 (více viz Zápis č. 2 kontrolní skupiny ze dne 17. 2. 2016). Kontrolní skupina v tomto 
shledává pochybení zadavatele a poukazuje na podezření z přípravy PD pro uchazeče Systematica 
s.r.o. ještě před ukončením zadávacího řízení a výběrem nejvhodnějšího zhotovitele stavby.

Ad g) Předložení veškerých povolení, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů k předmětné stavbě.
Kontrolní skupina neměla možnost nahlédnout do patřičných povolení, která vydal stavební úřad. 

Kontrolní výbor a jím ustanovená kontrolní skupina si sjednala při své kontrole osobní schůzku 
s jednatelem společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. ing. Petrem Měřínským, která proběhla dne 
17.02.2016 v sídle společnosti a na které bylo projednáváno vše, co je uvedeno v Zápisu č. 2 
kontrolní skupiny ze dne 17. 2. 2016.

Kontrolní výbor a jím ustanovená kontrolní skupina si sjednala při své kontrole osobní schůzku se 
zástupcem administrátora zakázky společnosti Erste Grantika Advisory, a.s. Mgr. Martinem 
Abrahámkem, která proběhla dne 16. 3. 2016 v sídle společnosti a na které bylo projednáváno vše, 
co je uvedeno v Zápisu č. 2 kontrolního skupiny ze dne 16. 3. 2016.

Závěr:

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Přerova, aby zadalo jednateli Přerovské 
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rozvojové s.r.o. ing. Petru Měřínskému úkol, předložit chybějící dokumenty a informace, na 
základě kterých bude schopen Kontrolní výbor vyhotovit bezezbytku jasný a jednoznačný 
závěr plynoucí z úkolu mu zadaného na základě usnesení ZM č. 306/11/2/2015.

V Přerově dne 09.05.2016
Zapsal: Ing. Miloslav Skládal


