
Zápis č. 5 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. – ZM 16.5.2016 – vzalo na vědomí zápis 
z kontroly plnění usnesení ZM č. 306/11/2/2015

2. Postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu. –
Doplněno usnesením ze 16.5.2016, kdy ZM doporučuje Radě města Přerova v působnosti 

valné hromady společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. zajistit předání chybějících dokumentů 
pro úplné provedení kontroly Kontrolního výboru dle usnesení Zastupitelstva města Přerova
306/11//2015.

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

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

Důvodová zpráva:

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 
17.2.2016 v sídle společnosti a na které bylo projednáváno vše, co je uvedeno v Zápisu č. 2 
kontrolní skupiny ze dne 17. 2. 2016. Zastupitelstvu předloženo na zasedání dne 16.5.2016.

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. 3 kontrolní skupiny ze dne 16. 3. 2016. 
Zastupitelstvu předloženo na zasedání dne 16.5.2016.

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.
Bylo osloveno pět uchazečů. 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.
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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.
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 bylo osloveno pět firem
(Systematica s.r.o., Bikeproject s.r.o., Stama s.r.o., Skanska a.s., Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace). 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).
Taktéž se nepodařilo zjistit zda byla zveřejněna výzva k výběrovému řízení na webových 
stránkách Přerovské rozvojové s.r.o..

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 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. 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. Předloženo zastupitelstvu 16.5.2016). 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 všech patřičných povolení, která vydal 
stavební úřad.
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Pan jednatel Ing. Petr Měřínský byl emailem vyzván k odpovědi na níže uvedené dotazy:

Hezké dopoledne pane jednateli,

na posledním zasedání KV jsme chtěli uzavřít kontrolu stavby cyklověže, ale z jednání KS vyplynuly ještě 

nějaké dotazy. Prosím o jejich zodpovězení, ať můžeme kontrolu definitivně uzavřít. Píši je v bodech:

1. Kolik finančních prostředků vynaložila společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. na investiční akci stavba 

cyklověže, a to včetně veškerých souvisejících nákladů, tj. vyčíslení nákladů např. na projektovou 

dokumentaci/dokumentace, správní poplatky, náklady na administraci veřejné zakázky, sankce, 

náklady technického dozoru. Jedná se o podrobný rozpis veškerých nákladů souvisejících s touto 

investiční akcí.

2. Kolik projektových dokumentací (studií) bylo v souvislosti se stavbou cyklověže pořízeno, jakým 

projektantem (pořizovatelem) a jaké byly jejich náklady.

3. Několikrát byli zastupitelé ze strany zástupců města veřejně ujištěni o tom, že je již uzavřen 

dostatečný počet (objem) smluv na reklamu v souvislosti se stavbou cyklověže na pokrytí nákladů na 

splátku dluhu, a tak žádám o jejich doložení v kopii. Jedná se o veškeré smlouvy na reklamu 

související se stavbou cyklověže, když smlouva nemusí být takto pojmenována, ale svým obsahem 

odpovídá úplatě za reklamu. 

Ke dni zasedání kontrolní skupiny tj. 5.9.2016 a následně jednání kontrolního výboru nebyly 
doručeny žádné odpovědi.

Na Zastupitelstvu města 22.8.2016 byli jednatel Přerovské rozvojové společnosti s.r.o. 
a vedení města znovu vyzváni k plnění usnesení č. 417/17/2/2016. Ke dni zasedání kontrolní 
skupiny tj. 5.9.2016 a následně jednání kontrolního výboru nebyla doručena žádná odpověď.

Kontrolní skupina měla k dispozici příkaz UOHS ze dne 1.7.2016 – lze konstatovat, že v tomto 
příkazu byla sdělena fakta na která kontrolní skupina i kontrolní výbor dlouhodobě upozorňoval.

Vzhledem k více jak rok trvající kontrole se rozhodla kontrolní skupina uzavřít tento 
kontrolní úkol. Nutno podotknout, že mnoho dotazů zůstalo nezodpovězeno. Nelze tedy říci, 
že kontrola byla provedena dle představ. 

Můžeme konstatovat:

- Zadavatel – Přerovská rozvojová s.r.o. nedodržel postup stanovený v ust. §62 odst. 3 
citovaného zákona ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v 6 odst. 1 citovaného 
zákona, když dne 9.9.2015 uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem – Systematica s.r.o., 
aniž by před jejím uzavřením měl postaveno na jisto, že obdržel doklady, z jejichž obsahu 
by vyplývalo splnění technických kvalifikačních předpokladů. Přičemž tento postup mohl 
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

- Z uvedených skutečností je zřejmé, že vybraný uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva 
podle §82 zákona, před uzavřením smlouvy nepředložil zadavateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii dokladu prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů. 
Zadavateli tedy vzniká povinnost ověřit, jestli vybraný uchazeč, s nímž byla uzavřena 
smlouva podle §82, před uzavřením smlouvy předložil zadavateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii dokladu prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů. 
Nebyl doložen originál nebo úředně ověřená kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace u stavbyvedoucího.

- Podle zákona č. 106/1999 Sb. byla městem zveřejněna informace o odměnách vedoucích 
odborů. Na ZM konaném dne 22.8.2016 zazněla informace o tom, že vedoucí odboru MMPr 
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obdržel/a odměnu za spolupráci na akci cyklověž. KV nemá podklady v tomto směru, avšak 
je nezbytné k tomuto konstatovat, že se jeví jako nelogické odměňování zaměstnance města 
za činnosti u IA Přerovské rozvojové, s.r.o., která disponuje svým aparátem zaměstnanců. 

- Výtah z příkazu UOHS:
Zadavatel neposkytl řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, pročež měl zadavatel 
zadávací řízení podle §84 odst. 1 písm. c) zákona bez zbytečného odkladu zrušit, neboť 
obdržel pouze jednu nabídku a nemohl tedy smlouvu podle §82 odst. 4 zákona uzavřít 
s uchazečem dalším v pořadí.
Bylo konstatováno, že zadavatel postupoval netransparentně. Tento úřad má za to, že 
zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, když uzavřel 
smlouvu s uchazečem, jenž fakticky neprokázal splnění kvalifikace. 
Svým jednáním zadavatel bezesporu podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť 
zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel smlouvu, přestože uchazeč neposkytl zadavateli 
řádnou součinnost k uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel nebyl oprávněn 
uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu a ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze 
jedinou nabídku, pročež nebylo možné uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí, měl 
zadavatel předmětné zadávací řízení na veřejnou zakázku podle §84 odst. 1 písm. c) zákona 
bez zbytečného odkladu zrušit. 

Závěř - doporučení:

1. Transparentní postup dle zákona, nastavení kontrolních mechanismů společností Přerovská 
rozvojová, s.r.o.

2. Vzhledem k nezodpovězení zásadních dotazů náměstkem Ing. Měřínským jakožto 
jednatelem Přerovské rozvojové, s.r.o. a ignoraci urgování odpovědí, nebylo možné učinit 
ucelené závěry kontroly. Jeví se pak absurdním ukládání takových úkolů Kontrolnímu 
výboru, jejichž řádnému splnění brání právě neposkytnutí informací ze strany 
Ing. Měřínského jakožto jednatele Přerovské rozvojové, s.r.o. a náměstka města v jedné 
osobě.

3. Usnesením ZM č. 470/17/2/2016 z 16.5.2016, ZM doporučilo RM v působnosti valné 
hromady společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. zajistit předání chybějících dokumentů pro 
úplné provedení kontroly KV dle usnesení ZM č. 306/11/2/2015. KV není známo, proč RM 
nezajistila předání těchto dokumentů pro provedení kontrolního úkolu a nesplnila tak 
doporučení ZM. Za zásadní považuje KV rovněž odpovědnost RM jako valné hromady 
společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o., která nekonala ani přes doporučení ZM. 

4. KV není známo, jakou cestou by se měl k podkladům a odpovědím nutným k řádnému 
splnění kontrolního úkolu domoci, když v tomto směru se mu nedostalo odpovědi jak od 
statutárního orgánu společnosti, tak od valné hromady, což ve své podstatě znemožnilo 
řádné splnění kontrolního úkolu.

V Přerově dne 5.9.2016

Zapsal:
Michal Zácha 
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Vyjádření za Přerovskou rozvojovou s.r.o.
Ing. Petr Měřínský
- viz samostatná příloha

Michal Zácha v.r.

Ing. Miloslav Skládal v.r.

Bc. Eva Mádrová v.r.

Břetislav Passinger  v.r.           

Přílohy:
1. Vyjádření jednatele Přerovské rozvojové s.r.o.
2. ÚOHS - Příkaz


