
Zápis č. 13 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 20. 5. 2020 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl 

Mgr. Zdeněk Mach 

Ing. Jiří Kafka 

   Jana Matyášová 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   David Hošek 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Bc. Rostislav Hrdiborský 

     

Nepřítomni:  Mgr. Petr Caletka (omluven) 

 

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení, kontrola zápisu 
 
2. Informace o probíhajících kontrolách týkající se veřejných zakázek 
 
3. Ustavení nových pracovních skupin  

 
4. Různé  
 
5. Závěr 



 
1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Jednání Kontrolního výboru (dále jen KV) bylo zahájeno v 16:00 hodin. Předseda 

KV RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy KV.  

Předseda KV konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas, vzhledem k výše 

uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Předseda KV se členů KV zeptal, 

zda souhlasí se zveřejněným zněním zápisu z minulého jednání KV tak, jak byl 

zveřejněn na webových stránkách statutárního města Přerova. Nikdo z přítomných 

členů KV neměl proti zápisu námitky – o tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/13/1/2020 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

2) Informace o probíhajících kontrolách 

 
O průběhu kontroly, která se týká celkové opravy elektroinstalace společných 

prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově 
(N006/18/V00029331), VZMR, otevřená výzva, dle VP, ukončeno plnění, jehož 
administrátorem byl zaměstnanec Odboru PRI, seznámil přítomné členy KV PhDr. 
Marcel Kašík. Kontrolu provedl společně s paní Janou Matyášovou. Tato pracovní 
skupina byla ustanovena na jednání Kontrolního výboru dne 19. 2. 2020. 
 

Jedná se o zakázku, která splňuje zákonné náležitosti zakázky malého rozsahu 

podle § 27 a 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota 1 930 222,- Kč bez DPH. 

Výběrové řízení bylo schváleno usnesením RM ze dne 13. 12. 2018. Bylo 

zahájeno 3. 1. 2019 a ukončeno 28. 2. 2019. Zadávání VŘ zakázky proběhlo 

v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, ve znění vnitřního 

předpisu č. 5/2018. Pro uchazeče byly stanoveny podmínky základní, profesní a 

technické způsobilosti.  Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší 

nabídková cena – váha 100%. 

Celkem bylo osloveno 8 dodavatelů: SKEL s. r. o Přerov; Profistav Přerov, QDS 

Group Brno, BJM Přerov, Energy Solutions and Savings Olomouc, Přerovská 

stavební, Elektro plus Brno, Elektro DP Holešov. Lhůta pro ukončení podávání 

nabídek byla stanovena na 21. 1. 2019 v 10hod., do tohoto termínu bylo podáno 8 

nabídek.  



Dne 23. 1. 2019 proběhlo otevírání obálek a první jednání komise k výběru 

dodavatele ve složení ……………………………… Komise konstatovala, že bylo 

řádně a včas doručeno 8 nabídek v souladu se zadávací dokumentací. První tři 

nabídky dle ceny: 

 účastník č. 1 Elektro-Flexi s.r.o, 1 380 030,- Kč 

 účastník č. 3 SYZA s.r.o. 1 602 419,- Kč 

 účastník č. 7 Profistav Přerov 1 742 584,- Kč 

Vzhledem k tomu, že první tři nabídky nebyly údajově kompletní, rozhodla 

komise o uplatnění žádosti o objasnění nebo doplnění údajů. Dne 12. 2. 2019 

proběhlo druhé jednání komise ve stejném složení – předmětem bylo posouzení 

prvních tří nabídek v rámci objasnění nebo doplnění údajů. 

U účastníka číslo č. 1 - nebylo možné provést kvalifikované posouzení 

technické kvalifikace – po doložení konstatováno, že splnil v celém rozsahu. 

Účastník č. 3 - nepředložil osvědčení objednatelů o řádném dokončení 

nejvýznamnějších prací - po doložení konstatováno, že splnil v celém rozsahu. 

Účastník číslo 7 - nebylo možné provést kvalifikované posouzení technické 

kvalifikace – nedoložil. 

Závěrem jednání komise bylo vyloučení účastníka č. 7 z důvodu nedoložení 

údajů a schválení uzavření smlouvy s firmou Elektro-Flexi jako ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou za vysoutěženou cenu 1 380 030,- Kč bez DPH. 

Dne 6. 3. 2019 bylo zasláno vítězi VŘ oznámení o výběru dodavatele a výzva 

k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy na základě které byla 22. 3. 2019 

uzavřena smlouvy se lhůtou ukončení realizace do 90 dnů od zahájení prací.  Ke 

zveřejnění smluv v registru smluv došlo 25. 3. 2019. 

Převzetí hotového díla proběhlo na základě předávacího protokolu dne 15. 10. 

2019, ve stejný den došlo k uhrazení ceny díla.  Všechny zadávací podmínky byly 

splněny v souladu se smlouvou o dílo.  

Závěr: VŘ proběhlo v souladu s usnesením 114/5/6/2018, v souladu se 

zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a 

pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města 

Přerov, ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a v souladu se smlouvou o dílo.  

Zpráva o této provedené kontrole bude přednesena na Zastupitelstvu 

města Přerova dne 8. června 2020. 

 
O tomto proběhlo hlasování. 

 

 



KV/13/2/2020 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 

3) Ustavení nových pracovních skupin pro kontrolu veřejných zakázek 
 
Nově byly ustanoveny tři pracovní skupiny pro kontrolu veřejných zakázek. Jedná 

se o veřejné zakázky malého rozsahu. 
 

První skupina provede kontrolu: Strategický plán rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2021 - 2027 (N006/19/V00031123), zadán, administrátor: 
zaměstnanec Odboru PRI. 
 

Kontrolu provedou: RSDr. Josef Nekl a pan David Hošek. 
 
 

Druhá skupina provede kontrolu: Oprava komunikace ul. Kopaniny, Přerov 
(N006/19/V00013549), ukončení plnění, administrátor: zaměstnanec Odboru PRI. 
 

Kontrolu provedou: PhDr. Marcel Kašík, Mgr. Zdeněk Mach. 
 
 

Třetí skupina provede kontrolu:  Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí: 
SO 101 – Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov (N006/19/V00032352), 
zadán, administrátor: zaměstnanec Odboru PŘI. 
 

Kontrolu provedou: Ing. Jiří Kafka, paní Jana Matyášová. 
 
 

Organizační pracovnice připraví podklady pro jednotlivé pracovní skupiny 
v termínech, které si sami navrhnou. 
 

První skupina sdělila již na jednání KV, že kontrolu provede dne 1. 6. 2020 od 13 
hodin v zasedací místnosti tajemníka Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, 
750 02 Přerov, ve 4. patře. 
 

O tomto proběhlo hlasování. 
   
 
 
KV13/3/2020 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

 



 

4) Různé 

V tomto bodě nebyly navrhovány žádné další podněty či připomínky. 

 

 

5) Závěr 

 

Na konci jednání KV si vzal slovo opět předseda KV, který poděkoval všem 

členům KV za jejich účast a jednání ukončil v 16:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………... 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru            

 

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


