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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informace Kontrolního výboru o provedených kontrolách týkajících se veřejných 

zakázek za období květen - červen 2020 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kontrolní výbor 

Kontrolní výbor projednal všechny provedené kontroly a konstatoval, že všechny kontrolované 

zakázky proběhly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a s vnitřním předpisem č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerovem, ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a s 

příslušnou smlouvou o dílo. 

 

Důvodová zpráva: 

O výsledku první kontroly, která se týkala „Strategického plánu rozvoje statutárního města Přerova 

pro období 2021 – 2027“ informoval předseda KV RSDr. Nekl, který kontrolu provedl společně s 

panem Hoškem. Tato kontrola proběhla na základě usnesení ze 13. jednání KV Zastupitelstva města 

Přerova ze dne 20. 5. 2020, kdy byla ustanovena pracovní skupina ve složení RSDr. Josef Nekl a pan 

David Hošek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 900 000,-- Kč bez DPH. 

  

Výsledky kontroly: 



Rada města Přerova dne 7. 11. 2019 svým usnesením 917/26/6/2019 schválila veřejnou zakázku 

„Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova na období 2021 – 2027“ – zadávací podmínky, 

zahájení výběrového řízení, jmenovala členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek. 

V souladu s ust. § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů se jedná o zakázku malého rozsahu na služby. 

Rada města Přerova schválila oslovení 5 společností k zařazení do výběrového řízení a hodnotící 

komisi ve složení: ……………………………………………….. 

Dne 13. 11. 2019 byla vyhlášena výzva k podání nabídky s lhůtou podání 29. 11. 2019. Jediným 

hodnotícím kritériem se 100 % váhou byla nejnižší nabídková cena. V rámci kvalifikace dodavatele 

byly požadovány tyto ukazatele: 

- prokázání základní způsobilosti, 

- prokázání profesní způsobilosti, 

- prokázání technické kvalifikace, 

  

K tomu byl požadován seznam realizace významných služeb za posledních 5 let a seznam technických 

útvarů, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. 

Dne 29. 11. 2019 proběhlo první zasedání komise. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 7 

účastníků. Z uchazečů bylo stanoveno pořadí. Na prvém místě se umístila společnost Opus consulting, 

s. r. o. s nabídkovou cenou 406 000,-- Kč bez DPH, na druhém místě Proces-Centrum pro rozvoj obcí 

a regionů, s. r. o. s nabídkovou cenou 430 000,-- Kč bez DPH. 

Druhé zasedání komise proběhlo korespondenční formou, kdy byly posouzeny další podmínky zadání 

u dvou nejúspěšnějších společností podle ceny. Toto zasedání bylo ukončeno podpisem protokolu dne 

9. 12. 2019. 

Na třetím zasedání komise po vyhodnocení předchozích informací bylo konstatováno, že účastník 

Opus consulting, s. r. o. předložil neúplnou nabídku, a proto byla vybrána za zhotovitele společnost 

Proces-Centrum, s. r. o. s druhou nejnižší nabídkovou cenou. 

Rada města Přerova dne 16. 1. 2020 usnesením č. 1055/30/6/2020 rozhodla o výběru dodavatele 

Proces-centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Ostrava a schválila uzavření smlouvy o dílo za cenu 

430 000,-- Kč bez DPH (520 300,-- Kč s DPH). Smlouva z 5. 2. 2020 obsahuje harmonogram 

předložení jednotlivých částí zakázky v termínu od 10/20 do 11/21. 

  

Závěr: 

VŘ proběhlo v souladu s usnesením č. 913/26/6/2019, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 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 a v souladu se smlouvou o dílo. 

  

  

Druhá kontrola, kterou provedla pracovní skupina ve složení PhDr. Marcel Kašík a Mgr. Zdeněk 

Mach se zabývala kontrolou veřejné zakázky „Oprava komunikace ulice Kopaniny, Přerov – číslo 

veřejné zakázky: N006/19/V00013549. Tato pracovní skupina byla rovněž ustanovena na 13. jednání 

KV dne 20. 5. 2020. O průběhu kontroly informoval přítomné členy PhDr. Marcel Kašík. 

  

Zakázka 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 plnění 4 469 514,-- 

Kč bez DPH. Jednalo s o opravu povrchu vozovky místní komunikace, která byla ve špatném 

technickém stavu, vykazovala plošné mozaikové trhliny a hloubkovou korozi povrchu. 

  

Výběrové řízení bylo schváleno usnesením Rady města ze dne 28. 11. 2019. Zahájeno bylo dne 13. 11. 

2020 a ukončeno dne 5. 2. 2020. Zadávání veřejné 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. Předpokládaný termín plnění byl duben 2020. Pro 

uchazeče byly stanoveny podmínky základní, profesní a technické způsobilosti. Jediným kritériem pro 

hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena, která měla váhu 100 %. 



  

Bylo osloveno celkem 5 dodavatelů: Eurovia CS a. s., Strabag, a. s., Skanska, a. s., Kareta, s. r. o. a 

Swietelsky, s. r. o. Lhůta pro podání nabídek byla do 10. 1. 2020 do 10 hodin. 

  

Dne 13. 1. 2020 proběhlo otevírání obálek a první jednání komise k výběru dodavatele ve složení: 

……………………………………………………….. Komise konstatovala, že bylo včas a řádně 

doručeno 7 nabídek v souladu se zadávací dokumentací. První tři nabídky dle ceny: 

• Účastník č. 2 Colas CZ, a. s.: 3 180 392,43 Kč 

• Účastník č. 5 Swietelsky, s. r. o.: 3 425 000,-- Kč 

• Účastník č. 4 Strabag: 3 569 908,07 Kč. 

  

Dále se komise zabývala podrobnějším posuzováním nabídek účastníka č. 2 a účastníka č. 5. Bylo 

konstatováno, že nabídka účastníka č. 2 neprokazuje technickou kvalifikaci v plném rozsahu, 

nevykazuje známky mimořádně nízké nabídkové ceny a účastník č. 5 splnil všechny podmínky a jeho 

nabídka nevykazuje známky mimořádně nízké nabídkové ceny. Komise se usnesla na vyžádání 

doplnění nabídky účastníka č. 2. 

  

Na dalším jednání komise bylo konstatováno, že účastník č. 2 splnil požadovaná kritéria. Jeho nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a je způsobilý k uzavření smlouvy za vysoutěženou 

cenu 3 180 392,43 Kč bez DPH. 

  

Dne 6. 2. 2020 bylo zasláno vítězi VŘ oznámení o výběru dodavatele a výzva k poskytnutí součinnosti 

při uzavření smlouvy, na základě které byla dne 13. 3. 2020 uzavřena smlouva se lhůtou ukončení 

realizace do 21 dnů ode dne zahájení prací. Ke zveřejnění v registru smluv došlo dne16. 3. 2020. 

  

Všechny zadávací podmínky byly splněny v souladu se smlouvou o dílo. 

  

Závěr: 

VŘ proběhlo v souladu s usnesením č. 913/26/6/2019, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 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 a v souladu se smlouvou o dílo. 

  

  

  

  

Poslední třetí kontrolu provedla další pracovní skupina a to ve složení Ing. Jiří Kafka a paní Jana 

Matyášová. Kontrola se týkala veřejné zakázky „Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí – SO 

101 Autobusová zastávka – ul. Brabansko, Přerov“. 

  

O průběhu provedené kontroly informoval přítomné členy KV Ing. Jiří Kafka. 

  

Pracovní skupina ve výše uvedeném složení byla ustanovena na zasedání Kontrolního výboru dne 20. 

5. 2020. 

  

Zakázka splňuje zákonné náležitosti zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek – předpokládaná hodnota byla 542 166,-- Kč bez DPH. 

  

Výběrové řízení bylo schváleno usnesením RM ze dne 7. 11. 2019. Bylo zahájeno dne 8. 11. 2019 a 

ukončeno dne 16. 1. 2020. Zadávání veřejné 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 cena, která 

měla váhu 100 %. 

  



Bylo osloveno celkem 5 dodavatelů: EUROVIA, a. s., Zlín, STRABAG, a. s., Olomouc, SISKO, s. r. 

o., Přerov, Antonín Brodacký, s. r. o., Bělkovice – Lašťany, KARETA, s. r. o., Bruntál. Lhůta pro 

ukončení podávání nabídek byla stanovena na 27. 11. 2019 do 10 hodin. Do tohoto termínu byly 

podány 4 nabídky. 

  

Dne 3. 12. 2019 proběhlo otevírání obálek a první jednání komise k výběru dodavatele ve složení 

……………………………. Komise konstatovala, že byly řádně a včas doručeny 4 nabídky v souladu 

se zadávací dokumentací: 

• Účastník č. 1: GALVA TRANS, s. r. o., Prostějov s cenou 622 656,-- Kč, 

• Účastník č. 2: EDMA, s. r. o., Drnovice s cenou 588 380,-- Kč, 

• Účastník č. 3: DEMSTAV GROUP, s. r. o., Hranice s cenou 538 320,-- Kč,  

• Účastník č. 4 SISKO spol. s. r. o., Přerov s cenou 507 451,91 Kč. 

  

Závěrem jednání komise bylo schválení uzavření smlouvy s firmou SISKO, s. r. o., Přerov jako 

ekonomicky nejvýhodnější za vysoutěženou cenu 507 451,91 Kč bez DPH. 

  

Dne 21. 1. 2020 bylo zasláno vítězi VŘ oznámení o výběru dodavatele a výzva k poskytnutí 

součinnosti při uzavření smlouvy na základě, které byla dne 10. 2. 2020 uzavřena smlouva se lhůtou 

ukončení realizace do 51 dnů od zahájení prací. Ke zveřejnění smlouvy v registru smluv došlo dne 11. 

2. 2020. 

  

Závěr: VŘ proběhlo v souladu s usnesením č. 913/26/6/2019, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 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 a v souladu se smlouvou o dílo.  

 

 


