
 
 

 

Zápis č. 10/2016 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 24. 2. 2016 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Aleš Koutný, RNDr. Pavel Milička, Ing. Martin Petr, PaedDr. 

Jaroslav Ptáček, Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček, Ing. Radim Technik  
Omluveni: Ing. Irena Pechová   
 
Hosté: pan Petr Fuksa, zástupce vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
  
Program jednání: 

1. Kontrola veřejných zakázek (Požadavek členů kontrolního výboru na předložení přehledu 

veřejných zakázek loňského roku formou tabulky s údaji: plánovaná cena - alokované 

prostředky v rozpočtu, vysoutěžená cena, konečná cena. K projednávanému bodu bude 

přizvána odpovědná osoba za agendu. Tabulka bude předložena členům KV s týdenním 

předstihem před příštím zasedáním KV.)  

2. Diskuse, různé 

Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 19:00 h 
 
 

Předseda kontrolního výboru v úvodu informoval členy KV o zařazení usnesení kontrolního 
výboru k vytvoření přehledu plnění usnesení jako samostatný bod na zastupitelstvo města 25. 2. 2016. 
Dále se omluvil za svou minulou neúčast na zasedání z důvodu zahraniční pracovní cesty a poděkoval 
členu pověřenému vedením minulého zasedání Ing. Petru Stočkovi. Dotazy na zápis z minulého 
zasedání vzneseny nebyly. Na minulém zasedání byla navržena na program jednání kontrola veřejných 
zakázek.  

 
1. Kontrola veřejných zakázek 

 
Předseda přivítal pana Petra Fuksu, pracovníka odpovědného za přípravu veřejných zakázek na 

odboru rozvoje a územního plánovaní. Jako podklad byla zaslána tabulka přehledu všech veřejných 
zakázek za rok 2015 v členění dle jednotlivých zpracovatelů – odborů a Směrnice k zadávání veřejných 
zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků 
organizací jím zřízených.  

Pan Fuksa omluvil v úvodu vedoucí odboru Ing. Škodovou z účasti na zasedání z důvodu 
nemoci. Odbor rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory vytvořil tabulku přehledu výběrových řízení, 
která obsahuje termín zahájení/ukončení, název akce, částku alokovanou v rozpočtu, výčet uchazečů, 
vítěze, předpokládanou cenu a vysoutěženou cena. Poslední sloupeček vyčísluje úsporu z výběrového 
řízení. Informace o výběrových řízeních je jednou ročně předávána radě města a zveřejněna na 
internetových stránkách města. Za odbor rozvoje a územního plánování je uvedeno cca 10 – 12 akcí. 
Odbor zajišťuje akce s vyššími finančními částkami. Informace o zakázkách jsou zveřejněny na profilu 
zadavatele (limit nad 500 tis. Kč) a dále je využívána elektronická aukční síň PROebiz. Elektronická 
aukční síň je k zadávání veřejných zakázek využívána především Technickou správou budov na opravy 
majetku města, tajemníkem, oddělením informatiky. 

Dotaz p. Koutný – při rekonstrukci ul. Neumannova byla původně rozpočtována částka 5 mil. Kč. 
Rozpočtovým opatřením navýšeno na 7,2 mil. Kč. Kdo stanovuje předběžnou částku do rozpočtu, že se 
potom musí dávat rozpočtové opatření. – Pro konkrétní akci se vytvoří pracovní skupina odborníků a 
vedení města. Rekonstrukce Neumannovy ulice původně zahrnovala pouze frézování komunikace a 
veřejné osvětlení. Projekt rok stál a posléze se němu vraceli s novým vedením a byl rozšířen o výměnu 



 
kamenné obruby, vodorovné značení, zastávku. Rozpočet města nebyl navýšen, byla provedena 
změna mezi položkami rozpočtu.  

Dotaz Bc. Součka na vícepráce, a zda tabulka obsahuje údaje již s vícepracemi – Tyto informace 
nejsou uvedeny v tabulce. Na profilu zadavatele jsou uveřejněny všechny dodatky smluv, úpravy ceny. 

V rámci diskuse na toto téma bylo p. Fuksou sděleno, že každá stavba má svou kartu, kde se 
vede rozdíl mezi cenou stavby a cenou celkovou vč. projektové dokumentace, geodetů, dozoru, a 
dalších. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje vícepráce do výše 30 %. Musí dojít ke koncensu mezi 
všemi zúčastněnými – vytvoří se změnový list, materiál schvaluje rada, dále dodatky smluv jsou 
schváleny radou města. Vícepráce vznikají převážně u rekonstruovaných staveb. Většina víceprací je 
na základě požadavku investora (např. Divadlo – požadavek na kvalitnější materiál na plášť), cca 30 % 
jsou problémy (např. parkoviště u Kinského - podloží).  

Dotaz p. Součka, zda tabulku s daty o výběrových řízeních vytvořili automaticky z informačního 
systému – Tabulka není automaticky systémy generována, všechny údaje musely být dohledány ze 
zadávacích řízení, profilu zadavatele. 
 Bc. Bárta doplnil, že přehled o veřejných zakázkách je zveřejněn na internetových stránkách 
města a vychází ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek, kde je stanovena povinnost informovat 
radu města jednou ročně o všech veřejných zakázkách. Směrnice dopracovává to, co je pod limit 
zákona. Bc. Souček upozornil na rozdíl údaje ve směrnici s přílohou Metodická tabulka postupu - 
rozdílné počty dnů pro oznámení uvolněným zástupcům města. P. Fuksa uvedl, že je právě v přípravě 
aktualizace směrnice. 

Dále byla diskutována povinnost zveřejňování smluv, řešení sporů s dodavatelem právní 
cestou, termíny a prodlužování výběrových řízení, zkušenosti s hodnotícími kritérii (zaměření na 
nejnižší cenu).  

Pro všeobecnou informaci, jakým způsobem je tendrováno, kolik zakázek máme a jak se vyvíjí 
cena, kolik zakázek má ve finále vyšší cenu než bylo zadáno, by mohla být tabulka doplněna o 
konečnou cenu, případně celkovou cenu, tzn. včetně projektové dokumentace, dozoru, apod. Členové 
kontrolního výboru po diskusi k uvedenému přijali následující usnesení. 
 
Usn. 1/10/2016 
KV doporučuje doplnění přehledové tabulky o realizovaných veřejných zakázkách o celkovou 
vynaloženou částku pro jednotlivé zakázky. 
 
Hlasování:   PRO 6              PROTI  1          ZDRŽEL SE 0 
 
 Předseda poděkoval p. Fuksovi za účast a předané informace. Členové KV vzali na vědomí 
informaci, že směrnice prochází aktualizací a zazněl požadavek na seznámení s výslednou směrnicí. 
 
2. Diskuse, různé 

V rámci diskuse připomněl Ing. Stoček dotaz z minulého zasedání kontrolního výboru „Za 

jakých podmínek může být člen KV zařazen do seznamu osob na člena výběrových komisí u veřejných 

zakázek?“ – přesunuto na příští zasedání, které bylo stanoveno na středu 23. 3. 2016 v 17:00 h, 

program zasedání nebyl stanoven. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. 2. 2016 
 
 
                             Bc. Ladislav Bárta, v. r.      
          předseda kontrolního výboru  
 
Zapsala: Ing. Bořilová 


