Zpráva o prověření postupu zadání zakázky:
„Zpracování projektové dokumentace pro realizaci prvků Územního systému
ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Podolí u Brna (okres Brno-venkov)“
a
„Poradenské služby za účelem získání dotací z evropských fondů včetně
administrace a podání žádosti na projekt Územní systém ekologické stability
(ÚSES) v k.ú. Podolí u Brna (okres Brno-venkov)“
Na základě podnětu Mgr. Opluštila ze dne 28.7.2012 kontrolní výbor prověřil postup zadání a
průběhu výše jmenovaných veřejných zakázek malého rozsahu a vyžádal si u starosty
stanoviska jednotlivých kompetentních orgánů:
1. SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR), Oddělení veřejných zakázek OPŽP
Na základě posouzení předložené kompletní dokumentace průběhu obou výzev (výzvy a
zadávací dokumentace, jmenování hodnotící komise, záznamu z hodnocení nabídek) bylo
konstatováno vedoucím pracovníkem odd. veřejných zakázek OPŽP v Praze, že
předložená dokumentace i průběh obou veřejných zakázek je v souladu se Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP platnými v době zveřejnění výzev.
Doporučení OPŽP je pohlídat si ve smlouvě o dílo, aby odměna za zpracování a podání
žádosti nebyla dělena na odměnu za úspěšnost, která je jednoznačně neuznatelným
nákladem. Druhým neuznatelným nákladem je odměna za Závěrečné vyhodnocení akce
(ZVA). Vazbu na schválení přípravy realizace projektu zastupitelstvem obce SFŽP
neposuzuje.
2. MV ČR, ODK (Ministerstvo vnitra ČR), odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Na základě posouzení předložené kompletní dokumentace (výpis z usnesení ZO
24.4.2012, směrnice o zadávání VZ malého rozsahu, výzvy a zadávací dokumentace na
zpracování žádosti ÚSES včetně administrace) bylo odborným pracovníkem
konstatováno, že vypsání rozšířené výzvy na zpracování a podání žádosti včetně následné
administrace projektu i následného postupu starosty je v souladu s platnou směrnicí obce
Podolí i zákonem o obcích. Usnesením ze 24.4.2012 zastupitelstvo obce schválilo zařadit
projekt do Strategického rozvojového plánu obce, čímž projevilo úmysl realizovat
uvedený projekt a podat žádost o dotaci. Starosta v pozici rady obce bez rady i jako
pověřená osoba zadavatele konal navazující kroky v přípravě realizace schváleného
projektu.
3. OTIDEA a.s., oddělení veřejných zakázek
Na základě ústní konzultace postupu s akreditovanou firmou, provádějící školení na téma
„Dopady novely Zákona o veřejných zakázkách na obce a města“, bylo školitelem
konstatováno v tomto postupu neporušení zákona o veřejných zakázkách a potvrzeno
stanovisko MV ČR, ODK.
Na základě vyžádaných podkladů od starosty zpracoval
Ing. Zdeněk Richter, předseda Kontrolního výboru

