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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.06.2019

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_c_1_Zprava o cinnosti KV_pro zast 07
priloha_c_2__zápis z kontroly inv. akci brno střed
priloha_c_3_zpráva o kontrole inv.akcí
priloha_c_4_Odpověď na interpelaci
priloha_c_5_ Podnět pan Závodský

Materiál předkládá:

Spilková Lukášová Monika, Mgr., Ph.D. - zastupitel

Materiál zpracoval:

Spilková Lukášová Monika, Mgr., Ph.D. - zastupitel

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro
7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy č. 1-5
tohoto materiálu, včetně proběhlé kontroly investičních akcí,
popsané ve Zprávě o kontrole investičních akcí a Zápisu o
kontrole, které tvoří přílohu Zprávy o činnosti Kontrolního
výboru ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
-------

Vytvořeno 12.06.2019 14:01:01
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstva městské části Brno-střed
Vypracováno pro 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
konané dne 19. 6. 2019
Kontrolní výbor zasedal od minulého zasedání ZMČ BS dvakrát: 16. 5. 2019 a 6. 6. 2019.

8. zasedání KV ZMČ BS 16. 5. 2019.
Ke zprávě o činnosti KV je přiloženo:
- K bodu č. 4.: Podnět zastupitele: JUDr. Závodský

Program jednání:
1.

Zahájení a schválení programu

2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu ze zasedání č. 7
Zpráva o kontrole investičních akcí
Podnět zastupitele: JUDr. Závodský
Diskuze, různé
Závěr

K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Usnesení 19.08.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 7 tak jak byl
zapsán.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

Pro

Pro

Zdržel

Pro

Zdržel

Pro

Pro

K bodu č. 3 Zpráva o kontrole investičních akcí
Rozprava:
Předsedkyně předložila Zprávu o kontrole investičních akcí, kterou zpracovala spolu s kolegy
Kylberegerovou a Kurtisem na základě proběhlého šetření tří investičních akcí, a to
rekonstrukce BD Křenová 57, Kounicova 1-9 a Bratislavská 26/28. Materiál byl dokončen až
ke dni zasedání KV, proto Ing. Komárek a Ing. Machů navrhli bod odložit na další zasedání
KV dne 6.6. s tím, že nebylo dostatek času se s materiály detailně seznámit.
Předsedkyně vysvětlila, že úřad čeká na závěry šetření, aby mohl co nejdříve zadat
znalecké posudky na problémové projekty a bylo by vhodné dnes zaujmout stanovisko
alespoň k tomuto, aby nedošlo ke zdržování úřadu. Předsedkyně proto navrhla projít hlavní
body a seznámit se s hlavními argumenty materiálu a doporučit zadání posudků. Diskuzi k
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navrhovaným systémovým opatřením v druhé části zprávy pak odložit na příště, aby mělo
členové dost času se s materiálem seznámit – tyto otázky nejsou natolik urgentní.
Hlasováno bylo nejprve o návrhu p. Komárka:
Usnesení 19.08.03. Odložení projednání bodu na další zasedání 6. 6. 2019.
Hlasování: 2 pro, 3 proti, 2 se zdržel, usnesení nebylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

zdržel

proti

pro

proti

pro

zdržel

proti

Usnesení 19.08.04. Navrhuje se probrat předkládané materiály z důvodu urgence ze
strany úřadu kvůli posudkům již na dnešním zasedání a v závěru navrhnout usnesení, že
se bere materiál na vědomí.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

zdržel

pro

zdržel

pro

pro

Rozprava:
Předsedkyně, paní Kylbergerová a p. Kurtis objasňovali jednotlivé body ze zprávy. První
problém v podaných nabídkách jsou agregované položky, což v konečném důsledku může
znamenat problémy s kontrolou stavebních zakázek, možnost vícenákladů, problémy
s nastavením fakturace. Další kritické místo je příprava projektové dokumentace, existuje
velký kvalitativní rozdíl ve zpracování projektové dokumentace (nedostatečně zpracované
projekty od společnosti DEA), v technickém dozoru. Tyto faktory vytváří podmínky pro
korupční prostředí, zejména v tom smyslu, že všichni soutěžitelé pravděpodobně neměli
stejné informace.
Autoři zprávy (Mgr. Lukášová Spilková, Ph.D., Dr. Ing. Kylbergerová, Ing. Arch. Kurtis)
doporučují nechat zpracovat znalecké posudky na projekty, které projektovala společnost
DEA, a to na Křenová 57 a Kounicova 1-9.
Předmětem zprávy je analýza konkrétních akcí, ale také doporučení pro konkrétní procesy
vztahující se k VZ – to bude projednáváno příště. Ve zprávě se navrhuje metodika pro
zadávání stavebních zakázek pro úředníky na odboru investic, konkrétní doporučení do
budoucna.
P. Kylbergerová: Spolupráce ze strany ÚMČ nebyla optimální, byl problém dostat se
k podkladům u konkrétních zakázek, v průběhu kontrolního šetření docházelo k průtahům ve
vyřizování požadavků členů KV, což vyvrcholilo pokynem tajemníka omezujícím
komunikaci zaměstnanců úřadu vůči členům KV. P. Kurtis: Smyslem kontrolního šetření
nebylo obtěžovat úředníky, ale působit preventivně. Existuje časový tlak na výstupy z KV
z důvodu právě probíhající aktualizace směrnice o VZ. Opětovně byl vznesen návrh na
odsouhlasení znaleckých posudků (p. Flamiková).
P. Weinberger navrhl výslovně požádat p. tajemníka, aby se zúčastnil příštího zasedání, aby
se vyjádřil k nespokojenosti KV ke spolupráci s úřadem. K tomu předsedkyně uvedla, že
pozvánka na každé zasedání je posílána jak panu tajemníkovi, tak i panu starostovi.
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P. Flamiková vyzvala p. Komárka (odpovědného za investice), že by se měl vyjádřit k dané
rozpravě a materiálu. Podle p. Komárka nebylo přijato usnesení ohledně zmocnění (mandát)
ke kontrole VZ. Usnesení bylo přijato pouze ohledně smluv na nebytové prostory (p.
Lukášová – dle zápisu z minulého jednání). Mandát ohledně kontroly VZ byl udělen na
mimořádné schůzce se starostou a tajemníkem, i na protikorupční skupině. (Viz zápis ze dne
12.3.) Byla řešen otázka ohledně rozsahu oprávnění a pravomocí KV, jelikož v zákoně je
řešena spíše obecně, je zde určité vzduchoprázdno. Proto se aktuálně se pracuje na metodice
(manuálu) k činnosti KV – vypracuje Mgr. Plechlová a předsedkyně KV.
V závažnějších věcech je ideální, když se KV obrátí na zastupitelstvo (p. Plechlová), obecně
neshoda se doporučuje řešit usnesením, avšak nikde není definována povinnost KV přijímat
ke všem krokům usnesení. Je možné obecnou domluvu uvést jen do zápisu.
Mgr. Plechlová informovala členy, že kontrola usnesení Rady je v souladu se zákonem. Dle
vyjádření Mgr. Plechlové ze zákona o obcích vyplývá, že výbor může kontrolovat usnesení
RMČ – jde o zákonné zmocnění, což legitimuje kontrolní činnost KV, jelikož veřejné
zakázky, které byly předmětem kontroly, byly schváleny RMČ.
Usnesení 19.08.05. KV bere na vědomí předloženou zprávu o kontrole probíhajících
investičních akcí, vypracovanou členy KV, p. Mgr. Lukášovou Spilkovou, Ph.D., p. Dr.
Ing. Kylbergerovou, Ing. Arch. Kurtisem
a ukládá předsedkyni KV předložit tuto zprávu tajemníkovi a doporučuje zadat
zpracování znaleckých posudků na dvě zakázky, které projektovala společnost DEA
(Křenová 57, Kounicova 1-9) a podílet se na jeho zadání.
Pozn. Předsedkyně- zpráva i zápis z kontroly byl již panu tajemníkovi poskytnut.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Usnesení 19.08.06. KV bere na vědomí, že mimo členy KV byla zpráva dne 16. 5. 2019
dána na vědomí panu starostovi MČ BS.
Hlasování:
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

K bodu č. 4 Podnět zastupitele: JUDr. Závodský
KV obdržel podnět zastupitele JUDr. Závodského ohledně jeho interpelací. (viz přílohy)
Předsedkyně přizvala vedoucí OPO Mgr. Plechlovou, která připravila přepis z audiozáznamu
jednání zastupitelstva, kde byl předmětný dotaz položen, a okomentovala situaci vzhledem
k zákonu o obcích a jednacímu řádu ZMČ.
Pan Závodský se na zasedání tázal: "Bych možná požádal kolegu Vaníčka a Dvořáka..". Do
zápisu to bylo přepsáno: "Dále požádal kolegu Vaníčka a Dvořáka, pokud by mu mohli dát na
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únorové zastupitelstvo denní přehled..“. Mgr. Plechlová konstatovala, že nebylo úplně zřejmé,
zda to myslí vážně či nikoliv. Mgr. Plechlová upozornila, že v interpelacích se to proto
nepromítlo, že nebylo jednoznačné, zda se o interpelaci jedná. Dále pak bylo odpovídáno na
dotazy členů KV ohledně zákona o obcích a jednacím řádu, kde nebyla shledána žádná
povinnost vyplývající ze zákona, která by stanovovala zastupitelům vést si a předkládat
výkazy svých pracovních činností.
Předsedkyně navrhla dát do usnesení doporučení, aby zastupitelé, jakožto volení zástupci,
v rámci transparentnosti radnice pro občany a zastupitele komunikovali probíhající aktivity
otevřeně i nad rámec zákona, přičemž je na každém zastupiteli, jakou formu a prostředek si
zvolí. Tento návrh nebyl v diskuzi podpořen, proto se přistoupilo k hlasování o následujícím
usnesení:
Usnesení 19.08.07. – KV konstatuje, že z formulace dle audiozáznamu ze zasedání ZMČ
jednoznačně nevyplynulo, že se jedná o interpelaci, v zákonné lhůtě bylo odpovězeno
poté, co byl požadavek na 5. Zastupitelstvu jasně formulován jako interpelace a bylo
urgováno její zodpovězení.
KV konstatuje, že neshledal žádnou povinnost vyplývající ze zákona, která by
stanovovala zastupitelům povinnost vést a předkládat výkazy svých pracovních činností.
V tomto smyslu je text odpovědi interpelace dostačující.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

K bodu č. 5 Diskuze, různé
KV žádal na minulých zasedáních přehled smluv o nájmu nebytových prostor a přehled o
příjmech a nákladech tržnice. Přehledy byly obdrženy, dle namátkové kontroly však chybí
některé položky či je potřeba je doplnit, např. za úklid venkovních prostor u tržnice a náklady
na revizního technika u tržnice (Mgr. Flamiková). Tabulku se smlouvami o nájmu nebytových
prostor bude potřeba doplnit o typ nájemního prostoru (Ing. Arch. Kurtis).

9. zasedání KV ZMČ BS 16. 5. 2019.
Ke zprávě o činnosti KV je přiloženo:
- K bodu č. 4.: Zpráva a zápis o kontrole inv. akcí

Přítomno jednání: 7 členů
Nepřítomni: 0 členů
Přítomni hosté: dle prezenční listiny
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu ze zasedání č. 8
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Zpráva o kontrole investičních akcí
Termíny zasedání KV ve 2. pololetí
Diskuze, různé
Závěr

K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Usnesení 19.09.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 8 tak, jak byl
zapsán.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 3 Kontrola plnění úkolů a usnesení
Rozprava: P. Lukášová otevřela nedokončený úkol týkající se usnesení 19.04.04 ohledně
pronájmu NP (prostor 101) Dvořákova 6, Dvořákova 8, který byl na KV předložen na základě
podnětu občana a vykazoval nápadně nízké nájemné.
KV na svém zasedání dne 28. 2. 2019 předal případ k dislokační komisi usnesením 19.04.04.
K dnešnímu datu pan tajemník informoval, že situace byla řešena vyvěšením adresného
záměru na úřední desce, jelikož primárním zájmem nebylo měnit nájemce, ale srovnat
cenovou hladinu. Stávající nájemce ve své nabídce navýšil cenu, přičemž MČ BS díky tomu
získá o cca 33% vyšší příjem z prostor oproti původní ceně.
P. Weinberger upozornil na ceny stejného NP z roku 2004 (podle materiálu, který má z té
doby k dispozici), a cena uvedená v té době je stále vyšší než nyní aktuálně nově navrhovaná
cena. Kylbergerová požádala KV o prošetření této nelogické skutečnosti s tím, že je nutno
prověřit nájemní smlouvy.
K usnesení 19.04.06 týkající se architektonických soutěží p. tajemník uvedl, že
architektonické soutěže se projednávají ve STAKO, což považuje za dostačující, s čímž
souhlasili také členové výboru.
Usnesení 19.09.03. – KV bere na vědomí tabulku kontroly plnění úkolů a usnesení.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

Pro

Pro
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K bodu č. 4 Zpráva o kontrole investičních akcí
Rozprava: P. Komárek konstatoval, že neměl prostor se k předloženému materiálu vyjádřit,
podat připomínky předtím než byl zveřejněn. Předsedkyně k tomu uvedla, že materiál nebyl
doposud zveřejněn, k dispozici byl pouze pro členy KV a pro pana starostu. Zveřejněna byla
pouze krátká tisková zpráva, shrnující tuto kontrolní činnost, zpráva i zápis o kontrole je stále
v neveřejném režimu.
Dále proběhla krátká diskuse ohledně některých bodů ze zprávy. P.. Weinberger vyjádřil
určité znepokojení nad kvalitou TDI.
P. Kurtis navrhl projít materiál podrobně s p. tajemníkem. Zpráva by měla být zaslána
dotčeným odborům – termín vyjádření vedoucích odborů do 14. 6., budou navržena opatření
k nápravě a následně proběhne schůzka s tajemníkem 17.6. od 15 hod. Realizace opatření
k nápravě je odpovědností úřadu (tajemník). Zpráva bude následně předána znalcům, které
úřad oslovil pro vyhotovení znaleckého posudku k těmto investičním akcím.
Usnesení 19.09.04. – KV bere na vědomí zprávu o kontrole investičních akcí včetně
zápisu o kontrole a předává tyto podklady v plném znění tajemníkovi úřadu pro
zlepšení činnosti úřadu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 5 Termíny zasedání KV ve 2. pololetí 2019
Rozprava: Paní předsedkyně navrhla následující termíny pro další zasedání KV ve 2. pololetí
2019, a to:
11.7., 22.8. (bude upřesněno na červencovém zasedání)., 26.9., 24.10., 28.11.
Usnesení 19.09.05. – KV schvaluje harmonogram zasedání na II. pol. roku 2019, tak jak
byl navržen předsedkyní výboru.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová
Pro

Kylbergerová Flamiková
Pro
Pro

Komárek
Pro

Kurtis
Pro

Machů
Pro

Weinberger
Pro

K bodu č. 6 Diskuze, různé
Rozprava: KV výbor se na základě podnětu od občana začal zabývat problematikou
nebytových
prostor
v MČ.
P. Kurtis požádal p. tajemníka ohledně tabulky nájmů doplnit do tabulky typ pronájmu a
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bližší specifikaci (např. poschodí). P. Kylbergerová navrhla zjistit podmínky užívání nájmu
NP, některé prostory jsou prázdné, či zavřené, za účelem oživení centra. Jde spíše o výjimky,
jsou některé NP, které jsou zavřené, ale řádně platí, nebo jsou zavřené, jelikož už nájemci
byla vypovězena smlouva a nájemce dosud nevyklidil (tajemník). Podnájem třetím osobám
současná smlouva neumožňuje (tajemník), pouze po předchozím písemném souhlasu
pronajímatele. P. Kurtis, p. Kylbergerová navrhli doplnit tabulku o provozovatele. P.
Kylbergerová požádala, aby bylo přijato usnesení o tom, že by tabulka mohla obsahovat
všechny NP – pronajaté i volné. P. Machů požaduje vyvěšení všech volných NP na webových
stránkách.
Usnesení 19.09.06. – KV žádá p. tajemníka o doplnění přehledu aktuálně pronajatých
nebytových prostor o výše specifikovaná kritéria a o vyhotovení seznamu v současné
době nepronajatých (volných) NP), včetně jejich aktuálního stavu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

P. Weinberger odešel v 17.08 h.
P. Kurtis požádal, aby se p. Komárek zúčastnil příštího zasedání KV jako člen RMČ BS
odpovědný za investice, a aby o tom bylo přijato usnesení.
Usnesení 19.09.07. – KV požádal p. Komárka, aby se zúčastnil příštího zasedání KV
jako člen RMČ BS.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

Omluven

Pro

P. Flamiková se dotázala p. tajemníka ohledně doplnění nákladů tržnice – za údržbu a úklid.
P. tajemník uvedl, že ty prostory, které jsou ve správě úřadu, hradíme ze svých nákladů. P.
tajemník dále doporučil p. Flamikové, aby se zkontaktovala s pracovníkem úřadu p.
Viktorinem a s ním probrala své další požadavky týkající se tržnice. Dále p. Kylbergerová
otevřela otázku, v jakém rozsahu je tržnice využívána, jak efektivně, zda aktuální
provozovatel p. Bartošek vůbec plní účel užívání v souladu s aktuální smlouvou a zda by
nebylo vhodné požádat OPO o prověření podmínek aktuální smlouvy s provozovatelem.
Dále paní předsedkyně uvedla poslední bod jednání – kontrola usnesení na 6. zasedání ZMČ
BS, který byl předložen „na stůl“, k tomu nebyly další připomínky.
Usnesení 19.09.06. – KV bere na vědomí kontrolu usnesení na 6. Zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
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Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

Omluven

pro

V Brně dne 12. 6. 2019
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS
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Zápis ze šetření ve věci probíhajících
investičních akcí

a) Křenová 57, Brno - projekt Symbios, MUNI
b) Kounicova 1 - 9
c) Bratislavská 25, 28

Zpracovali:
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV

a) Křenová 57, Brno - projekt Symbios, MUNI

Druh
řízení:
Akce:

Zhotovitel:

Křenová 57,
rekonstrukce domu
STUDIE

New work,
s.r.o.
IČ: 29194610

Křenová 57,
rekonstrukce domu
- zajištění technického
dozoru investora (TDI)
- koordinátora

IDEALBAU
s.r.o.,
IČ: 28344481

Rok

Cena bez DPH
Platila MUNI

VZMR oslovení
okruhu
uchazečů

cca 2% z ceny
stavby tj. 0,85
mil. Kč
Zhotovila

VZMR otevřené
řízení
PD Křenová 57
–autorský dozor

DEA
energetická
agentura, s.r.o.
IĆ: 41539656

cca 10% z ceny
projektu tj.
120 tis. Kč
červen
2019

105 510,00 Kč

otevřené
podlimit
ní řízení
Křenová 57 rekonstrukce domu

FRAMA, spol.
s r.o.
IČ: 44961219

39,8 mil. Kč

24.05.

42 875 280,00
Kč

Proces akce a definice problémových momentů:
1) Požadavek na investiční akci:
Na základě požadavku Masarykovy univerzity (dále jen „MUNI“) vybrala městská část Brnostřed (dále jen „MČ“) objekt k realizaci. Vedoucí úředník se podílel na výběru vhodné nemovitosti
dle požadavků MUNI.
2) Rozsah investiční akce/přesná specifikace zadání, prací
Kdo se podílel na přípravě přesné specifikace zadání? MUNI s MČ?
Kdo připravoval podklad pro studii, kterou zadávala MUNI.
3) Vypracování studie: New Work, s.r.o., IČO: 29194610
Způsob výběru: Dvě studie na projekt Křenová 57 si nechala zpracovat a také hradila MUNI (tedy
zástupci projektu Symbios).
Zpracovatelé studie představili studie radním MČ, kteří se přiklonili k práci New Work s.r.o.
Studie nebyla pro MČ závazná.
Byla vybrána studie společnosti New Work, s.r.o, Na základě této studie se soutěžil výběr na
dodavatele projektové dokumentace (dále jen „PD“), doporučená cena PD byla 1 700 000,- Kč.

•
•

4) Projekt: zpracovaný firmou DEA, energetická agentura, IČO: 41539656
Postup: VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) s uveřejněním výzvy
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 1 700 000,- Kč bez DPH, cena vychází se studie, kterou zpracovali New
Work s.r.o.
Předpokládaná cena byla zveřejněna předem.

•

Šlo o otevřené výběrové řízení, zúčastnilo se 11 subjektů.
Lhůta pro podání nabídek byla od 12.1. do 30.1.2017
Otevírání obálek: komise tvořena 3 členy – úředníci Jiří Švachula, Petr Liškutin a Iveta Němcová.
Vítězem se stala DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO: 41539656 (dále jen „DEA“), na základě
nejnižší cenové nabídky, která činila 1,196 milionu korun bez DPH, tedy o 500 000,- Kč níže než
byla cena předpokládaná zpracovatelem studie New Work, s.r.o.
Na druhém místě se místila Intar, a.s. cena za PD 1.238 milionů korun bez DPH
Na třetím místě se umístila Technico Opava s.r.o. cena za PD 1.290 milionů korun bez DPH.
Soutěže se zúčastnil také zhotovitel studie New Work, s.r.o. s cenou 1.659 milionu korun bez
DPH, tato cena kopírovala cenu předpokládanou na základě studie.
Firma DEA zpracovala projekt, který je v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek,
jedná se o položkový rozpočet, který v je některých případech zpracován pouze ve sloučených
položkách-agregovaných. DEA uvedla v položkovém rozpočtu cenu stavby 39 876 233,-Kč (s
předraženými + agregovanými položkami), již zde došlo k neúměrnému navýšení ceny díla.
Například v část: Přístavba ve dvorní části, je uvedena cena přístavby 2.7 mil. bez DPH. K tomu
je doložen položkový rozpočet celkem o 27 agregovaných položkách.
Dle vyjádření TDI pana Kučery, položkový rozpočet, který obsahuje cca 27 položek na přístavbu
o celkové ceně 2.7 milionů korun bez DPH, nelze kontrolovat je příliš obecný? Ale přesto
investora MČ na tuto skutečnost neupozornil. Ve SOD je, uvedeno, že TDI upozorní na veškeré
nesrovnalosti.
Mimo jiné je přístavba povolena pouze jako stavba dočasná, do roku 1920.
Podněty:
- Zodpovědnost TDI – navrhujeme pozastavení platby v souladu se SOD a uplatnění sankcí. KV
dá stížnost na ČKAIT
- Na autorizovaného projektanta zodpovědného za zpracování PD a položkového rozpočtu bude
podána stížnost a podnět k prošetření na ČKAIT, ČKA.
- pozastavit platbu TDI, uplatnit sankce ze SOD.
5) Zajištění organizace zadávacího řízení firma Qualiform, a. s.
Postup: veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) bez uveřejnění výzvy s
uveřejněním smlouvy pro zadání
Režim veřejné zakázky: VZ MR
Předpokládaná cena: neuvedena
Uzavřená zakázka, osloveny tři subjekty.
- Qualiform, nabídková cena: 74 600,- Kč vč. DPH
- Regionální poradenská agentura, nabídková cena: 94 000,- Kč vč. DPH
- RTS a.s., nabídková cena: 108 900,- Kč vč. DPH
Podle odstavce II.7.4. Příkazní smlouvy, uzavřené s administrátorem je jeho povinností v
přípravné fázi zkontrolovat projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu. Nebylo
upozorněno na agregované položky v rozpočtu ani na mnohonásobně předražené položky.
6) Soutěž na zhotovitele díla: výherce stavební firma Frama, s.r.o.
Účastníci soutěžili na základě neúplného projektu, zpracovaného v obecné rovině,
s položkovým rozpočtem bez bližší specifikace.
Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení, otevřená zakázka, prováděná administrátorem
Qualiform (viz bod 5)
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Předpokládaná hodnota: 39 876 233,- Kč bez DPH
Kritéria:
a) Výše nabídkové ceny bez DPH váha 70 %

b) Délka realizace předmětu veřejné zakázky váha 30 %
Výběrové řízení se zúčastnily dva subjekty:
FRAMA, spol. s r.o., IČO: 44961219, nabídková cena 42.8 milionů korun bez DPH/délka
realizace 320 dní
KROS - stav, a.s., IČO: 26227657, nabídková cena 44.1 milionů korun bez DPH/ délka realizace
340 dní
7) Realizace stavebního díla: zhotovitel FRAMA, spol. s r. o.
Předpokládaná hodnota: 39 876 233,- Kč bez DPH dle kontrolního rozpočtu,
nabídková cena Frama 42.8 milionů korun bez DPH/délka realizace 320 dní
8) Technický dozor investora: Idealbau, s.r.o., zastoupený Ing. Pavlem Kučerou
Postup: VZ malého rozsahu bez uveřejnění výzvy s uveřejněním smlouvy po zadání
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Zajištění technického dozoru investora (TDI) + koordinátora BOZP
výběrové řízení:
- IDEALBAU s.r.o., IČO:28344481, nabídková cena 660 000 korun bez DPH
- JM realing s. r. o., IČO: 25345117, nabídková cena neuvedena
- SOD o TDI a BOZ byla uzavřena s firmou Ideal Bau (ve SOD je KD 1-2x týdně, kontroly na
stavbě 2 x týdně
- Realizace cca 1 rok
U práce TDI byla zjištěna pochybení v jeho činnost oproti SOD. Neupozornil investora MČ na
předražené položky, na chybně zpracovaný, tj. blíže nespecifikovaný položkový rozpočet, ne
posílal dle smlouvy kopie zápisů ze stavebního deníku. Na kontrolní prohlídce byla zjištěna
pochybení v průběhu prováděných stavebních prací.

Příklad položek předražených zhotovitelem
Tabulka první cena: nabídková cena FRAMA, druhá cena dle Kontrolního Rozpočtu DEA.
D+M dveře vnitřní HPL 700/1970
mm, zárubeň, včetně napojení na
392 D16 konstrukce
D+M dveře vnitřní HPL 800/1970
mm, zárubeň, včetně napojení na
393 D17 konstrukce
D+M dveře vnitřní HPL
800+350/1970, zárubeň, včetně
396 D20 napojení na konstrukce

19,00 kusů kus 557,48

1 074 322,70

163 400,00

41,00 kusů kus 161,82

1 009 067,40

385 400,00

2,00 kus

303,37

120 687,60

Položka č. 393: Jde o interiérové dveře, podle KR od DEA cena specifikace 9 390,-/Ks,
vysoutěžená cena 24 609,-/KS (cena v rozpočtu stavební firmy).

29 920,00

Položka č. 392: Jde o interiérové dveře, podle KR od DEA cena specifikace 9 578,-/Ks,
vysoutěžená cena 56 526,-/KS (cena v rozpočtu stavební firmy).
Položka č. 396: Jde o interiérové dveře, podle KR od DEA cena specifikace 14 920,-/Ks,
vysoutěžená cena 60 343,-/KS (cena v rozpočtu stavební firmy).
Na chybné položky měli upozornit úředníci MČ při výběru zhotovitele, následně na ně měl
upozornit TDI. Vybrala se nejlepší cena podle krycí listu a MČ nemá možnost tyto položky
ovlivnit.
Příklady problémových agregovaných položek:
2

005121
R

Zařízení
staveniště

1,00 Soubor

-22,00

780 000,00
Frama

1 000
000,00
DEA KR

Položka: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ je uvedena jedna položka a cena 780 000,- Kč
Na žádost KV provedl TDI rozpoložkování. Do této doby se danou položkou nezabýval, pouze je
dával k měsíční úhradě (780 000,- Kč /10 měsíci). Červeně označené položky nemají být součástí
zařízení staveniště. Jsou zde záměrně uvedeny z důvodu doložení vysoké ceny.
Rozpoložkování:
- vybudování zázemí pro provoz stavby (šatna, kancelář stavbyvedoucího)
- následná demontáž, odvoz a likvidace zázemí
- pronájem stavebního výtahu
- elektrická spotřeba energie stavby
- spotřeba vody (vodné, stočné) stavby
- ostraha stavby
- geodetické zaměření retenční nádrže
- geodetické zaměření odlučovače tuků
- geodetické zaměření výtahu
- geodetické zaměření dvorní přístavby
- geodetické zaměření bytů pro zápis do katastru
- geodetické zaměření objektu pro vyhotovení geometrického plánu
- výškové a polohové zaměření stavby pro realizaci zakázky
- pasportizace objektu
- zimní opatření stavby
- vybudování vnitro staveništních rozvodů energií
Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,

Zápis z jednání s TDI dne 29. 3. 2019 od 13:00
Zasedací místnost č. 9, ÚMČ Brno-střed
Jednání přítomni:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
- Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
- Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV

-

Ing. Marek Lukáš – člen KSBD
Petr Springinsfeld – člen KLO
Pavel Kučera – TDI
Petr Pacal – OISBD

Průběh jednání:
• TDI Kučera představil stavbu, PD, položkový rozpočet a předložil kopie ze stavebního deníku.
• KV Kylbergerová se ptá TDI Kučery, zda v souladu se SOD kontroloval položkový rozpočet,
zda nebyly některé položky vysoké či nepřesně specifikované. TDI Kučera sděluje, že s
ohledem na ceny na trhu se mu zdá cena za celou stavbu v pořádku, nicméně dodává, že on
cenu neposuzuje, ta je daná smlouvou o dílo, u výběru zhotovitele a uzavírání smlouvy nebyl.
• KV Kylbergerová se ptá, jak vede evidenci provedených prací, jak jsou kontrolované objemy,
jak probíhala kontrolo zemních prací - množství přesunuté zeminy popř. množství odvezené
zeminy. Dle sdělení TDI Kučera kontroloval rozsah zemní práce dle PD dvakrát týdně na
stavbě. Ve stavebním deníku nejsou pravidelné záznamy TDI o kontrole stavby. s
• KV Kylbergerová a Kurtis požaduje po TDI vysvětlit složení agregovaných položek. TDI pan
Kučera není schopen vysvětlit skladbu agregovaných položek. Agregovanou položku zařízení
staveniště připraví k dalšímu jednání. TDI Kučera sděluje, jaké zařízení staveniště firma na
stavbě realizovala, ale samotný obsahovou náplň agregované položky nezná, přesto podepisuje
měsíční fakturaci (podíl agregované položky zařízení staveniště).
• Členové KV upozorňují na podivné položky – dveře za 200.000, dveře za 47.000/1 ks celkem
objednáno 40 kusů atd.
• KV Kylbergerová požaduje informaci o BOZP a certifikát. TDI Kučera vysvětlit, co obnáší
činnost koordinátora BOZP, a jaké činnosti spadají do kompetence zhotovitele v oblasti
BOZP, byl předložen certifikát.
• KV Kurtis se ptá na změny oproti PD, TDI Kučura sděluje, že nebyly žádné změny oproti PD.
• KV Kurtis se dotázel, zda byly provedeny vícepráce či méně práce, TDI Kočera, sdělil, že
seznam bude předložen.
• KV Kylbergeroá se dotázala, zda dodržuje podmínky SOD, podle které má posílat scany
stavebního deníku. TDI Kučera sdělil, že neposílá scany stavebního deníku, že si kopie
stavebního deníku uchovává a předá na konci stavby, ale v souladu se SOD posílá investorovi
zápis z každého KD.
• Předložená PD stavby dočasné ve dvorní části nesplňuje požadavky dle vyhlášky o veřejných
zakázkách ani stavebního zákona, nelze podle ní vyhotovit položkový rozpočet, nelze
kontrolovat stavbu. TDI Kučera si toho byl vědom.
Ukončeno v 15:00 hodin.
KV upozorňuje na chybnou činnost úředníků, kteří TDI neupozornili na nedodržování požadavků
SOD, na chybně zpracovaný položkový rozpočet –agregované položky, nemožnost kontroly
provedených prací.
Jaké kroky podnikli úředníci po zjištění nedostatků ke zjednání nápravy, v průběhu stavby a nyní?
Byla krácena fakturace?
Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,

Zápis z jednání s TDI dne 12. 4. 2019 od 13:00
Zasedací místnost č. 9, ÚMČ Brno-střed
Jednání přítomni:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV

-

Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV
Mgr. Jasna Flamiková – člen KV
Petr Springinsfeld – člen KLO
Pavel Kučera – TDI
Martin Štěrba – OISBD

Průběh jednání:
•
Na úvod byl probrán zápis z minulého jednání. TDI předložil certifikát BOZ. TDI uvedl, že
již napravil pochybení a v souladu se SOD, zasílá zápisy z prohlídek na OISBD.
•
TDI informoval o skutečnosti, že předal zhotoviteli kopii přílohy č. 5, vyhlášky č. 499/2006
Sb. Dle aktuálního znění a požaduje po stavbě vedení stavebního deníku v souladu s
vyhláškou.
•
TDI popsal průběh proškolení pracovníků s ohledem na BOZP.
•
KV Kylbergerová se ptá, zdali TDI procházel položkový rozpočet a v souladu se SOD a zda
se zabýval cenou položek a zda byla cena některé z položek nestandartní. TDI předložil ceny,
které jsou v nabídce-agregované: jen v souboru nebo jako uzavřený komplet. Uvedl, že
požádal zhotovitele o rozklíčování, těchto položek, na základě kterých byla stanovena
následně cena. Z předložených podkladů zhotovitele, však stále není zřejmé, co vše bylo
součástí ceny. Materiál byl zpracován zhotovitele nedostatečně v obecné rovině. TDI není
schopen provést řádnou kontrolu na stavbě.
•
TDI byl dotázán na některé ceny z položkového rozpočtu, zdali je považuje za ceny běžné?
Podle vyjádření TDI jsou ceny v pořádku a nevybočují z běžné praxe. Dále sdělil, že dražší
konstrukce již není možné měnit, jelikož jsou už zabudované a odsouhlasené. Položky
zabudované bez atestů zatím nejsou proplaceny. Předražené interiérové dveře typu HPL, jsou
dle vyjádření TDI již naskladněny a není možná záměna, přesto, že se je cena nadstandartní
(dveře za 200.000, dveře za 47.000/1 ks celkem objednáno 40 kusů atd.). Ing.
•
Arch. Gabriel Kurtis upozornil TDI na položka č. 17 dveře, kde KR uvádí cenu 9.500,- Kč a
nabídková cena činí 56000,- Kč!! Nesedí ani počet kusů. TDI tvrdí, že počet kusů dohlídá
•
Způsob využití domu je přesně dán, jedná se o projekt Symbios – sdílené bydlení. Ceny dveří
a jiných materiálů jsou v nejvyšším standartu. TDI uvádí, že není schopen posoudit, zda
takové dveře jsou pro tento projekt potřebné. TDI byl dotázán, proč v souladu se SOD
neupozornil investora MČ na vysoké ceny za některé položky oproti běžné praxi? TDI uvádí,
že kdybych neodsouhlasil soupis prací v souladu s nabídkovou cenou, tak by se zakázka
nemohla realizovat. Na nadprůměrně vysoké ceny investora neupozornil.
•
TDI, dělil, že výkaz výměr pro dvorní přístavbu (agregovaná položka) není zpracován v
souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. – není zde uveden postup výpočtu, jedné se o cca 3 mil.
Na dotaz, zdali je možné se k tomuto nějak postavit z pozice TDI, aby se investor vyhnul
problémům? TDI, řekl, že z jeho pohledu nevím, jak z toho ven. Stejný problém je se
zařízením staveniště.
•
KV žádá po OISBD zpracovat porovnání cen: KR (projekční cena) / Nabídková cena Frama
/ cena dalšího v soutěži.
•
TDI sdělil, že probíhající stavební práce, důsledně kontroluje (měří provedené práce metrem,
zkoušky dle norem, směsi byly v zimním období dováženy, nikoliv míchány na stavbě). Ve
výkazu výměr chyběly objemy materiálů na omítkoviny, ale ze strany TDI nebyly uznány,
ale přesto je zhotovitel realizoval.
•
TDI předložit a objasnil změnové listy – celková cena mírně ponížena.
•
Na upozornění KV Kurtise TDI prověří, zdali restaurátor výkladce doložil osvědčení o
odbornosti a technologický předpis.
•
V objektu je noční ostraha.
•
Byl stanoven termín kontroly na stavbě na čtvrtek 18.4.2019 v 16:00 hod. před vstupem do
objektu.
•
Dr. Ing. Karen Kylbergerová hodnotila jednání jako vstřícné, TDI byl tentokrát lépe
připraven, bylo konstatováno, že v souladu se SOD se snaží plnit své povinnosti.

Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hodin.
Zápis z kontrolní prohlídky stavby KV s TDI dne 18. 4. 2019 od 16:00
Křenová 57, Brno
Jednání přítomni:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
- Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
- Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV
- Ing Bohumil Bílek – zastupitel KDU ČSL
- Pavel Kučera – TDI
- pan Machač – za zhotovitele Frama
Průběh jednání:
• Přítomní byli poučeni o BOZ, obdrželi ochranné pomůcky, TDI provedl členy KV po stavbě.
• Bylo upřesněno, že v projektu se staví 8 bytů pro cca 16 osob. Rozpočet ne rekonstrukci je
celkem 42,8 milionů korun bez DPH, včetně stavby dočasné ve dvorní části.
• Byl vzneseny dotazy na TDI, který je zkonzultuje s projektantem:
na tepelné mosty
ocelová konstrukce na dvoře: prověřit vodivost propojení, případné použití podložek
chybné ukončení drátěné výplně v ocelové konstrukci
rozpoložkování agregovaných položek (dveře)
obkladačky ukončeny bez listel
• Zařízení staveniště: bylo vidět již jen kancelář a soc. zařízení pro dělníky.
• Dočasná stavba, do roku 2020 je vedena pouze jako jedna agregovaná položka v rozpočtu za
2,83 mil. bez DPH. Co se stane, když stavba nebude povoleno, prodloužení.
• Drobné nedostatky - schodiště
Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,
Schůzka zástupců KV u Ing. Pacala, OISBD dne 10. 5. 2019 od 12.00,
Křenová 57, Brno

Informace od Ing. Pacala:
• Studii a cenu na základě, které probíhalo výběrové řízení na zhotovitel PD zpracovala firma New
Work architekti, stanovila cenu 1,7 mil. bez DPH.
• Otevřenou zakázku vyhrála firma DEA. Výběrového řízení se účastnilo celkem 11 subjektů, viz
PŘÍLOHA č.1
- New Work architekti nabídla 1,695 mil. neplátci DPH
- Dea nabídla cenu 1,196 mil bez DPH.
• Lhůta byla od 12.1. - 30.1.2017
• Otevírání obálek: komise 3 lidí – Švachula, Liškutin a pracovnice úřadu paní Iveta Němcová.
SOD s Deou je na Ezaku.
• Na autorizovaného projektanta zodpovědného za zpracování PD bude podána stížnost a podnět k
prošetření na ČKAIT, ČKA
• Jak PD tak rozpočet kontroloval zodpovědný pracovní na OISBD.
• Jedná se o uzavřenou zakázku, které subjekty byly vybrány: byly osloveny tři subjekty, vyhrála
QUALIFORM.

Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,

b) Kounicova 1-9
Kounicova 1,
3, 5, 5, 9 oprava
obvodového
pláště budovy,
dvora a sklepů
Kounicova 19, Brno zajištění
technického
dozoru
investora
(TDI) a
koordinátora
BOZP
Kounicova 1,
3, 5, 7, 9 –
autorský
dozor
projektanta

Metrostav, a.s.

otevřené
podlimitní
řízení

9.9.2019 94 263 693,64 Kč

86,7 mil. Kč

INVESTINŽENÝRIG
a.s.

VZMR oslovení
okruhu
uchazečů

9.9.2019 1 275 000,00 Kč

cca 2% z
ceny stavby
tj. 1,8 mil. Kč

DEA Energetická
agentura, s.r.o.

VZMR otevřené
řízení

9.9.2019 85 824,00 Kč

cca 10% z
ceny projektu
tj. 120tis. Kč

Z důvodu nespolupráce úřdníků MČ není tato akce dokončena, zákaz komunikace vydaný
panem tajemníkem
1) Požadavek na investiční akci:
- Jak bylo vybráno, kdo výběr uskutečnil? - OISBD, pak schvalovala rada?
2) Rozsah investiční akce/přesná specifikace zadání, prací
- Kdo specifikaci zadání a soupis prací provedl?
3) Vypracování studie:
- Kdo vypracoval studii?
4) Projekt: zpracovaný firmou DEA, energetická agentura, IČO: 41539656
Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 1 850 000 Kč bez DPH
Předpokládaná cena byla zveřejněna předem.
Šlo o otevřené VŘ, zúčastnilo se 3 subjektů.
Nabídkové ceny:
DEA Energetická agentura, s.r.o., 41539656, nabídková cena: 1 332 210 vč. DPH
RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o., 27738833, nabídková cena: 1 899 700 vč. DPH
Energy Benefit Centre a.s., 29029210, nabídková cena: 2 988 700 vč. DPH

Vítězem se stala DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO: 41539656, na základě nejnižší
cenové nabídky, která činila 1,101 milionu korun bez DPH (1 332 210 vč. DPH), tedy o
750.000,- níže než byla cena předpokládaná.
5) Zajištění organizace zadávacího řízení: DEA, energetická agentura, IČO: 41539656
Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy s uveřejněním smlouvy po zadání
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Uzavřená zakázka, byly osloveny tři subjekty.
- DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO: 41539656: nabídková cena: 159 000 bez DPH.
- VIA Consult a.s., IČO: 25084275: nabídková cena: 176 000 bez DPH.
- ikis s.r.o, IČO: 63485290: nabídková cena: 254 000 bez DPH.
6) Soutěž na zhotovitele díla: výherce METROSTAV a.s., IČO: 00014915
Účastníci soutěžili na základě neúplného projektu?
Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení, otevřená zakázka, zajištěná administrátorem DEA
(viz bod 5).
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Předpokládaná hodnota: 86 676 274,- Kč bez DPH
Výběrové řízení se zúčastnily dva subjekty:
METROSTAV a.s., IČO: 00014915 : nabídková cena: 94 071 563,81 bez DPH.
IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257: nabídková cena: 96,8 milionů korun bez DPH.
7) Realizace stvabeního díla: zhotovitel METROSTAV a.s., IČO: 00014915
Předpokládaná hodnota: 86 676 274 Kč bez DPH dle kontrolního rozpočtu,
METROSTAV a.s., IČO: 00014915 : nabídková cena: 94 071 563,81 bez DPH.
???
Problémy doplnit - fáze realizace stavby
8) Technický dozor investora: INVESTINŽENÝRING a.s., IČO: 60742470
Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy s uveřejněním smlouvy po zadání
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Zajištění technického dozoru investora (TDI) + koordinátora BOZP
Průzkum trhu provedl pánové Švachula + Liškutin podle protokolu.
výběrové řízení:
- INVESTINŽENÝRING a.s., IČO: 60742470, nabídková cena 1 275 000,- Kč bez DPH
- INVIN s.r.o., IČO: 29211751, nabídková cena neuvedena
- SAFETY PRO s.r.o.., IČO: 28571690, nabídková cena neuvedena
INVESTINŽENÝRING uzavřel na 449 dní, 1.275.000,-, tj. 85 000,-Kč/měsíčně,
Dozor TDI provádí Ing. Jan Jakubo, není autorizovaný inženýr.

Zápis z jednání KV s TDI dne 1. 4. 2019 od 13:00
Zasedací místnost č. 9, ÚMČ Brno-střed
„Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů“
Dne 01.04.2019 bylo ve 14:00 hodin v místnosti č. 9, ÚMČ Brno-střed, zahájeno předsedkyní
kontrolního výboru paní Monika Lukášová Spilková, jednání ve věci seznámení se se stavbou a
výkonem funkce technického dozoru investora.
Projektant DEA
Jednání přítomni:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
- Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
- Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV
- Petr Springinsfeld, člen KLO
- Ing. Tomáš Štercl – TDI – zástupce firmy Invest inženýring
- Ing. Jan Jakubo – TDI
- Petr Pacal OISBD
- Martin Štěrba - OISBD
 Paní předsedkyně seznámila zúčastněné s jednotlivými zástupci kontrolního výboru a předala
slovo místopředsedkyni výboru paní Karen Kylbergerové, která jednání dále vedla.
 Za TDI se jednání účastnili pan Jan Jakubo, který vykonává funkci TDI a kontrolora BOZP na
stavbě a pan Tomáš Štercl, který je jednatelem společnosti Investinženýring a.s. (dále jen
„Invest“).
 V úvodu jednání byly zástupci TDI požádání o krátké představení společnosti a následně o
představení stavby jako celku. Pan Štercl tedy krátce představil společnost Invest, kdy uvedl
počty zaměstnanců a stavby, které jako společnost dozorovali.
 Následovala otázka, kdo ze zástupců Invest je autorizovanou osobou? Pan Jakubo uvedl, že
on není autorizovanou osobou, autorizovanou osobou je pouze pan Štercl.
 Na dotaz kolik zaměstnanců má reálně firma a v jakém poměru pan jednatel uvedl, že mají 7
zaměstnanců, kteří svoji činnost vykonávají jako živnostníci. Společnost Invest jim poskytuje
zázemí typu kancelář, Notebook, rozpočtářské programy a podobně.
 Na dotaz na kolika akcích se společnost již pro MČ Brno-střed podílela, nebyl schopen pan
Štercl jednoznačně odpovědět. Úkol byl tedy přenesen na OISBD, které zajistí výčet akcí MČ
Brno-střed, na kterých se společnost podílela jako TDI.
 Dále byl TDI požádán o představení stavby jako celku včetně kladení důrazu na nutné změny
oproti projektové dokumentaci (dále jen PD). Pan Jakubo tedy představil stavbu, kdy
v průběhu byly pokládány doplňkové dotazy.
 Jak probíhala soutěž zakázky, byla Vaše společnost oslovena? Pokud ano, jakým způsobem a
na základě čeho byla oslovena?
- Ano, naše společnosti byla oslovena poptávkou přes profil zadavatele. Následně jsme tedy
podali cenovou nabídku. Důvody oslovení neznám, předpokládám, že na základě dobré
zkušenosti z předešlých akcí.
 Máte s Vašimi zaměstnanci smlouvu na každou stavbu, kterou dozorují?
- Ne, máme smlouvu uzavřenu na kalendářní rok.
 Vztahuje se na tyto TDI pojištění sjednané Vaší společností?

- Předpokládám, že ano.
 Kdo provádí průzkum trhu před oslovením?
- Vedoucí OISBD (Liškutin) s panem místostarostou (Švachula), pokud některý z nich není
přítomen, pak já (Pacal)
 Co bylo podkladem k výběru TDI?
- Zadávací PD, návrh smlouvy, výzva, předpokládaná cena,…
 Jak stanovujete cenu při podávání nabídek?
- Dříve byla dle sazebníku UNIKA, to jsme ale nevyhrávali. Nyní volíme cenu v % z výše ceny
předpokládané s ohledem na předchozí zkušenosti, v tomto případě cca 1,3% z ceny díla
 Pracujete běžně se společností DEA?
- Ne, jedná se o první zakázku
 Váš táta má akcie ve společnosti IMOS, víte, že se účastnili zakázky?
- Že má táta akcie ve společnosti IMOS vím, že se IMOS účastnil soutěže na tuto zakázku
nevím.
 Nedozoroval Invest stavby společnosti IMOS realizované pro MČ Brno-střed?
- Nevím, prověřím (Pacal)
 Zasíláte zápisy z prováděných kontrol na stavbě na e-mail uvedený v příkazní smlouvě?
- Nezasílám, se zástupci investora komunikuji při jejich účasti na stavbě
To není dostačující, smlouva to stanovuje jinak, takže ji neplníte
 Máte stavební deník?
- Zde ne, je na stavbě
Takže jej předložíte na dalším jednání.
 Provedl jste kontrolu PD a shledali jste nějaké chyby?
- Ano provedli, chyby jsme neshledali. Veškeré chyby se ukazují, až při realizaci po odkrytí
konstrukcí
 Na předražené položky jste narazil?
- Narazil jsem na větší množství omítek na BD K5, informaci jsem předal stavbě ke kontrole a
nechal jsem vyhotovit změnové listy na méněpráce.
 Mimo kontrolu objemů kontrolujete i jednotkové ceny?
- Ano provádím, vysoká cena je za opravu teracových omítek, kde je cca 17.000,-Kč, ale při
realizaci a objemu prací, které tato položka obsahuje, ji akceptuji.
 Prosím o zajištění průběžného upozorňování zástupců ÚMČ BS na vysoké jednotkové ceny.
- Ano, provedu.
 Jak jste řešil situaci po zjištění nesouladu objemu prací?
- Řešil jsem ji přímo se stavbyvedoucím, který připraví změnový list.
 Dle Vašeho názoru je chyba chybou projektanta?
- Ano, nicméně spíš nedopatřením, než-li úmyslná, tedy dle mého názoru
 Kdo podepisuje soupis prací za Invest?
- Pouze já (Jakubo).
 Docházíte na stavbu při každém problému?
- Ano, docházím.
 Nájemníci si ale stěžují, že nejste k zastižení?
- To si nemyslím, to je slovo proti slovu.
 Kdyby jste prováděl zápisy do SD o každé situaci nedošlo by k rozporům.






-

Beru na vědomí
Zařízení stavěniště ve výši 3 mil. Kč je reálné? (600 tis. Kč na objekt)
Dle mého názoru je adekvátní
Jak kontrolujete objem materiálu, který je přepravovaný a fakturovaný? Kontrolujete auta?
Nekontroluji a nezapisuji auta zajišťující odvoz, objem beru s ohledem na objem provedených
prací
Musíte kontrolovat, zde teče nejvíc peněz!
Dle mého názoru to nejde spočítat, nestojím tam.
Tak to pracujete v rozporu se smlouvou.
Jaká je cena za m3 suti na stavbě?
Nemám tu rozpočet

Je 352,-Kč/m3




-

Kam odváží stavba suť a jaká je na skládce cena za uskladnění?
Do Černovic a cena je okolo 410,-Kč/m3 dle typu suti
Zaměřte se tedy nyní na odvoz suti a její objemy
Ano, zaměřím
Ukažte nám jak je řešena v rámci PD výměna výtahů
Je řešeno v technické zprávě
Víte, že není půdorysně zakreslena v PD? Jak můžete podle této PD kontrolovat stavbu?
Nezaznačení v PD jsem si nevšiml, na stavbě již výtah byl, tak jsem tomu zřejmě nevěnoval
pozornost
 Kolik stálo vypracování této PD?
- Dokumentace pro stavební povolení = 625.308,- Kč, obstarání stavebního povolení 42.912,Kč, prováděcí dokumentace = 309.428,- Kč, technická pomoc v zadávacím řízení = 17.880,Kč, výkon autorského dozoru = 85.824,- Kč, zhotovení průkazu PENB = 111.648,- Kč
CELKEM tedy 1.193.000,-Kč bez DPH
Projekt není zpracován v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o projektové dokumentaci,
V projektové dokumentaci skutečného provedení není zakresleno 5 výtahů, není možná kontrola
položek, bourací práce, chybně zpracovaný rozpočet.
Úkoly plynoucí z jednání:
1. Zjistit po jakou dobu byla vyvěšena výzva k podání nabídek
2. Nechat provést právní rozbor na dozorování staveb společností Invest realizovaných
společností IMOS
3. Snížit fakturaci TDI za nedodržení smlouvy, smluvní pokuta, nemožnost kontroly projektu,
položkového rozpočtu atd.
4. Zlepšit podíl kontroly úředníků
5. Předložení stavebního deníku na příštím jednání
6. Zajistit porovnání cen kontrolního rozpočtu, nabídkového rozpočtu a dané cenové úrovně RTS
7. Řešit smluvní vztahy z pohledu možného vypovězení nájmu v případě nevpuštění do bytu za
účelem provedení oprav.
Poznámky: Byl vyhotoven geologický a stavebně technický průzkum v rámci zpracovávané PD?
Přílohy: Prezenční listina

Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,

Zápis z kontrolní prohlídky stavby KV s TDI dne 18. 4. 2019 od 11:00
Kounicova 1-9, Brno
Jednání přítomni:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
- Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
- Ing Bohumil Bílek – zastupitel KDU ČSL
- Martin Štěrba – OISBD
- TDI Ing. J. Jakubo
- Stavbyvedoucí p. Kacetl
- Metrostav: p. Jašek
Doporučení plynoucí z kontroly:
- Dokontrolovat pasportizaci včetně funkčnosti
- Fotografie výtahů
- Přizvat kontrolu lešení PERI - chybí točnice - TDI
- Doložit atest na materiál sklepních kójí.
- OISBD – projekt na sanační práce a atest na materiál sklepní kóje: nekvalitní
provedení, nezapracované!!
- TDI upozorněn na nepořádek na stavbě
- Nevyhovující hygiena – TOI pouze jedna na celou stavbu, zapáchající na ulici pod
okny nájemníků
- Poškozená Noppova folie na Kounicova č.5.
- Zařízení staveniště: TDI rozpoložkovat agregované položky: tj. staveniště a výtahy
- BOZ
Výše uvedené dostatky dohlídá zodpovědný úředník OISBD ve spolupráci s TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,

Ukončeno ve 13:00 hod.

c) Bratislavská 26, 28

Bratislavská
26,28 rekonstrukce
domu
Bratislavská
210/26,28 –
rekonstrukce
domu – zajištění
technického
dozoru investora
(TDI) a
koordinátora
Bratislavská
26,28 - autorský
dozor

IMOS Brno,
a.s.

otevřené
podlimitní
řízení

21.06.2019

59 481 536,85 Kč 53,8 mil. Kč

Ing. Dalibor
Pazderka

VZMR oslovení
okruhu
uchazečů

červen
2019

789 000,00 Kč

cca 2% z
ceny stavby
tj.1,1 mil. Kč

Projekční
architektonická
kancelář spol. s
r.o. ing.arch. V.
Steinhauserová

VZMR oslovení
okruhu
uchazečů

červen
2019

138 708,00 Kč

cca 10% z
ceny projektu
tj. 200tis. Kč

Z důvodu nespolupráce úřdníků MČ není tato akce dokončena, zákaz komunikace vydaný
panem tajemníkem

1) Požadavek na investiční akci:
- Jak bylo vybráno, kdo výběr uskutečnil? - OISBD, pak schvalovala rada?
2) Rozsah investiční akce/přesná specifikace zadání, prací
- Kdo specifikaci zadání a soupis prací provedl?
3) Vypracování studie: TheBüro / architekti Brno
Způsob výběru: ?
Konsorcium dle Smlouvy o sdružení č. 16-002-07, členové volného sdružení architektů:
TheBüro / architekti Brno
Pasport domu: https://zakazky.brno-stred.cz/contract_display_696.html
Ing. Zuzana Lidmerová, 87921898,
43 900,00,- Kč bez DPH

4) Projekt: zpracovaný Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V.
Steinhauserová, IČO: 60754583.
Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Účastníci soutěže:
AiD team a.s., 04270100, nabídková cena: neuvedena
DIMENSE v.o.s., 27753379, nabídková cena: neuvedena

Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing. arch. V. Steinhauserová, 60754583,
nabídková cena: 1 819 400,00,- Kč bez DPH.
Projekt od ing. arch. Steinhauserové vykazuje mnohem větší kvalitu než projekty od DEA.
5) Zajištění organizace zadávacího řízení: S-INVEST CZ, s.r.o., IČO: 25526171
Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy s uveřejněním smlouvy po zadání
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
- AP INVESTING, s.r.o., IČO: 60712121: nabídková cena: neuvedena.
- RTS,a.s., IČO: 25533843: nabídková cena: neuvedena.
- S - Invest CZ s.r.o., IČO: 25526171: nabídková cena: 129 000,- bez DPH.
- Dále se účastnil S-INVEST, s.r.o., 60748656, společnost byla vyloučena.
6) Soutěž na zhotovitele díla: výherce IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257
 Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení, Druh řízení: užší řízení

Režim veřejné zakázky: podlimitní
Předpokládaná hodnota: 53 829 000,- Kč bez DPH
Výběrové řízení se zúčastnily dva subjekty:
METROSTAV a.s., IČO: 00014915 : nabídková cena: neuvedena.
IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257: nabídková cena: 59 481 537,00 bez DPH.
7) Realizace stvabeního díla: zhotovitel IMOS Brno, a.s., IČO: 11476044
8) Technický dozor investora: Ing. Dalibor Pazderka, IČO: 11476044
Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy s uveřejněním smlouvy po zadání
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: neuvedena
Zajištění technického dozoru investora (TDI) + koordinátora BOZP
výběrové řízení:
AP INVESTING, s.r.o., 60712121, nabídková cena: neuvedena.
Ing. Zdeněk Šimoník, 18141196, nabídková cena: neuvedena.
Ing. Dalibor Pazderka, IČO: 11476044, nabídková cena: 789 000.
Pan Pazderka oslovil kolegu Šimoníka o pomoc, zjistil, že stavba je náročná, podělil se tím
pádem o výdělek – velmi zodpovědný přístup TDI!!
Jsou denně na stavbě. KV dává plusové body.

Zápis z jednání s TDI dne 5. 4. 2019 od 13:00
Zasedací místnost č. 9, ÚMČ Brno-střed
Bratislavská 26, 28 Brno
Jednání přítomni:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
- Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
- Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV
- Mgr. Jasna Flamiková – člen KV
- Petr Springinsfeld – člen KLO
- Jiří daler OISBD
- Pazderka Dalibor, Šimoník Zdeněk TDI
Řešené body:
1. Dotazy komise na TDI stavby – kontrola rozpočtu, nestandardní položky, kvalita projektu a
rozpočtu, způsob řízení stavby zhotovitelem, popis stavby a procesu výstavby.
2. TDI nenašli zásadní problémy v rozpočtu.
3. TDI kontrola na stavbě téměř každý den, zapisuje každou prohlídku do SD, informativně
předloženy zápisy z SD.
4. Dotazy na způsob kontroly výkopů, bourání, objemů, tonáže sutí atd, likvidace odpadů,
prokazování výměr.
5. Kvalita PD, rozsah PD, rozpočet odpovídá PD.
6. Způsob kontroly fakturace, kontrola položek v soupisech provedených prací.
7. Zařízení staveniště, vedlejší náklady – rozbor položek – obsah, výše – zajistí TDI a OISBD do
příští komise .
8. Srovnání projektové ceny s vysoutěženou smluvní cenou, rozdíl cca +10% dražší stavba než
kontrolní rozpočet. OISBD provede srovnání rozpočtů v .xls s vyznačením rozdílů cen u každé
položky.
9. Střecha rozklíčovat celkové náklady – demontáž, montáž, přesun – zajistí TDI a OISBD.
10. Cena za výtah je včetně šachty a založení.
11. Dotaz na Odbor bytový – pro koho jsou určeny budované byty, jaká bude politika pronájmu
s ohledem na vyšší standard bytů.
12. Standardy projektovaného vybavení, srovnání s požadovaným standardem městskou částí.
13. Příkazní smlouva s TDI – případné prodloužení termínu avizované stavbou, max lhůty,
oznámení objednateli, jedná se o závažnou událost – zajistí TDI.
14. Soupisy prací – způsob kontroly zdokladovat, demonstrovat na fakturaci za 03/19 – zajistí TDI
a OISBD.
15. TDI dodatek rozšíření počtu osob – doložit na příštím KV – zajistí TDI a OISBD
16. Příští schůzka KV dne 10.4.19 ve 13:00 na stavbě – fyzická kontrola stavby, dokladů
Zapsal: referent JiřiDaler
Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,
Zápis z kontrolní prohlídky stavby KV s TDI dne 10. 4. 2019 od 13:00
Bratislavská 26, 28 Brno
Jednání přítomni:

-

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. – předsedkyně KV
Dr. Ing. Karen Kylbergerová – místopředsedkyně KV
Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV
Mgr. Jasna Flamiková – členka KV
Petr Springinsfeld – čen KLO
Jiří Daler - zástupce investora
Pavel Rohánek – zástupce investora
p. Mlynář – zástupce projektanta
Dalibor Pazdera – TDI
Zdeněk Šimoník – TDI
Titzl Boris – Imos Brno
René Sedlák – Imos Brno
Petr Groda – IMOS Brno – stavbyvedoucí

Průběh jednání:
•
Přítomní byli poučeni o BOZ, obdrželi ochranné pomůcky
•
TDI, Stavbyvedoucí, zástupce projektanta a zástupci investora provedli členy KV po stavbě
•
Arch. Kurtis upozornil TDI i stavbyvedoucího na nedodržování BOZP při montáži
ocelových konstrukcí výtahu
•
TDI a Stavbyvedoucí předvedli změny v provedení stavby oproti projektu. Např. projekt
počítal s podstatným zachováním trámových stropů, s jen částečnými výměnami trámů, to
ale po kompletním odkrytí bylo zjištěno jako nemožné. Proto byla vyměněna valná většina
trámů trámových stropů a bylo upuštěno od ošetření původních dřevěných prvků
mikrovlnným zářením. Což stavba vyhodnotila jako neefektivní.
•
Byla provedena kontrola stavby a bylo konstatováno, že stavba je uklizená a práce probíhají
dle obvyklých postupů.
•
Na závěr byly předvedeny práce proběhnuvší ve sklepě, kdy původní základová spára byla
postupným postupem práce podkopána a byl vytvořen mohutný monolitický základ objektu.
Arch. Kurtis se dotázal, zda byl beton vodostavebný. Stavbyvedoucí odpověděl, že není. Od
hydroizolace zdiva v úrovni sklepa se upustilo, proto by arch. Kurtis povazoval volbu
Vodostavebného betonu za adekvátní variantu. Práce ve sklepě byly prováděny pro to aby se
zvýšila světlá výška a mohly být ve sklepě sklepy k bytům.
•
Arch. Kurtis upozornil na fakt, že při tak zásadní rekonstrukci, kdy zůstali v podstatě jen
svislé konstrukce by bylo efektivnější dům zvednout ještě o 1. Podlaží a srovnat se na úroveň
okolních objektů a efektivněji vynaložit prostředky MČ. Brno-střed
•
Následně byli členové KV přítomni KD
•
TDI převedli probíhající kontrolu měsíčního vyúčtování, která ještě nebyla hotova.
Výše uvedené nedostatky dohlídá zodpovědná úřední osoba ve spolupráci z TDI.
Zprávu o provedení úkolů a odstarranění nedostatků předaji předsedkyni KV,

Zpráva o kontrole probíhajících investičních akcí
Kounicova, Bratislavská a Křenová
Na vědomí kontrolnímu výboru ZMČ Brno-střed (dále jen „KV“)
Zprávu zpracovali, na základě prošetření akcí členové kontrolního výboru Městské části Brna střed,
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph. D. – předsedkyně KV, Dr. Ing. Karen Kylbergerová –
místopředsedkyně KV a Ing. Arch. Gabriel Kurtis – člen KV.
Pověření:
Dne 12. 3. 2019 byli na mimořádném zasedání členové KV informováni starostou Ing. Arch. Vojtěchem
Menclem a tajemníkem Bc. Petrem Štikou, MBA, LL.M. o policejním zásahu v prostorách úřadu MČ
Brno-střed. Policie zajistila dokumenty některých investičních akcí v listinné i elektronické podobě.
Podezření se týká činnosti radního Jiřího Švachuly a vedoucího investičního odboru Petra Liškutina.
Policie se zajímala také o pana Kosmana ze Správy nemovitostí. Vyšetřování je zaměřeno na investiční
zakázky z období 2014-2018. Dle sdělení tajemníka se Úřad MČ Brno-střed do sporu přihlásí jako
poškozený, v té věci ho zastupuje JUDr. Radek Ondruš. Mimo uzavřené zakázky, které prošetřuje
policie, probíhá několik investičních akcí, kterými se policie nezabývá. Tajemník sdělil členům KV, že
zakázky, které byly ve fázi soutěže, ještě před zahájením realizace, se budou soutěžit znovu, ale některé
probíhající zakázky je potřeba ihned prošetřit. Členové KV byli požádáni o prošetření tří prioritních
zakázek: Kounicova, Bratislavská a Křenová. Na následném jednání dne 21. 2. 2019 KV bylo
odsouhlaseno, že v rámci kontroly bude svoláno jednání s TDI jednotlivých staveb a poté proběhne
kontrola přímo na stavbách. Předsedkyně KV požádala zástupce jednotlivých politických stran o
odbornou spolupráci při prošetřování jednotlivých zakázek a o přizvání odborníků. Aktivně pracovali
pouze výše uvedení členové, jednání s TDI se zúčastnili také zástupkyně strany Zelených Mgr. Jasna
Flamiková a zástupce lidovců Ing. Bohumil Bílek.
Postup prováděné kontroly:
•

Postup zadávání soutěže veřejných zakázek.

•

Seznámení se s jednotlivými zakázkami na jednání s TDI (představení zakázky, časový
harmonogram postupu stavebních, SOD, seznámení se PD, položkovým rozpočtem stavby,
způsob kontroly prováděných stavebních prací, měsíční fakturace, atd.)

•

Kontrolní prohlídka stavby – místní šetření

•

Zpracování výsledků

Průběžný výstup:
Bylo zjištěno, že u dvou (Křenová, Kounicova) ze tří prověřených probíhajících investičních akcí
v celkové hodnotě cca 140.000,- Mil Kč bez DPH, je nedostatečně zpracován projekt pro výběr
zhotovitele (prováděcí projekt, výkazy výměr) od společnosti Dea, energetická agentura, s.r.o., tedy
dokument na základě kterého by potencionální soutěžitelé o veřejnou zakázku měli tvoři své cenové
nabídky.
Tato skutečnost pak zakládá příležitost pro vytvoření korupčního prostředí. A to tím způsobem,
že soutěžitelé, kteří nemají informace, které projekt pro výběr zhotovitele (prováděcí projekt, výkazy
výměr) v dostatečné míře neobsahují, mají ztíženou možnost zúčastnit se soutěže, soutěže se proto

nezúčastní. Naopak soutěžitel, který by obdržel v zadání chybějící informace, může svou nabídku ušít
na míru. Vzniká tak situace nízkého počtu soutěžitelů a vytvoření prostředí s nedostatečnou konkurencí
a v důsledku toho dochází k prodražení investiční akce.
•

Položkové rozpočty, které měly být zpracovány v cenách obvyklých podle obecného ceníku
RTS, jsou chybné v tom, že jednotlivé ceníkové položky jsou nahrazovány netransparentními
kumulovanými položkami, které nejsou obsažené v ceníku RTS, nebo jsou nahrazeny
položkami individuální kalkulace. Tento nedostatek v důsledku způsobí prodražení stavby již
ve fázi projektu.

•

Součástí investiční akce rekonstrukce domu Křenová 57 je výstavba budovy, jejíž cena je dána
pouze souborným výčtem položek, bez bližší specifikace, bez uvedení množství materiálu a
dílců. Tento stav mimo jiné zamezuje kontrole hospodárnosti vynaložených nákladů. Uvedený
stav rovněž zamezuje řádnému výkonu činnosti technického dozoru stavby.

•

V projektové dokumentaci projektu Kounicova 1-9 jsou i takové zásadní nedostatky, že chybí
zakreslení stávajících výtahů a technické řešení výtahů nových. Výměna pěti výtahů jat tak v
projektu pro výběr zhotovitele (prováděcí projekt, výkazy výměr) řešena pouze pěti
soubornými položkami, bez návaznosti na ostatní konstrukce. Tento nedostatek v důsledku
může stavbu nekontrolovatelně předražit, a to mimo jiné i v důsledku více prací.

•

Uvádíme, že při výkonu kontroly docházelo a dochází k průtahům ve vyřizování požadavků
členů kontrolního výboru směřovaných na Úřad městské části Brno střed, a to u těch
požadavků, které směřovaly k prověření dalších konkrétních nedostatků. Toto vyvrcholilo
pokynem tajemníka omezujícím komunikaci zaměstnanců úřadu ke kontrolnímu výboru.

•

Kontrolním výborem bylo zjištěno, že i nejlevnější cenové nabídky na zhotovitele stavby, který
se stal vítězem výběrového řízení, obsahují i tak absurdní položky jako 19 ks interiérových
dveří, každé za 56.000 Kč, kdy podle kontrolního rozpočtu byla cena za jedny dveře stanovena
na 9.500 Kč, a nebo 40 ks interiérových dveří, každé za 24 609,-Kč, kdy podle kontrolního
rozpočtu byla cena za jedny dveře stanovena na 9.390,-Kč.

Shrnutí navrhovaných opatření:
•

Zadat zpracování Znaleckých posudků na dvě zakázky, které projektovala společnost DEA (Tedy
adresy Křenová 57 a Kounicova 1-9), Kontrolní výbor chce být účasten formulace zadání
posudků a dát znalcům k dispozici i tuto zprávu.

•

Předat systémové návrhy oddělení interního auditu jako podklad k vypracování
doporučení/metodiky pro stavební zakázky jako přílohy ke směrnici o zadávání veřejných
zakázek.

•

Propojit právního zástupce MČ s KV prostřednictvím předsedkyně a místopředsedkyně.

Závěr:
Výstupem šetření jsou na jedné straně Obecná doporučení pro proces stavebních veřejných zakázek,
kde jsou definovány jednotlivé fáze procesu, možná rizika a návrh řešení. Vzhledem ke zjištěným
skutečnostem došel KV k závěru, že je nutné zadat vypracování znaleckých posudků na stanovení
skutečných nákladů stavby: Křenová a Kounicova. Kontrolní výbor chce být účasten zadání znaleckých
posudků.

Postup zadání a zpracování VZ
Definice rizik v procesu zadávání VZ a návrhy řešení
1. Požadavek na investiční akci
Impuls na realizaci konkrétní investiční akce může vzejít z několika směrů: např. veřejný
zájem/udržovací práce/nutnost oprav/změna účelu užívání/požadavek třetího subjektu/atd.
Možná rizika:
• Politický nebo osobní tlak na výběr objektu nebo investice.
Návrh řešení:
• V obecné rovině: transparence a otevřenost radnice, komunikace připravovaných kroků
s veřejností a zastupitelstvem.

2.

Náplň investiční akce/přesná specifikace zadání, objemu stavebních prací, zodpovědnost

Možná rizika:
• Politické zadání - tlak na úředníka.
• Změna původního záměru, rozsahu, účelu, jednotlivých položek, obecné nekonkrétní zadání.
• Lidský faktor (úmyslná, neúmyslná chyba).
• Projekt, který není zpracován podle vyhlášek a zákonů, chybějící specifikace prvků,
neúplný/nekonkrétní-agregovaný položkový rozpočet, neúplný výkaz výměr, nemožnost
následné kontroly, nemožnost řádného nacenění investiční akce.
Návrh řešení:
• Kvalitně zpracované smlouvy o dílo.
• Kontrola projektové dokumentace, specifikace prvků, položkového rozpočtu a výkazu výměr
• V odborné rovině (týká se i všech následujících fází 2-8):
• Jedena konkrétní zodpovědná úřední osoba, odborně zdatná, má na starost průběh
celé akce od zahájení, přes realizaci až po předání stavebního díla (obdoba
projektového manažera v soukromém sektoru).
• Bude založen „Rodný list investiční akce“, tj. složka, ve které bude zaznamenáván
průběhu celé akce od počátku záměru, až po fázi dokončení, v jasném a přehledném
formátu; tak bude zřejmé, jak zakázka postupovala, které subjekty se účastnily
jednotlivých fází, součástí budou také zápisy z jednotlivých jednání, fotodokumentace,
zápisy, kopie stavebního deníku, atd.
• Dodržování směrnic a přesně definovaných pracovních postupů.
• Kontrola výstupů práce úředníků, přesná specifikace náplně práce ve smlouvě o pracovní
činnosti, stanovení odborné způsobilosti.
• Implementace postupů z evropské legislativy (- přísnější pravidla při čerpání dotačních titulů).
• Nepoužívat, vyjma odůvodněných případů, agregované položky.

3.

Zadání a zpracování studie na akci včetně odhadu ceny

Možná rizika:
• Způsob výběru zpracovatele studie a chybně stanovena cena - omyl/záměr.
• Pokud se nesoutěží - přímé oslovení předem vybraných „osvědčených firem“.
• Pokud se soutěží - únik informací předem vybraným firmám.
Návrh řešení viz bod 2:

•
•
•

Vícečlenný přípravný tým zakázky vedení zápisů (součástí rodného listu), jeden zodpovědný
úředník – PM.
Kontrola výstupu zpracovatele studie z pozice úřadu.
Dělat otevřené výběrová řízení na studii podlimitní zakázky nebo si studii transparentně zadat
u vybraného architekta.

4. Projekt
•
•

•

Vychází z předložené studie, cena projektu by se měla odvodit podle doporučení ČKAIT, ČKA
nebo by měla být nižší.
Projekt musí splňovat veškeré zákony a platné vyhlášky; např. vyhlášku č. 499/2006 o
projektové dokumentaci, autorizovaná osoba je zodpovědná za zpracování PD v souladu
s platnými normami a vyhláškami a stavebním zákonem.
Kontrola projektu musí být zaručena kvalifikovanými úředníky, kteří jsou za svou práci
zodpovědní.

Možná rizika:
Fáze soutěže projektu:
• Nízká cena na úkor kvality díla, projekt nesplňuje dané vyhlášky, není přesná specifikace. To
umožňuje manipulaci s cenou zakázky a následný výběr dodavatele stavby, umožňuje případné
více práce a méně práce.
• Krátký termín může také omezit okruh kvalitních zájemců, vyloučit firmy, které neměly studii
k zakázce v dostatečném předstihu, zvýhodní ty, které spolupracují se zadavatelem.
Fáze přebírání PD:
• Úředníci, kteří splňují odbornou kvalifikaci (dokonce někteří mají autorizaci), pochybili při
kontrole předávané projektové dokumentace a kontrole položkových rozpočtů. V rozpočtu
jsou nerozepsané agregované položky (chybí specifikace prvků okna/dveře, nebo například
výtah a požadavků na prvky, tím nelze určit cena daného prvku, zařízení staveniště atd.).
Návrh řešení:
Fáze soutěže projektu:
• Kvalitní podklady pro projektovou dokumentaci – kvalitní studie včetně návrhu ceny
• Soutěž dodavatele projektu – vždy otevřená VZ
• Soutěž dodavatele projektu – nejen kritérium ceny a termín zpracování, ale i reference.
Čím jasněji a konkrétněji budou tato kritéria stanovena, tím lépe budou moci úředníci posoudit
kvalitu projektu.
• Výběrová komise s účastí odborné veřejnosti v případě větších projektů, nebo alespoň
vícečlenná komise v případě menších akcí, vždy s účastí firem přihlášených do výběrového
řízení.
Fáze přebírání PD:
• Zodpovědný úředník pracuje jako PM, má plnou zodpovědnost za danou akci od počátku do
konce, účastní se kontrolních dní, kontroluje práci TDI i dodavatele stavby.
• Návrh na rozšíření pracovníků OISBD, podle rozsahu investičních akcí na základě často
zmiňované pracovní přetíženosti úředníků-nutno v pracovní smlouvě přesně definovat náplň
činnosti.
• Kontrola položkového rozpočtu zodpovědná osoba – OISBD.

5.
•
•

Zajištění organizace zadávacího řízení: Administrátor
Výběrové řízení na administrátora - nezávislý odborník, kontrola PD, ceny, formální správnost
Zodpovědnost a funkce administrátora, SOD, cena.

•
6.

Rotace administrátorů, aby bylo sníženo riziko vytvoření korupčních skupin.
Soutěž zhotovitele, dodavatele stavby

Možná rizika:
•
•

Ovlivnění procesu otevřené soutěže:
Nekvalitní projekt: projektová dokumentace nesplňuje požadavky vyhlášky, není možno
provést položkový rozpočet.
Krátká oficiální lhůta pro podání nabídek u VZMR, domluvený soutěžící dostal k dispozici PD
včetně položkového rozpočtu před vyhlášením výběrového řízení – tím získal výhodu před
ostatními soutěžícími. Ti nejsou schopni bez řádné projektové dokumentace zpracovat
v krátkém časovém termínu nabídku.
Poznámka: Soutěže se zúčastní předem domluvený okruh účastníků s domluvenými cenami,
vyhraje nejlevnější – předem dohodnutá firma, ostatní firmy dělají „křoví“, další subjekty se
nepřihlásí, i když jde o otevřené VŘ z důvodů výše uvedených (málo času, nemají dostatečné
informace, pouze nekvalitní projekt).
Výsledkem je předražená, nekontrolovatelná zakázka.

Návrh řešení:
• Úprava vnitřní směrnice v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, prodloužení lhůt: toto
je již řešeno v rámci navrhovaných změn ve směrnici (Mgr. Navrkalová) Delší lhůta pro podání
nabídek u VZMR (do 6 mil.v případě stavebních prací) byla jen 7 dní. U podlimitních je zákonná
lhůta 20 dní v případě stavebních prací.
• Zodpovědná úřední osoba od zadání po realizaci stavebního díla, podobně jako Project
Manager v soukromé sféře.
• Kvalitní Smlouva o dílo.
• Kvalitní projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.
• Zodpovědný, nezávislý autorský dozor na stavbě.
• Zodpovědný, nezávislý administrátor.
• Zodpovědný, nezávislý TDI.
• Kvalitní stavební firma, harmonogram postupu prací, cena díla.
• Transparentní radnice obecně.
• Nezkorumpovaní politici: řeší volby ;-)

7.

Realizace stavebního díla

Možná rizika:
• Prodlení termínů: nedodržení harmonogramu
• Nekvalitní provedení
• Nadhodnocené a nerealizované práce (zemina (množství), zařízení staveniště…)
• Vice-práce a méně-práce
• Záměna materiálu
Návrh řešení:
• Odborný a zodpovědný úředník, TDI, administrátor a zhotovitel.
• Nutno dodržovat a kontrolovat BOZP.
• Dokládání certifikátů k použitým materiálům
•
8. Technický dozor investora
Vybírá se na základě VŘ: bývalo jako oslovení okruhu uchazečů na základě průzkumu trhu.
Možná rizika:
• TDI řádně nekontroluje nebo může být napojen na korupční systém

•
•

TDI není schopen ovlivnit výrazně nadhodnocené položky a není tak možná, aby dobře
vykonával Příkazce, neboť v podstatě jen formálně kontroluje postupnou realizaci díla.
TDI není schopen na základě projektu, viz stavba dočasná, kontrolovat postup prací či výkaz
výměr - položkový rozpočet. Na tom se podílí i chybná práce úředníka.

Návrh řešení:
• Dělat otevřené VŘ na TDI.
• Přepracovat smlouvy: používají se mustry smluv, nedefinují řádně povinnosti.
• Kontrolovat dodržování smlouvy TDI, případně sankce.
• Hmotná zodpovědnost TDI (ten musí mít odpovídající pojistku).
• Ve SOD s TDI je nutno specifikovat, že dozor investora bude docházet na stavbu nejméně 3x
týdně, že je plně zodpovědný za kontrolu prováděných stavebních prací, technologických
postupů, atd. TDI podepisuje fakturaci před investorem a je zodpovědný za kontrolu skutečně
provedených prací s odsouhlaseným výkazem výměr, který je součásti SOD.
Nutno definovat cenu obvyklou, hlídat hospodárnost cen, městská část by tak mohla ušetřit.

Vážená paní předsedkyně, vážené členky a členové,

dovoluji si obrátit ke kontrolnímu výbor ZMČ obrátit se záležitostí, kde jsem přesvědčen, že MČ Brnostřed nepostupovala v souladu se zákonem o obcích a budu rád, když dané tak prověří i kontrolní
výbor.
Jedná se o můj dotaz na radního M. Vaníčka a uvolněného zastupitele P. Dvořáka, kdy jsem chtěl
vědět, jaký je obsah jejich denní činnosti pro MČ Brno-střed za leden 2019.
Stranou ponechám, že na dotaz položený 19.12.2018, se mi dostalo odpovědi až 14.4.2019 - tedy se
skoro tříměsíčním zpožděním, což je rovněž v rozporu se zákonem o obcích (§ 82: písemnou
odpověď musí obdržet do 30 dnů).
Každopádně přikládám odpověď ÚMČ BS ze dne 11.4.2019, která dle mého soudu mi upírá
informace, na které mám dle § 82 zákona o obcích nárok a co do odůvodnění je poněkud mimoběžné
s mým dotazem.
Jako zastupitel jsem chtěl vědět, jak vlastně vykonávají jim svěřené úkoly, jak využívají čas,
který je jim z peněz daňových poplatníků hrazen. Naopak OPO ÚMČ BS se domnívá, že dané je
"již nad rámec oprávnění člena zastupitelstva", aniž by dané blíže doložilo. § 82 zákona o obcích,
které opravňuje zastupitele klást dotazy, neobsahuje žádné omezení, co do obsahu a rozsahu dotazu.
Tedy tento argument neobstojí.
Stejně tak není na místě argumentace ad absurdum, na jejímž základě OPO ÚMČ BS dochází
k závěru, že by můj dotaz vedl k porušení zákonného ustanovení výkonu zastupitelského mandátu
osobně, vázanosti pouze slibem, nikoli příkazy. Jak je toto zákonné ustanovení dotčeno tím, že se
zastupitel ptá, co placený člen exekutivy dělá pro městskou část, se mi vůbec nepodává. Já se pouze
ptám, nedávám žádné pokyny k výkonu mandátu.
Argumentaci OPO ÚMČ BS v třetím odstavci rovněž neshledávám přiléhavou - já nerozporuji, že
zastupiteli přináleží odměny vždy bez ohledu na počet odpracovaných hodin a výkon konkrétních
činností a že výše platu se řídí prováděcích právním předpisem. Já nerozporuji, že zastupitel
vykonává mandát osobně a že okruh jeho činností v rámci výkonu mandátu je soustředit se zejména
na oblast jemu svěřenou.
Jako zastupitel jsem položil dotaz a na ten mi nebylo odpovězeno, byť danému neodporuje žádné
závazné zákonné ustanovení a nebyl předložen žádný seriózní (natož právní) udržitelný argument,
který by zakazoval, aby se zastupitel dozvěděl, co pro městskou část dělá člen exekutivy nebo
uvolněný zastupitel, pokud za dané pobírají plat a byli do svých funkcí vysláni zastupitelstvem,
kterému se zodpovídají.
Prosím tedy o prověření výkonu samosprávné činnosti ÚMČ při reakci na můj dotaz dle zákona o
obcích.
S přátelským pozdravem
JUDr. Michal Závodský
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Zastupitel MČ Brno-střed
Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno
zavodsky@brno-stred.cz
Tel.:

