
 

                             Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 30. 10. 2012  

 

Přítomni: p. Drda, p. Blažek p. Calta, p. Cihlářová, p. Mirtes,  p. Majer, p. Pařízek 
Omluveni: p. Tříska, p. Matas 
Zapsala: Urxová 

 

Jednání zahájil předseda KV p. Drda, konstatoval, že přítomných členů je 7 a jednání je usnášení 
schopné. Poté seznámil přítomné členy s programem dnešního jednání. 

 

Program:  Kontrola výběrového řízení na dodavatele prací na rekonstrukci ulic Masarykova, 
Jungmannova a Školní náměstí (pracovní skupina p. Blažek, Cihlářová, Pařízek) 

 

Všichni přítomní byli s výsledky kontroly seznámeni již před jednáním elektronickou poštou a  přímo 
na jednání také dostali písemnou verzi zprávy o výsledku kontroly. 
Pan Drda předal slovo p. Blažkovi, který přítomné seznámil s průběhem a výsledky kontroly podrobně. 
Pracovní skupinou bylo konstatováno, že po formální stránce proběhlo výběrové řízení bez výhrad. 
Bylo vyhlášeno podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ne podle vnitřní směrnice v podmínkách 
města Roztoky, a to z toho důvodu, že směrnice v době vyhlášení výběrového řízení ještě nebyla 
aktualizována. Do výběrového řízení bylo pozváno 9 firem, nabídku podalo 5 společností.  
V diskuzi se členové KV vyjadřovali k otázkám, které vyplynuly z průběhu kontroly: podmínkám a 
změnám v zadání díla, hodnotícím ukazatelům pro výběr dodavatele, termínům, celkově tedy i ke 
kvalitě zadávacího řízení ze strany města.  
Vzhledem k tomu, že realizace díla neproběhla v souladu se smlouvou (nedodržení termínu v řádu 

měsíců!), provede KV kontrolu této investiční akce po jejím skončení.  

Návrh usnesení pro zastupitelstvo města: 

1. ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole výběrového řízení na dodavatele 

prací na rekonstrukci ulic Masarykova, Jungmannova a Školní náměstí  
2. ZM doporučuje radě města, aby při výběrových řízeních na dodavatele bylo přihlíženo 

k referencím zúčastněných společností, zejména k  jejich zkušenostem se zakázkami 

podobného typu a rozsahu. 
3. ZM doporučuje radě města, aby při vyhlašování výběrových řízení dbala na jednoznačnost 

zadání tak, aby podané nabídky byly srovnatelné.  

Přijato: jednomyslně počtem 7 hlasů 

Termín příštího jednání KV:  27. 11. 2012 v 18.00 hodin v městské knihovně. 
Na programu jednání bude kontrola investičních akcí: přístavba 2 učeben ZŠ a zateplení budovy školní 
jídelny (p. Drda, Cihlářová, Blažek, Mirtes). Paní Cihlářová domluví s OSMRŽP a OF připravení 
dokumentace ke kontrole na středu 14.11.2012. 

 

Zapsala: Urxová                                                             ověřil: Drda  

 


