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1. Název materiálu Seznámení všech členů zastupitelstva města Chropyně s článkem 
uveřejněným na veřejném serveru www.kromerizan.cz, ze dne 25.2.2015, 
pod názvem Zajímavá nominace do VaKu a žádost o vyjádření starostky 
města Chropyně paní Ing. Věry Sigmundové ke všem otázkám, týkajících se 
této věci, formulovaným písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva 
města Chropyně. 

2. Pořadové číslo/datum zasedání 5 / 25. března 2015 

3. Předkladatel Mgr. Michal Vlasatý, Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D., Mgr. Josef Havela 

4. Zpracovatel Mgr. Michal Vlasatý  

5. Obsah - důvodová zpráva 
- návrh usnesení  
- příloha č. 1 – výtisk článku uveřejněného na veřejném serveru 

www.kromerizan.cz, ze dne 25.2.2015, pod názvem Zajímavá 
nominace do VaKu 

 

6. Počet listů celkem Počet listů A4: 7 Počet listů A3: 0 

7. Materiál projednán v Radě města Chropyně, částečně v kontrolním výboru ZM 

8. Soulad s právními předpisy v souladu 

9. Soulad s rozpočtem města nemá dopad  

10. Následné rozhodnutí rozhodnutí zastupitelstva bude přijato na zasedání 25.3.2015 

 
 
Důvodová zpráva: Zastupitelé města Chropyně, nezávislí kandidáti "Společně pro Chropyni", jsou silně 

znepokojeni skutečnostmi, které se dozvěděli po přečtení článku, který byl dne 25.2.2015 
zveřejněn na serveru www.kromerizan.cz, název článku Zajímavá nominace do VaKu. 
Vzhledem k závažnosti skutečností uváděných v tomto článku, byla požádána 
starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová, aby se na následujícím zasedání 
zastupitelstva města Chropyně, dne 25.3.2015, vyjádřila ke všem otázkám, které z tohoto 
článku vyplývají, a aby tomuto tématu byl věnován samostatný bod v programu jednání. 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je starosta ze své činnosti 
odpovědný zastupitelstvu obce. Odpovědnost vůči obecnímu zastupitelstvu má širší 
dopad v tom, že starosta zastupuje obec navenek a v případě nespokojenosti s prací 
starosty jej může obecní zastupitelstvo kdykoli odvolat, a to jak v případě důvodů 
objektivních, tak důvodů subjektivních. Cílem nezávislých kandidátů "Společně pro 
Chropyni" není nic jiného než to, aby bylo vše okolo článku náležitě vysvětleno a 
objasněno, což vnímáme jako povinnost vůči občanům, kteří nás do funkce zastupitelů 
zvolili.   

V případě, že starostka Ing. Věra Sigmundová nebude schopna dostatečně, na 
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nejbližším veřejném zasedání, zastupitelstvu obce a občanům města Chropyně vysvětlit, 
objasnit, případně i vyvrátit skutečnosti a "obvinění", která jsou jí pisatelem článku 
přisuzována, znamenalo by to minimálně ztrátu důvěry v její osobu a v tomto případě by 
zastupitelé mohli požadovat vyvození její osobní odpovědnosti.  

  

Zastupitelé obce by se také měli zabývat tím, zda v případě nejasností nevyvstává 
zastupitelstvu tzv. oznamovací povinnost z hlediska trestněprávního a zda je, či není na 
místě, aby tyto skutečnosti prošetřily orgány činné v trestním řízení, případně Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

  

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně 

 b e r e  n a  v ě d o m í  

 skutečnosti uvedené v článku uveřejněném na veřejném serveru www.kromerizan.cz, ze 
dne 25.2.2015, pod názvem Zajímavá nominace do VaKu a dále vyjádření starostky 
města Chropyně paní Ing. Věry Sigmundové k danému článku a ke všem otázkám 
z tohoto článku vyplývajících.  

 

 



Zajímavá nominace do VaKu 
25. 02. 2015 - David Dvořáček 
Tento článek vznikl z rešeršní činnosti autora po té, co seznal, že rada města Kroměříže navrhla do 

představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. paní Věru Sigmundovou, starostku 

města Chropyně. Jeho cílem tak není ani jakkoliv poškodit, v ní zmíněné firmy ani rozporovat kvalitu 

odvedené práce těchto firem. Cílem je doplnit zastupitelům města Kroměříže před jejich rozhodnutím 

mozaiku informací o této kandidátce. 

Na úvod si představme pana Jaroslava Fránka. Pan Jaroslav Fránek (dále jen „JF“) se vlastnicky a 

manažersky podílel nebo podílí na společnostech IWWA, s.r.o., TAMOYA technology s.r.o., SnV e-

dual, s.r.o., B&F int. s.r.o., IWW engeneering, s.r.o., IWWA Dream Team, s.r.o., IWWA New Ventures, 

s.r.o., AGAP CZECH s.r.o., Rozkladovna s.r.o., IWW asap, s.r.o. Jeho dlouholetými 

spolupracovnicemi jsou paní Hana Houšťová (ředitelka IWWA, s.r.o., ředitelka a společník společnosti 

Rozkladovna s.r.o., v minulosti společně s JF v FGH CZECH s.r.o., nyní jednatelka a společník AGAP 

CZECH s.r.o.), Eva Berková (spolu s JF společník a jednatelka v IWW engeneering, s.r.o., spolu s JF 

společník a jednatelka v B&F int. s.r.o., dále také jediný společník a jednatelka s Fránkovými firmami 

spolupracující firmy OB Rubicone s.r.o. Ta sídlí od roku 2009 v domě patřícím firmě Svornost, SBD, v 

jehož čele stojí od září 2010 Magda Koukalová, od roku 2005 členka představenstva). Dlouholetým 

spolupracovníkem JF byl a je (viz zde) současný poslanec a kandidát do předsednictva ANO 2011 a 

hlavní postava kroměřížské organizace ANO 2011 pan Radek Vondráček. S ohledem na zákon o 

ochraně osobních údajů nelze doplnit vazby mezi osobami ani o to, kdo byl čí spolužák, kdo je čí 

soused z Měrůtek ani kdo je čí příbuzný a kdo pro koho již v minulosti pracoval. 

16. 7. 2010 zakládají Radek Vondráček a JF společnost IWWAL consulting, s.r.o. Každý v ní drží 50 

%, jednatelem se stává JF. 

30. 6. 2011 byla starostkou Chropyně zvolena dosavadní místostarostka Věra Sigmundová (ČSSD). 

Přibližně v polovině roku 2011 začíná Věra Sigmundová hrát amatérské divadlo s divadelním spolkem 

Jaroslava Fránka „První organizace pro kroměřížskou kulturu“ (P.O.KRO.K.) (viz rozhovor 

zde) Dlouholetou členkou souboru je také Eva Berková. 

12. 10. 2011 rada města Chropyně (dále jen „RMCH“) schvaluje smlouvy o dílo s firmou IWW 

engeneering, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na zateplení tribuny v rozsahu DUR na akci 

„Energetické úspory tribuny pro město Chropyně“ za cenu 46.000 Kč vč. DPH 

10. 11. 2011 RMCH schválila smlouvu s firmou IWWAL consulting, s. r. o. na provedení vyběrového 

řízení na zhotovitele stavby „Úspora energií pro tribunu Chropyně“ v celkové výši 25.000 Kč, smlouvu 

s IWW engeneering, s. r. o., na TDI stavby „Úspora energií pro tribunu Chropyně“ za cenu 3 % z ceny 

za zhotovení díla (stavební práce), smlouvu s IWWA, s. r. o., na podání žadosti o dotaci a administraci 

žádosti na stavbu „Úspora energií pro tribunu Chropyně“, za cenu 51.000 Kč bez DPH, smlouvu s 

IWW asap, s. r. o., na zajištění propagačních materiálů na stavbu „Úspora energií pro tribunu 

Chropyně“ v celkové výši 25.000 Kč  

/poznámka: Opravdu je optimální motivovat jako investor někoho, že dostane odměnu z ceny, kterou 

má investor zaplatit ???/  



23. 11. 2011 RMCH schvaluje smlouvy o dílo s firmou IWW engeneering, s. r. o., na zpracování 

odborných podkladů pro žádost na dotaci na „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“ v 

celkové ceně 20 000 Kč, smlouvy o dílo s firmou IWWA, s. r. o., na zpracování žádosti a administraci 

projektu na „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“ v ceně 51.000 Kč bez DPH, smlouvy o 

dílo s firmou IWWAL Consulting, s. r. o., na přípravu a organizaci zadávacího řízení na zpracování 

studie proveditelnosti na „Protipovodňová opatřeni I. pro město Chropyně“ v celkové ceně 25 000 Kč,  

21. 12. 2011 se na jednání zastupitelstva města Chropyně rozpoutala diskuze k „firmě IWW asap“ viz 

zde a bylo projednáno i usnesení k projednávání kontroly smluv s firmou IWW s.r.o. 

15. 1. 2012 odpovídá vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Jiří Pospíšil na žádost o 

informace, že projekt na „Snížení energií pro tribunu Chropyně“ zpracoval IWW enegeneering s.r.o. 

27. 6. 2012 RMCH schválila smlouvu na technický dozor s plněním 24.920 Kč bez DPH se společností 

Spolia invest, s.r.o. (jednatel a společník Ladislav Koukal, druhý jednatel a společník Zdeněk Hofírek), 

jež se týká „IX. etapa projektu regenerace panelového sídliště Chropyně.“, smlouvu o dílo s firmou 

IWWA, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování žádosti na „Kompostárnu pro město Chropyně“ za 

celkovou cenu 183.600 Kč vč. DPH, Smlouvu o dílo s IWW enegeneering, s. r. o., jejímž předmětem je 

zpracování projektové dokumentace k projektu „Kompostárna pro město Chropyně“ za cenu 21.600 

Kč vč. DPH, Smlouvu o dílo s IWWA, s. r. o., IČ:27678002, jejímž předmětem je zpracování žádosti na 

„Svoz biologického odpadu pro město Chropyně“ za celkovou cenu 145.200 Kč vč. DPH. 

16. 8. 2012 RMCH schválila uzavření smlouvy na technický dozor investora s firmou Spolia invest 

s.r.o. za 23.592 Kč vč. DPH. 

/poznámka: V zápisu není uvedeno, které stavby se týká./ 

16. 8. 2012 RMCH schválila znění smlouvy uzavřené mezi Správou majetku města Chropyně a firmou 

IWWA, s.r.o., jejíž předmětem je zpracování žádosti na „Svoz biologického odpadu pro Město 

Chropyně“ za celkovou cenu 145.200 Kč vč.DPH 

30. 1. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest, s. r. o., jejímž předmětem je technický 

dozor investora prováděný při realizaci akce „Zateplení objektů a provedení nové střechy MŠ Tyršova 

v Chropyni“ za cenu 176.660 Kč vč. DPH, schválila znění zadávacích podmínek a znění Smlouvy o 

dílo na akci „Snížení energií pro tribunu Chropyně.“ Členem komise pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek byl RMCH jmenován Josef Omelka. K oslovení na podání nabídky byla vybrána společnost 

OB RUBICONE, s.r.o., v níž působí také Josef Omelka. Zda týž nevím. 

5. 2. 2013 nebo dříve RMCH schválila smlouvu o zastupování zadavatele ve veřejné zakázce „Svoz 

biologického odpadu pro město Chropyně“ se společností IWWAL Consulting, s.r.o., IČ: 29238935. 

6. 2. 2013 bylo potvrzeno založení buňky hnutí ANO 2011 v Kroměříži pod vedením předsedkyně 

Hany Houšťové a místopředsedy Ladislava Koukala v sídle Prusinovského 185. 

27. 2. 2013 RMCH schválila uzavření Smlouvy č. IWWE/25/02/2013 mezi městem Chropyně a firmou 

IWW engeneering, s. r. o., jejímž předmětem je zhotovení realizační projektové dokumentace na akci 

„Snížení energií pro tribunu Chropyně“ v částce 50.000 Kč bez DPH 

/poznámka: vedoucí odboru již před více než rokem tvrdil, že projekt byl touto firmou již zpracován viz 

zde / 



3. 4. 2013 RMCH schvaluje smlouvu s firmou IWWAL consulting, s. r. o., jejímž předmětem je zajištění 

vyběrového řízení na výstavbu kompostárny za cenu 25.000 Kč bez DPH 

17. 4. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou IWW engeneering, s.r.o., jejímž předmětem je zajištění 

výběrového řízení na technický dozor investora na akci „Snížení energií pro tribunu Chropyně“ za 

cenu 90.000 Kč bez DPH, smlouvu s firmou IWW engeneering, s.r.o., jejímž předmětem je zajištění 

technického dozoru investora na akci „Kompostování pro město Chropyně“ za cenu 28.500 Kč bez 

DPH. 

9. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest s.r.o. na technický dozor investora projektu 

„X.etapa regenerace panelového sídliště v Chropyni“ za cenu 171.000 Kč bez DPH. 

9. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou ing. Lenka Štajnerová, IČ:87045958, jejímž předmětem 

je zajištění technické pomoci při realizaci projektu „Rekonstrukce obvodového pláště hasičské 

zbrojnice, Ječmínkova Chropyně“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a smlouvu s firmou ing. Lenka 

Štajnerová, IČ:87045958, jejímž předmětem je součinnost spojená s technickou pomocí při realizaci 

projektu „Revitalizace parku na náměstí Svobody v Chropyni“ za celkovou cenu 40.000 Kč bez DPH  

/poznámka: kontaktní adresa uvedené firmy je Kroměříž, Spáčilova 3644, paní Štajnerová byla či je 

spolupracující osobou ve firmě ing. Josefa Křeháčka, kandidáta ANO 2011 do komunálních voleb 

ZMK 2014/  

22. 5. 2013 RMCH schválila smlouvu s firmou Spolia invest s.r.o. na technický dozor investora 

projektu „Rekonstrukce obvodového pláště hasičské zbrojnice, Ječmínkova Chropyně“ za cenu 59.100 

Kč bez DPH 

11. 11. 2013 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Machová záměr likvidace plastů formou pyrolýzy v 

prostoru pod kompostárnou. Žádost předložil starosta obce Machová MVDr. František Václavík ovšem 

vystupující jako zástupce firmy Rozkladovna s.r.o. 

Téhož dne totéž zastupitelstvo vzalo na vědomí a následně schválilo, že starosta MVDr. František 

Václavík zadal zpracování žádosti k odměně za Zelenou stuhu ČR 2012 společnosti IWWA (z 

Kroměříže). Projektovou dokumentaci k žádosti zpracuje IWWA. 

18. 11. 2013 se stala starostka města Chropyně Věra Sigmundová odpovědnou zástupkyní 

společnosti Rozkladovna s.r.o. pro oblast nakládání s nebezpečnými odpady. Stalo se tak po té, co 

tuto společnost ovládl JF. 

15. 1. 2014 se v Domě kultury v Kroměříži koná představení divadelního souboru P.O.KRO.K 

Dokonalá svatba viz zde Účinkují mj.: Věra Sigmundová, Jaroslav Fránek a Eva Berková. 

24. 3. 2014 se stává ředitelem Správy majetku města Chropyně Zdeněk Hofírek, společník a jednatel 

společnosti Spolia invest s.r.o. 

14. 4. 2014 RMCH schválila novou smlouvu o dílo s firmou IWWA, s. r. o., jejímž předmětem je 

zpracování žádosti a následnou administraci na akci „Kompostárna pro město Chropyně“ za cenu 

153.000 Kč bez DPH, smlouvu s firmou IWWAL consulting, s. r. o., jejímž předmětem je výkon práv a 

povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za cenu dle příkazní 

smlouvy 60.500 Kč bez DPH. 

16. 4. 2014 RMCH schválila smlouvu na technický dozor investora s firmou Spolia invest, s.r.o. za 

cenu 99.000 Kč bez DPH při akci „ZŠ Komenského – objekt A – výměna střešní krytiny.“ 



28. 4. 2014 zastupitelstvo města Chropyně uložilo starostce Věře Sigmundové podniknout potřebné 

kroky směřující k ukončení smluv, které byly v souvislosti s převodem akcií Vak KM uzavřeny mezi 

městem Chropyní a Českou spořitelnou, a.s. 

10. 6. 2014 RMCH schválila smlouvu na technický dozor investora s firmou OB RUBICONE, s.r.o. za 

cenu 105.000 Kč (není uvedeno zda vč. či bez DPH) při akci „Komunikace Pazderna a chodník u 

rybníka“. V komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je opět Josef Omelka. 

25. 6. 2014 RMCH bere na vědomí informaci o „Předběžném hodnocení činnosti Správy majetku 

města Chropyně“ za 2.čtvrtletí 2014 s výhradami. 

1. 10. 2014 RMCH bere na vědomí vyjádření ředitelky IWWAL consulting, s.r.o. k průběhu výběrového 

řízení na realizaci veřejné zakázky „Kompostárna pro město Chropyně“ a „Protipovodňová opatření I. 

pro město Chropyně“, vč.nabídky finanční kompenzace ve výši 5.000 Kč. 

8. 10. 2014 RMCH odvolává Ing. Zdeňka Hofírka s účinností od 1. 11. 2014 z funkce ředitele Správy 

majetku města Chropyně. 

23. 10. 2014 se Věra Sigmundová stala jednatelkou společnosti TAMOYA technology s.r.o., kterou ze 

3/5 vlastní společnost Rozkladovna s.r.o. a z 2/5 Miroslav Polášek z Trnavy (CZ). Společnost 

Rozkladovna s.r.o. je ovládanou osobou a ovládajícíc osobou je JF. Sídlo společnosti je Na Sádkách 

1935, Kroměříž, kde sídlí i ostatní firmy řízené JF. JF má plnou důvěru ve Věru Sigmundovou, protože 

ačkoliv tato nemá viditelný podíl ve společnosti, může společnost zastupovat samostatně a v plném 

rozsahu. 

7. 11. 2014 zastupitelstvo v Chropyni potvrdilo koalici ČSSD, ANO 2011, KSČM. Starostkou se stala 

opět Věra Sigmundová (ČSSD), místostarostou Jiří Rosecký (ANO 2011). Složení rady 2 x ČSSD, 2 x 

ANO 2011 a 1 x KSČM. Členem finančního výboru se stal Jiří Bílek (zřejmě asistent poslance Radka 

Vondráčka). 

Lednový zpravodaj Města Chropyně uvádí, že „RMCH schválila přijetí finančního daru ve výši 5.000 

Kč od firmy IWWAL consulting s.r.o., Kroměříž, a to spolu s omluvou jako kompenzace za výběrová 

řízení, která nebyla vedena profesionálním způsobem, firma již dříve pro město Chropyně provedla 

několik výběrových řízení, avšak v důsledku zvýšeného počtu zakázek přijala několik nových 

pracovníků a poslední dvě výběrová řízení prováděná touto firmou čelila kritice (dle zastupitelů šlo o 

neprofesionální přístup).“ A dále, že „RMCH schválila uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy s 

firmou IWWA s.r.o., Kroměříž, kterou si uvedená firma pronajímá reklamní plochy na budovách města 

na dobu 14 měsíců za cenu 70.000 bez DPH.“ 

12. 2. 2015 je do obchodního rejstříku zapsán jako jediný společník firmy IWWAL consulting, s.r.o. 

pan JF, tj. k tomuto datu je uvedeno, že společníkem této firmy přestal být Radek Vondráček. 

16. 2. 2015 navrhla rada města Kroměříže, jež vede koalice v čele s ANO 2011, kroměřížskému 

zastupitelstvu pověřit zástupce města hlasováním pro Věru Sigmundovou jako novou členku 

představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Celkem pro společnost SPOLIA invest s.r.o. jde o částku cca 554.592 Kč, a pro ostatní personálně a 

majetkově propojené firmy 951.938 Kč. Obě částky jsou sečteny bez záruky, protože někdy nelze 

identifikovat zda jde o cenu bez DPH či vč. DPH. Nadto zůstává odtázka nad těmi 3% z ceny 

stavebních prací. 



Kromě několika kurzívou uvedených poznámek jsou vše ostatní pouze fakta, jejichž zdrojem je ve 

většině MÚ Chropyně, profily veřejných zadavatelů, obchodní rejstřík a internetové stránky firem pana 

Jaroslava Fránka. Úsudek ponechávám na čtenářích a zastupitelích. 

Sám za sebe si kladu několik otázek: 

Zkusme si vyměnit jméno Věra Sigmundová za jméno Jaroslav Němec (nebo Daniela Hebnarová, 

Miloš Malý nebo Petr Dvořáček) a zkusme si představit tento způsob zadávání, který praktikuje v 

Chropyni Věra Sigmundová, že by se děl v Kroměříži. Vyhovovalo by to našim zastupitelům? 

Souhlasili by s tím, že kamarádi starostky města s kterými naplňuje svého koníčka takto administrují 

městské zakázky? Souhlasili by s tím, aby starostka působila jako odpovědný zástupce a jednatel ve 

firmě někoho jež od města dostává zakázky? Podle mého souhlas s nominací Věry Sigmundové je i 

souhlasem s jejím modusem operandi. 

Jsou herecká vystoupení paní starostky v souboru P.O.KRO.K. honorována? 

Byl na nominačním jednání rady města Kroměříže 16. 2. 2015 přítomen Radek Vondráček a seznámil 

je alespoň rámcově s uvedenými skutečnostmi? 

Je paní starostka nominantkou kroměřížské ČSSD nebo kroměřížského ANO 2011? 

Proč má být do představenstva zvolena představitelka města, které je stále smluvně vázáno 

poskytnout součinnost pro převod akcií na Českou infrastrukturní a.s.? 

Není zvláštní, že jednání města Chropyně (zastoupené Věrou Sigmundovou?) na VH VaKu v loňském 

roce dosud protistrana nijak nesankcionovala? 

Co může doložit (skutky, ne slova) Věra Sigmundová, že udělala pro naplnění usnesení zastupitelstva 

města Chropyně pro vyvázání se tohoto města ze smluv s Českou spořitelnou a.s.? 
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