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Zápis z 5. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně
dne 20. dubna 2015

Přítomni: Novotný Ivo, Charvát Miroslav, Lučan Robert, Vlasatý Michal, Horák Josef
Omluveni:
Neomluveni: Dostál Hynek, Hloušek Jaroslav

Přizváni:  - Ing. Věra Sigmundová – starostka města Chropyně
                   

Místo zasedání: kancelář starostky
Začátek a konec jednání: 16:00 – 18.15 hod.

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení ZM
2. Kontrola plnění usnesení RM
3. Diskuze
                                                                                                              

Ad. 1.
ZM plní svá usnesení bez závad. Diskuze k jednotlivým bodům probíhala během čtení.                                                                                      
                                                                                                                  
Ad. 2.
RM plní svá usnesení bez závad. Diskuze k jednotlivým bodům probíhala během čtení.

Ad. 3.
Návrh předsedy (místopředsedy) KV zastupitelstvu na jednání zastupitelstva města Chropyně 
22. 4. 2015 o změnu plánu práce KV na rok 2015 a přesunutí kontrolní činnosti investičních 
akcí za rok 2014 z 1. čtvrtletí do konce roku 2015.

KV ukládá na starostce připravit na 25. 5. 2015 veškeré materiály investiční akce „Svoz 
biologického odpadu pro město Chropyně“. 

Mgr. Vlasatý: Do jednacího řádu zastupitelstva města Chropyně zakotvit postupy 
dohodovacího řízení. KV připomínku přijal.

KV upozorňuje zvolené členy, že v případě opakovaných neomluvených absencí při jednání
bude informováno zastupitelstvo města s žádostí o výměnu pověřeného člena.

Další kontrolní výbor se bude konat 25. 5. 2015 v 16.00 hod
Zapsal: Bc. Ivo Novotný
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KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

Protokol
(o výsledku kontroly)

Kontrola výběrového řízení – investiční akce „Svoz biologického odpadu pro město 

Chropyně“. Jedná se o dokončenou akci SMM Chropyně. Kontrola se uskutečnila na 

základě zadání Zastupitelstva města Chropyně – viz. plán činnosti KV. 

Kontrolu provedli : Bc. Ivo Novotný, Robert Lučan, Josef Horák, Miroslav Charvát, Ing. 

Jaroslav Hloušek, Hynek Dostál, Mgr. Michal Vlasatý (dále jen kontrolní skupina) 

Hosté:  Mgr. Stanislav Kalinec – ředitel SMM Chropyně 

Místo jednání: Městský úřad Chropyně – zasedací místnost  

Začátek kontroly dne 1.6.2015 v 17:00 hodin  

Rozsah a cíle kontroly:

* Správnost procesu výběrového řízení

Kontrolní skupině byly ředitelem SMM předloženy tyto dokumenty: 

 Plná moc k zastupování při jednání se SFŽP ČR ve věcech přípravy a organizace 

zadávacího řízení, ze dne 31.5.2013, zmocnitel Ing. Petr Večeřa a přijal Ing. Jaroslav 

Fránek – ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ 

Chropyně

 Vlastní dokument  - Plná moc k zastupování při jednání se SFŽP ČR ve věcech 

přípravy a organizace zadávacího řízení, ze dne 31.5.2013, zmocnitel Ing. Petr Večeřa 

a přijal Ing. Jaroslav Fránek – ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar 

Zapletalová, MěÚ Chropyně 

 Substituční plná moc – na základě plné moc viz. výše  pro Mgr. Barboru Kolouchovou 

ze dne 3.6.2013 – ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, 

MěÚ Chropyně 

 Písemná výzva ze dne 8.8.2013 – ověřená kopie  ze dne 16.5.2014 – ověřená kopie ze 

dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně 

+ kopie dodejek k obeslaných firmám

 Zadávací dokumentace ze dne 8.8.2013 + krycí listy a další součást zadávací 

dokumentace  – ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, 

MěÚ Chropyně 

+ emailová komunikace – omluvenka paní , že se nezúčastní 

otevírání obálek. 
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 Jelikož v prvotní výzvě nebyly lisy na PET lahve, byl vytvořen dokument 

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 ze dne 21.8.2013 – ověřená kopie ze dne 

16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně 

+ krycí listy a emailová komunikace Adély Kuchtové IWWAL Consulting

 POTVRZENÍ O PŘIJETÍ POZVÁNKY – s podpisy všech členů hodnotící komise + 

náhradníků - ze dne 8.8.2013  – ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar 

Zapletalová, MěÚ Chropyně 

 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ veřejné zakázky „SBO“  

– s podpisy všech členů hodnotící komise + prohlášení všech členů hodnotící komise, 

oba dva dokumenty - ze dne 5.9.2013  – ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala 

Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně 

 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK veřejné zakázky SBO – s podpisy všech 

členů hodnotící komise + prohlášení všech členů hodnotící komise, oba dva 

dokumenty - ze dne 5.9.2013  – ověřená kopie  ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar 

Zapletalová, MěÚ Chropyně – BEZ ORIGINÁLŮ OBÁLEK (jedna obálka originál 

firmy I-TEC CZECH, došlo dne 3.9.2013 v 08:08 hodin - BEZ RAZÍTKA POŠTY, 

jedna obálka  CTS SERVIS CHARVÁT – bez specifikací pouze s razítkem firmy 

 PROTOKOL O JEDNÁNÍ Z HODNOTÍCÍ KOMISE ze dne 1.10.2013  – ověřená 

kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně 

 ŽÁDOST O ZDŮVODNĚNÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ CENY – zasláno firmě ALFA 

PROFI, s.r.o. od firmy IWWA Consulting, ze dne 13.9.2013 – ověřená kopie  ze dne 

16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně + dodejka ALFA PROFI

s.r.o., převzali 17.9.2013 + odpověď jednatele firmy ALFA PROFI, s.r.o. s tím, že jim 

nebyl znám žádný rozpor se zadávací dokumentací. Dále, že technický popis lisů

v zadávací dokumentaci nejen, že nevylučuje možnost použití tohoto řešení, ale 

požadavkem na manuální lis spíše podporuje domněnku, že se má jednat o levnější 

variantu. Sofistikovanější lisy jsou poháněny elektromotory. Dále nebylo v prvotní 

zadávací dokumentaci zjištěno, že by obsahovala údaj o předpokládané ceně lisu, 

proto nevidí jednatel firmy ALFA PROFI, s.r.o. důvod pro jejich vyřazení. Napsal Ing. 

Ondřej Šoukal (jednatel). 

 Reakce po odpovědi firmy ALFA PROFI, s.r.o. (další jednání hodnotící komise) –

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE ze dne 1.10.2013 – ověřená kopie 

ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně 

 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK  ze dne 1.10.2013  – ověřená 

kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně – obsahuje 

odůvodněné vyloučení firmy ALFA PROFI s.r.o. - z důvodu, že lis umožňuje lisování 

ve svislé ose a neumožňuje lisování v podélné ose. Vítězem se stala firma CTS-

Charvát, která měla druhou nejnižší nabídku. 

 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY – ze dne 1.10.2013 –

ověřená kopie ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně 



ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
CHROPYNĚ

Kontrolní výbor ZM Příloha č. 0199-15 ZM - P03
str. 3 / 5

 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE - ze dne 29.10..2013 – ověřená kopie  ze dne 

16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně – včetně informace proč 

byla vyloučena firma ALFA PROFI, s.r.o.,  a včetně informace ohledně výherce 

zakázky

 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY – s vítěznou firmou

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÍTĚZNÉ FIRMY k prokázání kvalifikačního předpokladu 

– kopie neověřená

- omluvil se a odešel z jednání člen KV Robert LUČAN v 18:35 hodin 

 SMLOUVA  O DÍLO – KUPNÍ SMLOUVA s firmou CTS – SERVIS – ověřená kopie  

ze dne 16.5.2014 – ověřovala Dagmar Zapletalová, MěÚ Chropyně

 NABÍDKY FIREM  DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – kopie 2 x, v originále pouze dvě 

firmy CTS- CHARVÁT a ITEC-CZECH

 SMLOUVA SE STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ o poskytnutí 

dotace č.smlouvy 12137644 – kopie NEOVĚŘENÁ, datum 20.11.2013 podpis fond a 

6.12.2013 podpis zástupce příjemce podpory – cca 153000,- Kč

 ŽÁDOST O DOTACI - dokumentace

 FAKTURY 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY VOZIDLA BONETTI – PODEPSANÉ PŘI PŘEVZETÍ 

VOZIDLA dne 7.2.2014 za SMM Chropyně převzala starostka – dodavatel CTS 

Charvát – originál

 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL AKCE – bez datumu převzetí, ale vystaveny záruční listy 

dne 4.2.2014 firmou CTS Charvát

 Dotace z fondu soudržnosti – NENÍ SMLOUVA nebo alespoň nebyla předložena –

podle propočtu by přitom z tohoto fondu měla být zbývající dotace okolo 2 610 000,-

Kč. 

ZÁVĚR KONTROLY :

Z předložené dokumentace veřejné zakázky bylo zjištěno, že chybí originální dokumenty,
včetně orig. obálek s potvrzeným datem doručení kvůli prokázání dodržení termínu. Dále 
chybí smlouva s Fondem soudržnosti o poskytnutí dotace.  Důvod, který uvedla hodnotící 
komise pro vyřazení firmy ALFA PROFI, s.r.o. byl při jednání KV předmětem diskuze 
(podélné x svislé lisování a podezřele nízká cena). Dále byly evidovány úvahy některých 
členů KV ohledně pravosti podpisů na dokumentech podepisovaných Ing. Petrem Večeřou,
kdy bylo usouzeno, že toto nejsme schopni vzhledem ke svým možnostem kvalifikovaně 
posoudit.

Doplnění k závěru kontroly na základě požadavků jednotlivých členů KV:

- Panem Ing. Hlouškem byla vyjádřena pochybnost, jaký byl vlastně důvod ověřování 
listin až téměř po roce, tedy 16.5.2014, zda-li existuje nějaké logické vysvětlení, které 
KV uniká?
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- Pan Bc. Novotný požadoval vypsat jaké dokumenty byly KV předloženy originálem a 

jaké kopií. Toto je popsáno viz. výše – v oddílu kde je uvedeno jaké dokumenty byly 

kontrolní skupině předloženy. 

- Pan Lučan se dodatečně vyjádřil, že s forenzním auditem v současnosti nesouhlasí. 
Myslí si, že je to pouze další zbytečné vydávání městských peněz. Za sebe by to viděl 
na vyžádání si originálních dokumentů na SFŽP nebo kde jsou a po kontrole v KV ( 
jestli jsou identické) a ve spolupráci s popř. nestranným účastníkem (PRÁVNÍK,
ADVOKÁT, APOD.), který by pomohl KV po právní stránce , by se teprve rozhodl co 
dál. Forenzní audit je podle pana Lučana až ta poslední možnost. Pokud se i přesto 
prokáže nějaká neshoda tak potom bude PRO. 

- Pan Charvát – bez dalších připomínek
- Pan Horák – bez dalších připomínek
- Pan Dostál – bez dalších připomínek
- M. Vlasatý – bez dalších připomínek

KONTROLNÍ SKUPINA ZM CHROPYNĚ DOPORUČUJE:

Usnesení I

KV se usnesl na skutečnosti, že předložená dokumentace není v pořádku, jelikož z větší části 

nebyly doloženy originály jednotlivých dokumentů. Dále se většině členů kontrolního výboru 

nejeví jako objektivní hodnotící komisí uvedený důvod vyřazení firmy ALFA PROFI, s.r.o. 

(podélné x svislé lisování a podezřele nízká cena). 

Hlasování ohledně tohoto usnesení: 

PRO:  Novotný, Charvát, Hloušek, Dostál, Horák, Vlasatý (6)

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: Lučan (1)

Schváleno

Usnesení II

KV navrhuje ZM Chropyně nechat zpracovat na investiční akci „Svoz biologického odpadu 

pro město Chropyně“ FORENZNÍ AUDIT. 

Hlasování ohledně tohoto usnesení: 

PRO:   Charvát, Hloušek, Dostál, Vlasatý (4)

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Novotný, Horák (2)

Nepřítomen: Lučan (1)

Schváleno
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Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a 
pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku 
kontroly vyjádřit.

Podpisy členů KV:                                                                        Chropyně 1.6.2014

Bc. Ivo Novotný……………………………….

Robert Lučan………………………………….

Josef Horák……………………………………

Miroslav Charvát……………………………..

Ing. Jaroslav Hloušek…………………………

Hynek Dostál…………………………………

Mgr. Michal Vlasatý..………………………..


	0199-15ZM
	0199-15ZM-P01
	0199-15ZM-P02
	0199-15ZM-P03



