
 

Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice konaného dne16.září 

2019 

Přítomni: Mgr. Michal Kincl, Ing. Antonín Brzobohatý, MUDr. PeterMúdry, Ph.D.,Mgr. Jan 

Liščinský 

 

1. Právo petiční 

KV si zajistil podklady ke kontrole činnosti MČ v samostatné působnosti ohledně 

dodržování zákonných požadavků v oblasti petičního práva podle § 16 odst. 2 písm. f) a g) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zejména Pravidla pro přijímání, projednávání a 

vyřizování petic a stížností). KV zjistil, že evidence návrhů, připomínek a podnětů podle § 

16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zajištěna společně i pro podávání 

stížností dle 175 SŘ. KV v této skutečnosti neshledává protiprávnost.  

Pro namátkovou kontrolu vyřizování návrhů, připomínek a podnětů pověřuje KV tajemníka 

výboru, k zajištění výstupů z výše uvedené evidenceza rok 2018 na příští zasedání KV. 

Pro úplnost KV uvádí, že do nynější doby nebyla MČ Brno-Bohunice adresována žádná 

petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Z tohoto důvodu nemohla 

proběhnout kontrola vyřizování petic podle uvedeného zákona. 

Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0) 

 

2. Veřejné zakázky 

KV provádí kontrolu podle usnesení k bodu č. 7) programu V. zasedání Zastupitelstva MČ 

Brno-Bohunice konaného dne 05.06.2019, a to kontrolou odpovědnosti zástupce 

zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava předprostoru ZŠ a MŠ 

Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice.“ Zástupcem zadavatele je společnost 

WebSport&Consultingservice s.r.o. 

KV se předně ztotožňuje s veškerými kontrolními závěry odboru interního auditu a kontroly 

MMB ze dne 15.04.2019, kterým bylo zjištěno, že nebylo dodrženo ust. § 6 odst. 2 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,v platném znění tím, že zadavatel hodnotil 

nabídku obchodní společnosti ZEMAKO,s.r.o. i přes to, že nabídka neodpovídalazadávací 

dokumentaci a neměla tedy být, dle zadávacídokumentace, hodnocena. Tím, že nabídka 

společnosti ZEMAKO, s.r.o. bylaporovnávána s nabídkou účastníka zadávacího řízení 

společnosti ALPINE Bau CZ, a.s., která splňovala požadavky stanovené zadávací 

dokumentací, nebyla dodržena zásadarovného zacházení. 

Dále bylo zjištěno, že nebylo dodrženo ust. §124 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek,v platném znění tím, že smlouva o dílo nebyla uzavřena v 

souladu s nabídkou vybranéhododavatele. 

Z výše uvedeného tedy jednoznačně plyne, že byla porušena ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,v platném znění. KV zjistil, že zadavateli 

nebyla uložena do dnešního dne žádná sankce, že nebyly podány námitky podle výše 

uvedeného zákona a ani zahájeno řízení před ÚHOS o přezkoumání úkonů zadavatele. 

KV prostudoval příkazní smlouvu č. 08-002/19/TS ze dne 15.01.2018 uzavřenou mezi 

SMB MČ Brno-Bohunice jako příkazcem a společností WebSport&Consultingservice s.r.o. 

jako příkazníkem. Příkazník podle této smlouvy plně odpovídá za zákonný průběh 

zadávacího řízení. Příkazník je odpovědný za škodu, která příkazci v důsledku porušení 

této povinnosti vznikne. Sjednané smluvní pokuty se vztahují pouze na případ, kdyby bylo 
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zrušeno zadávací řízení. Je nutné konstatovat, že MČ Brno-Bohunice navzdory 

nezákonnému průběhu zadávacího řízení škoda nevznikla. Z tohoto důvodu není možné 

proti příkazníkovi bezprostředně uplatnit náhradu škody. Pokud škoda v budoucnu 

vznikne, bude MČ Brno-Bohunice povinna vymáhat tento nárok proti společnosti 

WebSport&Consultingservice s.r.o. 

KV provede na příštím zasedáni celkovou kontrolu zákonnosti zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce prostoru bazénu v objektu ZŠ Arménská 21, Brno, 

Bohunice č.p.573“. 

Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0) 

 

3. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice 

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 18. – 22. zasedání a kontrolu plnění usnesení 

z V. a VI. zasedání ZMČ. KV v plnění usnesení neshledal žádných vad s výhradou dále 

uvedeného.  

KV se dotazuje tajemníka MČ Brno-Bohunice z jakého důvodu byla směna pozemků 

podle bodu 9)zasedání RMČ konaného dne 26.06.2019 projednána pouze v RMČ a 

nikoliv ZMČ. 

Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0) 

 

 

 

Zapsal: Jan Liščinský 

 

                                                                          

                  Mgr. Michal Kincl 

 předseda kontrolního výboru  


