Zápis ze 5. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 29.11.2016,
konaného od 18:00 v Hrnčířské hospůdce, ulice K Šeberovu 506, Praha 4.
Zápis ze 5. veřejného zasedání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne
29.11.2016, konaného od 18:00 v Hrnčířské hospůdce, ulice K Šeberovu 506, Praha 4.
Přítomni: Venturová, Melzerová, , Lehovcová
Hosté (zastupitelé): Archalousová
Hosté (z řad občanů): manželé Koláčkovi
Omluveni: Lamžová, Pilař – na žádost pana Pilaře je omluva přílohou č. 1 tohoto zápisu
Program:
1.
Zpráva o projednání zápisu KV ze dne 17.10.2016
2.
Výsledek kontroly smluv 2015/2016
3.
Výsledek kontroly objednávek 2015/2016
4.
Výsledek kontroly poptávkových a výběrových řízení – splnění interní směrnice a zákona o zadávání
veřejných zakázek 2015/2016
5.
Různé
V úvodu paní předsedkyně konstatovala, že poslední kontrolní výbor se konal 17.10.2016. Na jednání zastupitelstva
MČ dne 31.10.2016 byl zařazen bod kontrolní výbor. Předsedkyně kontrolního výboru na základě zveřejněného
programu zastupitelstva připravila důvodovou zprávu a návrh usnesení, které vycházelo ze zápisu kontrolního
výboru a podkladů, které všichni, včetně všech zastupitelů, dostali již 7.10.2016. Znění důvodové zprávy a návrhu
usnesení:
Důvodová zpráva k bodu číslo 8. kontrolní výbor jednání ZMČ Praha Šeberov dne 31.10.2016
Předkladatel: Venturová Petra, předsedkyně kontrolního výboru
Další jednání KV se uskutečnilo po cca 16 měsících od konání předešlého. Důvody jsou popsané v zápise
kontrolního výboru.
Zastupitelé dostali do mailu pozvánku, včetně všech podkladů v pátek 7.10.2016. Zápis KV v podstatě vychází ze
zaslaných materiálů, v některých bodech přesně, někde je zápis rozveden, např. u kontroly plnění předchozího
zápisu. Již podklady k jednání KV obsahovaly 20 stran podkladů (přílohy byly samostatně zaslané dalším
souborem), včetně návrhů usnesení. Všichni zastupitelé tedy měli možnost v dostatečném předstihu nejen před
kontrolním výborem, ale následně i před jednáním rady i dnešního zasedání, se s materiály podrobně seznámit.
Rada se zápisem zabývala dne 19.10.2016 a konstatovala, že se s ním členové rady neměli čas seznámit, jelikož má
33 stran včetně příloh, budou se jim zaobírat příště. Naopak rada MČ uložila starostovi, aby připravil úkoly,
kterými by zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor, ke kterým nemá rada ani úřad městské části dostatek informací.
Konkrétně se jedná o projekty Sportovního areálu Šeberov, rekonstrukce Špejcharu v ulici V Ladech, výstavba nové
části hřbitova v Hrnčířích a rekonstrukce ulice V Úhoru.
Na základě jednání kontrolního výboru dne 17.10.2016 a zápisu kontrolního výboru navrhuji následující usnesení
zastupitelstva MČ Praha Šeberov:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov
1) Schvaluje tajemníka kontrolního výboru v souladu s jednacím řádem kontrolního výboru, konkrétně
článkem 1 bod 7 – volba tajemníka výboru.
2) Tajemníkem kontrolního výboru jmenuje paní Veselou Janu.
3) Schvaluje jako pevný bod každého jednání zasedání zastupitelstva, hned po kontrole zápisu, kontrolu
plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov.
a) Za kontrolu plnění usnesení zastupitelstva je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.
4) Schvaluje následující úpravu znění usneseních zastupitelstva MČ Praha Šeberov:
a) Každé usnesení zastupitelstva bude mimo obsahově správného usnesení obsahovat termín plnění
daného usnesení, osobu odpovědnou za plnění daného usnesení.
b) Každé usnesení, které se bude odkazovat na nějaký dokument (smlouvu, výběrové řízení, poptávkové
řízení, objednávku, dopis apod.) bude mít jako nedílnou součást usnesení také zmíněný dokument.
c) Za zveřejnění všech příloh je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.
5) Ukládá tajemnici úřadu, vyžádat si písemné stanovisko nadřízeného orgánu ke zveřejněnému usnesení
ZMČ ze dne 11.4.2016 i zveřejněného zápisu ze stejného zasedání a se stanoviskem nadřízeného orgánu
seznámit zastupitele ihned po obdržení vyjádření na nejbližším zasedání zastupitelstva. Termín plnění
10.11.2016
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6) Ruší usnesení číslo 4/10 ze dne 11.4.2016 a pověřuje starostu zařadit tento bod znovu na nejbližší
zasedání zastupitelstva.
7) Pověřuje starostu městské části zajistit stanovisko nadřízeného orgánu k situaci, kdy některá usnesení
zastupitelstva se dají svojí neurčitostí považovat za neplatná – konkrétně usnesení zastupitelstva 4/11,
5/11, 6/11 z 25.4.2016. Termín plnění 10.11.2016
8) Pověřuje starostu městské části zajistit stanovisko nadřízeného orgánu k situaci, kdy některá usnesení
rady se dají svojí neurčitostí považovat za neplatná - konkrétně usnesení RMČ 2/33, 6/43, 2/44 a dále
všechna usnesení ze 45., 47. a 48 RMČ. Termín plnění 10.11.2016
9) Pověřuje kontrolní výbor kontrolou:
a) smluv navazujících na usnesení RMČ a ZMČ za období 2015/2016, s termínem do konce roku 2016.
b) objednávek 2015/2016 navazujících na usnesení RMČ a ZMČ, s termínem do konce roku 2016.
c) Poptávkových řízení – splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016,
s termínem do konce roku 2016.
d) Výběrových řízení - splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016,
s termínem do konce roku 2016.
10) Pověřuje finanční výbor kontrolou přijatých/vydaných faktur za rok 2015/2016 v návaznosti na usnesení
RMČ a ZMČ, s termínem do konce roku 2016.
11) Konstatuje, že Zápis kontrolního výboru je zveřejněn na stránkách www.seberov.cz, proto není přílohou
tohoto usnesení ZMČ
Pan starosta zastupitelům cca 1,5 hodiny před vlastním jednáním zaslal důvodovou zprávu a návrh usnesení o
kterém chtěl hlasovat:
Důvodová zpráva k bodu č. 8 – Kontrolní výbor
předkladatel: starosta
ZMČ 31.10.2016
Dne 17.10.2016 se uskutečnilo jednání kontrolního výboru (KV) zastupitelstva městské části Praha - Šeberov. Druhý
den, tj. 18.10., zaslala předsedkyně KV zápis z tohoto jednání všem zastupitelům s požadavkem na projednání zápisu
radou městské části a zařazení na nejbližší jednání zastupitelstva městské části. Rada se na svém jednání dne 19.10.
zápisem zabývala, ovšem s ohledem na krátký termín od zaslání (jeden den) a rozsahu 33 stran textu, bylo
projednání přesunuto na příští jednání rady po jeho prostudování členy rady.
Zároveň bylo na jednání rady uloženo starostovi zpracovat úkoly pro KV, jejichž splnění (resp. zodpovězení
položených otázek) by pomohlo při řešení případů, které jsou v současné době aktuální a ke kterým nemá ÚMČ či
rada dostatek informací.
S ohledem na co nejrychlejší vyřešení nálezů KV, tak i dalších záležitostí, které nesnesou odkladu, předkládá
starosta tuto důvodovou zprávu k bodu Kontrolní výbor. Seznam otázek je přílohou důvodové zprávy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov:
1) Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 17.10.2016
2) Ukládá radě městské části zpracovat posudek ke zprávě kontrolního výboru ze dne 17.10.2016 a v případě
zjištěných chyb a nedostatků navrhnou nápravná opatření
T: 16.11.2016
3) Ukládá předsedkyni kontrolního výboru zajistit provedení kontroly a zodpovězení otázek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení, a předložit zprávu o kontrole na nejbližším jednání zastupitelstva
T: 28.11.2016
Zadání kontrolnímu výboru zastupitelstva MČ Praha – Šeberov
I.
Sportovní areál v Šeberově
Na základě usnesení ZHMP byla dne 25.3.2010 přidělena naší městské části dotace ve výši 10 mil. Kč na akci
Sportovní areál Šeberov. Dne 7. května 2010 požádala MČ o převod 6 mil. Kč na projektovou přípravu ZŠ. Této
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žádosti bylo v červnu 2010 vyhověno. V květnu 2011 byl poskytnut HMP další grant ve výši 1,5 mil. Kč na Sportovně
rekreační areál Šeberov. Dne 7.6. 2011 bylo vydáno Rozhodnutí o změně využití území pro účel Plochy pro údržbu
areálu – Rekreační areál Šeberov, a to na základě PD Ing. Bureše. V archivu ÚMČ byly dohledány dvě varianty PD
Ing. Bureše, jedna s tímto názvem a druhá s názvem Rekreační areál – Šeberov zpevněné plochy pro sportovní
využití. Obě PD jsou si velice podobné, projektant ví pouze o druhé verzi. Následně, dne 23. června 2011 bylo
vypsáno výběrové řízení na zpracování PD de facto totožného záměru, a to formou oslovení tří zájemců. Vítězem se
stal Ing. Arch. Rajtora s nejnižší nabídnutou cenou ve výši 230 tis. Kč. Na základě této zpracované PD bylo dne
15.9.2011 vydáno Rozhodnutí o změně využití území pro účel Zpevněné plochy pro údržbu rekreačního areálu
Šeberov.
Dotazy:
-

Na základě jakého rozhodnutí bylo požádáno počátkem května 2010 o změnu účelu poskytnuté dotace ve
výši 6 mil. Kč na zcela jiný účel
Zda se v případě vydání dvou Rozhodnutí o změně využití území jednalo o etapu výstavby č. 2 a č. 3
Sportovního areálu Šeberov
Kde se vzala (či jak vznikla) varianta PD Ing. Bureše s názvem Plochy pro údržbu areálu, na základě které
bylo požádáno o změnu využití území
Kdo rozhodl, že konečný stav je odlišný od projektovaného, na které bylo vydáno rozhodnutí OV P11 – týká
se obou etap
Jak bylo určeno, kdo bude poptán v rámci výběru zhotovitele PD v červnu 2011
Zda bylo provedeno ohlášení stavebnímu úřadu za účelem uvedení zařízení do provozu
Kým a kdy bylo rozhodnuto o provedení oplocení a zda bylo projednáno s OV Praha 11
Jak byla povolena výstavba buněk – občerstvení, šatny, soc. zázemí

II.
Rekonstrukce komunikace V Úhoru
Městská část Praha – Šeberov uzavřela dne 22.června 2011 Smlouvu o spolupráci se společností Sheridan a.s., tato
smlouva je vedena pod č. 23/2011 v archivu ÚMČ. Předmětem byla dohoda o spolupráci při rekonstrukce
komunikace V úhoru. K této smlouvě byl následně uzavřen dne 15.4.2013 Dodatek č.1. Ve smyslu výše uvedených
dokumentů měla spol. Sheridan, a.s., poskytnout bankovní záruku ve výši 6.800.000,- Kč (slovy:
šestmilionůosmsettisíc korun českých) a dále splnit své povinnosti ve smlouvě uvedené, dodatkem upravené termíny:
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí do 1.5.2013
Veřejnoprávní projednání DUR a obstarání územního rozhodnutí do 1.7.2013
Vypracování dokumentace pro stavební povolení do 12.8.2013
Veřejnoprávní projednání DSP a obstarání stavebního povolení do 9.12.2013
Vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby do 31.1.2014
Zahájení výstavby do 1.4.2014.
Dotazy:
-

Kdo byl autorem uzavřené Smlouvy a Dodatku č.1
Jakým způsobem a kdy byla složena bankovní záruka ve výši 6,8 mil. Kč
Jak bylo postupováno při kontrole plnění výše uvedených termínů
Jak bylo postupováno po 1.4.2014, když nedošlo k zahájení výstavby
Zda byly uplatněny sankce vyplývající z uzavřené smlouvy

III.
Výstavba nové části hřbitova
Od roku 1998 se jednotlivá zastupitelstva snažila o rozšíření hřbitova v Hrnčířích. V roce 2006 byla provedena
výstavba, dne 11.10.2006 byla na OV Praha 11 podána Žádost o územní rozhodnutí o využití území na akci
„Rozšíření hřbitova Šeberov“. Další podklady nebyly dohledány. V současné době je tato plocha stále vedena na
katastru nemovitostí jako orná půda, přičemž je zde umístěna rozptylová loučka, cca 50 urnových hrobů a 2-3
hroby.
Dotazy:
-

Jak bylo postupováno po podání žádosti o UR,
kdy a kým bylo povoleno využívat rozšíření hřbitova, na základě jakého dokumentu
dtto pro pohřby do země
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-

proč nebyl proveden zápis do katastru nemovitostí

K návrhu usnesení pana starosty předsedkyně kontrolního výboru sdělila, že úkolem kontrolního výboru není
zodpovídat dotazy starosty, proto se tím kontrolní výbor nezabýval. Na osobní návštěvě se však pokusili pomoci
panu starostovi se zodpovězením dotazů nejprve na osobní návštěvě úřadu 10.11.2016 paní Lehovcová a pan Ritt a
potom na osobní návštěvě úřadu 15.11.2016 paní Venturová a paní Archalousová.
Návrh usnesení předsedkyně kontrolního výboru neprošel, stejně jako návrh pana starosty. Členové rady sdělili, že
neměli čas se zápisem seznámit a jednat o něm a z tohoto důvodu se tedy k němu nevyjádřili. O zápisu nejednala
rada ani 2 následující jednání a nebylo zařazeno ani na další zasedání zastupitelstva dne 28.11.2016.
V úterý 15.11. navštívily předsedkyně kontrolního výboru a paní Archalousová úřad a pokusily se dohledat
materiály, které nebyly před jednáním KV dohledány a zároveň provedly kontrolu dle usnesení posledního KV, tedy
kontrolu veřejných zakázek, poptávkových řízení, objednávek a smluv.
Otázky, podklady a materiály, které se znovu nepodařilo dohledat, ústně zodpověděl pan starosta téhož dne.
Předsedkyně kontrolního výboru měla dva další dotazy, které slíbil dodat, zatím se tak nestalo. V těchto případech
se ale jednalo spíše o materiály pro zastupitele, plynoucí k usnesení, proto pro KV není až tak důležité.
Po poslední návštěvě tedy předsedkyně kontrolního výboru konstatuje, že dotazy a nezodpovězená nebo nedoložená
usnesení RMČ a ZMČ byly v rámci možností zodpovězené. Neznamená to však, že byla vždy usnesení splněna.
Některé odpovědi ukázaly, že k naplnění usnesení nedošlo.
Proto předsedkyně kontrolního výboru navrhuje, aby ZMČ schválilo doporučení, která plynou z posledního zápisu
KV a která byla v návrhu usnesení zastupitelstva, který předložila na jednání zastupitelstva dne 31.10.2016, nyní již
bez bodu 9, tedy úkolů pro KV.
Dále předsedkyně kontrolního výboru zkonstatovala, že na základě návštěvy úřadu bylo zkontrolováno:

•

•

•
•

a)
smluvy navazujících na usnesení RMČ a ZMČ za období 2015/2016, s termínem do konce
roku 2016
smlouvy jsou evidovány v posloupné řadě, některá usnesení RMČ schvalují uzavření smluv a dodatků,
které se následně neuzavřou - doporučení - revokovat takováto usnesení.
b)
objednávky 2015/2016 navazujících na usnesení RMČ a ZMČ, s termínem do konce roku
2016
kontrolou objednávek se zjistilo, že na úřadu za rok 2016 existují dvě řady objednávek – jedna evidovaná
úřadem a druhá evidovaná pouze starostou s příponou STA. Oficiální řada evidovaná úřadem obsahuje i
dvě objednávky řady STA. Řadu STA jsem si za rok 2015 nevyžádala, nemohu tedy konstatovat, zda
existovala i za rok 2015. Doporučení - evidovat pouze jednu řadu objednávek, navazující na usnesení RMČ
a ZMČ. - RMČ dne 2.11.2016 schválila nařízení tajemnice - Evidence objednávek, která zavádí jednotnou
řadu a sjednocuje objednávky do standardního jednotného formuláře
c) a d) Poptávkových řízení a veřejné zakázky – splnění interní směrnice a zákona o zadávání
veřejných zakázek 2015/2016
za rok 2015 a 2016 byla interní směrnice dodržována.
K porušení interní směrnice došlo pouze v jednom případě, a to na základě usnesení RMČ 55. jednání ze
dne 2.11.2016, poslední bod jednání, konkrétně bod 14, RMČ souhlasila s celkem 3 zakázkami, první dva
body tohoto usnesení splnily interní směrnici, jelikož zakázky byly odsouhlaseny na částky 88 a 96,5 tis.
včetně DPH. třetí bod tohoto bodu však odsouhlasil veřejnou zakázku za částku 163 350 Kč spol. MCT-RR
s.r.o.. Interní směrnice stanoví, že pokud částka přesáhne u služeb 100 tis.Kč, musí se zakázka zveřejnit na
úřední desce MČ po dobu min. 10 dnů, být ustavena alespoň 3 členné komise. To se v tomto případě
nestalo a zakázka byla zadána přímo rozhodnutím RMČ.

V diskuzi členů kontrolního výboru a dalších přítomných zaznělo, že je vhodné, aby se ZMČ i RMČ řídilo
doporučeními KV, a aby si z nich vzalo ponaučení a přijalo opatření k nápravě.
Dále se kontrolní výbor podrobně zabýval porušením interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu usnesením rady MČ 14/55/RMČ ze dne 2.11.2016, kdy schválena objednávka na zpracování průzkumu
vlhkosti, dokumentace projektu stavební části projektu k žádosti do OPŽP se společností MCT-RR spol s r.o., IČ
241 303 89, za částku 163,35 tis. Kč vč. DPH. Objednávka byla vystavena 4.11.2016 a je přílohou č. 2 tohoto
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zápisu. Interní směrnice stanoví, že pokud částka přesáhne u služeb 100 tis. Kč, musí se zakázka zveřejnit na úřední
desce MČ po dobu min. 10 dnů a být ustavena alespoň 3 členná hodnotící komise. To se v tomto případě nestalo a
zakázka byla zadána přímo rozhodnutím RMČ. Po upozornění starosty předsedkyní kontrolního výboru dne
15.11.2016 se rada MČ pokusila toto pochybení dne 16.11.2016 napravit usnesením 15/56/RMČ, ve kterém
revokovala původní usnesení a schválila nové, kterým objednává u společnosti MCT-RR pouze zpracování
průzkumu vlhkosti, dokumentace projektu pro stavební povolení k žádosti do OPŽP za částku 85 tis. Kč bez DPH,
tedy 102,85 tis. vč. DPH s tím, že prováděcí dokumentace bude objednáva dodatečně. KV v této souvislosti důrazně
upozorňuje na porušení interní směrnice (příloha č. 3). Dále se domnívá, že se v tomto případě jedná o zakázané
štěpení zakázky. KV také již v minulosti žádal, aby 1 člen KV byl vždy členem hodnotící komise.
Návrh usnesení:
1. KV doporučuje ZMČ a RMČ revokovat usnesení ZMČ a RMČ, která ukládají uzavření smluv a dodatků,
které následně nebyly uzavřeny.
2. KV doporučuje evidovat pouze 1 řadu objednávek navazující na usnesení ZMČ a RMČ.
3. KV důrazně upozorňuje na porušení interní směrnice usnesením 14/55/RMČ ze dne 2.11.2016. Dále
upozorňuje, že následné usnesení 15/56/RMČ ze dne 16.11.2016 štěpí zakázku. KV opakovaně žádá, aby u
každého výběrového řízení byl členem hodnotící komise vždy 1 člen KV.
4. KV doporučuje vzít si ze závěrů provedených kontrol smluv, objednávek a poptávkových řízení a
veřejných zakázek ponaučení a napříště se řídit doporučeními KV.
Všichni byli pro.

Různé:
Další jednání KV proběhne v lednu 2017. Předmětem jednání budou usnesení RMČ a ZMČ od září do prosince
2016.
Paní Koláčková upozornila na skutečnost, že na webových stránkách chybí u zápisů ze ZMČ zvukové záznamy.

Zapsala v Praze dne 29.11.2016

Michaela Archalousová, zastupitelka

Ověřila v Praze dne 1.12.2016

Petra Venturová, předsedkyně kontrolního výboru
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PaedDr. Jiří Pilař
Za Kovářským rybníkem 265
149 00 Praha 4 – Šeberov

Ing. Petra Venturová
předsedkyně kontrolního výboru
zastupitelstva MČ Praha – Šeberov

V Praze 26. 11. 2016
Věc: Omluva z 5. veřejného zasedání kontrolního výboru

Vážená paní předsedkyně,
tímto se omlouvám z 5. veřejného zasedání kontrolního výboru, který se bude konat 29. 11. 2016,
protože se jej z pracovních důvodů nemohu zúčastnit.
V úterý téhož dne mám od 14 do cca 19 hodin dlouhodobě plánovaný seminář pro pedagogické
pracovníky v Dobříši. Přestože o jednání kontrolního výboru vím od středy, nemohl jsem akci odvolat,
protože mne tam čeká několik desítek účastníků.
Prosím, aby se má omluva stala přílohou zápisu zasedání, jehož se z výše uvedených důvodů nemohu
zúčastnit.

S přáním konstruktivního jednání.

PaedDr. Jiří Pilař, člen kontrolního výboru
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