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Zpráva kontrolního výboru – výběrové řízení na komunální stroj a vybavení 

pavilonu č. 3 MŠ 

Kontrolní výbor obce se sešel 4.5.2015 k fyzické kontrole podkladů dodaných 
obecním úřadem. Kontroloval na základě pověření zastupitelstva obce 2 oblasti – 1) 
průběh výběrového řízení na komunální stroj a 2) průběh výběrového řízení na 
dodavatele vybavení 3. pavilonu MŠ Jablíčko VP. 

Závěry kontrolního výboru k jednotlivým kontrolám jsou následující: 

1) průběh výběrového řízení na komunální stroj 

Kontrolní výbor obdržel veškerou dokumentaci výběrového řízení a konstatuje, že 
kontrolované kolo výběrového řízení (přičemž jsme neposuzovali předchozí kola, u 
nichž byly některými členy zastupitelstva rovněž vzneseny závažné připomínky 
k jeho průběhu) bylo realizováno z hlediska procesního správně. Kontrolní výbor 
odhalil jednu nevyjasněnou problematickou otázku, nikoli však závažnou, a to při 
výběru společnosti, která bude organizovat výběrové řízení. Zatímco soutěž vyhrála 
společnost BlueFort s.r.o., která rovněž byla nakonec administrátorem výběrového 
řízení, nabídku obci podávala společnost jiná, a to DLC. Zástupci společnosti DLC 
přitom byli rovněž členy výběrové komise. 

Formální stránka výběrového řízení samotného byla v pořádku, všechny zásadní 
požadavky zákona byly splněny. Výběrového řízení se účastnili 2 potenciální 
dodavatelé – Haiteco a 1. chráněná dílna s.r.o. Ačkoli společnost Haiteco dala 
nejvýhodnější nabídku, sama následně prohlásila, že při podávání nabídky pochybila 
a vzdala se účasti. Byla tak vybrána 1. chráněná dílna, která má v internetovém 
profilu uvedeno: "Provozujeme chráněnou dílnu. Zabýváme se výrobou, servisem a 
prodejem zdravotních, gastronomických i pracovních oděvů a obuvi. Dále nabízíme 
provozní či ložní prádlo." Starostka obce pak bez vědomí zastupitelstva s touto 
firmou uzavřela kupní smlouvu (kterou zastupitelstvo neschválilo, a to ani při 
předložení smlouvy zastupitelstvu v květnu 2015). Navíc podepsala smlouvu znějící 
na částku o 240 tisíc Kč vyšší než byla částka prezentovaná zastupitelům na 
pracovním jednání a částka uvedená u „vítězné“ firmy na internetových stránkách 
obce. Na přímý dotaz, proč se tak stalo, starostka odpověděla „To není možné“, což 
rovněž vzbuzuje velké pochybnosti o správnosti postupu. 

Vedle formálních faktů je zapotřebí konstatovat, že znovuvypsání výběrového řízení 
na zametací stroj a opětovné podání žádosti o dotaci bylo zastupitelům zatajeno a 
tito byli postaveni až před hotovou věc ukončeného výběrového řízení. Navíc se tak 
stalo v citlivé záležitosti historicky provázené mnoha pochybeními a podezřeními. Je 
rovněž s podivem, že se administrátorská firma a potažmo i obec spokojila jen 
s nabídkami vzešlými z vyvěšení na webu obce a neoslovila přímo více potenciálních 
dodavatelů. 

Závěr: poslední kolo výběrového řízení bylo na rozdíl od předchozích po formální 
stránce v pořádku, stále však nebylo vyjasněno mnoho nezodpovězených otázek 
z předchozích kol výběrového řízení. 
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2) průběh výběrového řízení na dodavatele vybavení 3. pavilonu MŠ Jablíčko 
VP 

Kontrolní výbor obdržel veškerou dokumentaci výběrového řízení a konstatuje, že 
kontrolované výběrové řízení bylo realizováno z hlediska procesního správně.  

Pochybnosti vzbuzuje to, že firma, která podala nejnižší cenovou nabídku byla 
z výběrového řízení vyloučena. Stalo se tak přesto, že v rámci písemného odvolání 
firma písemně potvrdila, že i za nízkou nabízenou cenu dodá požadované vybavení 
v očekávané kvalitě. Kontrolní výbor se domnívá, že v takovémto případě je pro obec 
ekonomicky nevýhodné vyřazovat nejnižší nabídku. Je čistě věcí dodavatele, jak 
dodávku zboží s cenou nepokrývající náklady bude realizovat. Dle vysvětlení 
starostky obce, byla firma vyzvána k potvrzení nabídkových cen podruhé, nabídku 
však v požadovaném termínu (do 19.12.2014) již nepotvrdila. 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na vybavení MŠ Jablíčko proběhlo 2.1. 
2015, přičemž již 9.1. 2015 byl podepsán dodatek zásadně upravující rozsah 
poptávky, která se snížila o některé položky bez náhrady. Je s podivem, proč nebylo 
vypsáno nové výběrové řízení, když týden po výběru vítězné nabídky se rozsah 
poptávaných položek výrazně změnil, a to tak, aby vyhovoval uchazeči s druhou 
vítěznou nabídkou.  

K oběma výše uvedeným sporným bodům kontrolní výbor obdržel od obecního úřadu 
písemné vysvětlení, které však nevyvrátilo existující pochyby. 

Závěr: výběrové řízení bylo po formální stránce realizováno v pořádku, při 
nevyřazení nejlevnějšího uchazeče však mohla obec ušetřit náklady. 

Celkový závěr: kontrolní výbor doporučuje, aby dokumentace takto významných 
výběrových řízení byla předkládána zastupitelstvu s předstihem a nikoliv ex-post. 
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