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Zápis z   jednání kontrolního výboru 

dne  5. 3. 2020 

  

Přítomni: Milan Paluska, Jaroslav Martinec, Jan Korouš, Jaroslava Heroldová, Jaroslav Železný, 
                Zdenek Fejfar 
Omluveni:  – 

Neomluveni: Lenka Krúpová 

 

Hosté:   Karel Krištoufek 
 

Zapisovatelka: Marcela Bahníková 
 

Jednání kontrolního výboru (dále KV) zahájil a řídil předseda  KV. 

 

Program: 

Kontrola poptávkového řízení na IT služby v roce 2019 - dokončení 

 

 

Body jednání: 

 

Pokračování v kontrole průběhu zadávacího řízení na dodavatele IT služeb pro MěÚ Pečky. 

Kontrolnímu výboru byly předloženy materiály k poptávkovému řízení na dodavatele IT 

služeb pro MěÚ Pečky , zápisy z jednání RM Pečky za rok 2019 a  postupu Pravidla při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona platná od 4.4.2018 (dále jen 

Pravidla). 

Zjištěné skutečnosti : 

1) V období 8-12/2019 byly IT služby poskytovány na základě smlouvy  společností 

     TECHart systems,s.r.o . 

2) V prosinci 2019 proběhlo zadávací řízení na dodavatele IT služeb, řízení zajišťovala 

     starostka Mgr. Alena Švejnohová, byly zaslána výzva k podání nabídky 3 dodavatelům: 
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     Progresia s.r.o.,  CNS a.s. a  TECHart systems,s.r.o., , všechny 3  oslovené  společnosti  

    podaly v termínu nabídku, byl   pořízen zápis z jednání  komise pro  posouzení nabídek,  

    jako nejvýhodnější nabídka byla    vybrána nabídka společnosti  TECHart  systems s.r.o.,  

    RM dne 30.12.2019 schválila   uzavření smlouvy se společností TECHart systems s.r.o.   

   do 31.12.2021 na  základě výsledků poptávkového  řízení. 

 

3) V 16.35 hod. se na jednání KV dostavil zastupitel Karel Krištoufek, který byl pozván 

   předsedou KV. Zastupitel Karel Krištoufek informoval členy KV o údajích uvedených v  

   zápisech RM z roku 2019 týkajících se procesu výběru dodavatele IT služeb. Dále zastupitel  

  Karel  Krištoufek informoval KV o tom, že když žádal předložení podkladů k poptávkovému  

   řízení a podkladů pro jednání RM dne 30.12.2019 a  při osobních návštěvách MěÚ žádal  

   informace, které společnosti byly osloveny, tyto informace mu nebyly dle jeho prohlášení  

   poskytnuty neprodleně.  Podklady byly p. Krištoufkovi předloženy k nahlédnutí dne  

  31.1.2020. 

 

4) KV se seznámil s dokumentací k poptávkovému řízení, s Usnesením RM ze dne 

   30.12.2019  a s Pravidly . 

 

Závěr:   

 

1) Dle hodnoty zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona 

     o  zadávání veřejných zakázek. 

2) Z předložené dokumentace k zadávacímu řízení nelze jednoznačně určit datum odeslání 

    poptávek a datum doručení nabídek. 

3) Dne 30.12.2019 RM rozhodovala o výběru uchazeče na základě ústní informace starostky, 

    protokol o výsledku poptávkového řízení nebyl v době konání RM k dispozici a není  

    přílohou k zápisu RM ze dne 30.12.2019. 
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Doporučení:  

KV doporučuje přijmout následující opatření : 

- doplnit Pravidla o povinnosti při zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou od 100 tis. 

  Kč do 500 tis. Kč,  

- zajistit, aby byla vedena úplná dokumentace k zadávání zakázek  

- při zadávání zakázek malého rozsahu zveřejňovat výzvu na úřední desce města  

- rozhodování  RM provádět pouze na základě písemných podkladů 

 

 

Příští zasedání dne:     23.3.2019 v 16 hod , obřadní síň Městského úřadu Pečky 

 

 

………………………….. 

 Milan Paluska, předseda výboru 

 

Podpisy členů KV: 

 

 

 

Podpis příp. vyjádření  kontrolované osoby: 

 


