
Smlouva na Venkovní učebnu u ZŠ 

Pan starosta 5 měsíců připravoval projekt bez veřejné kontroly. Projekt investice v hodnotě 7 mil. 

korun – bez veřejné kontroly.  

V dubnu projekt a návrh dodatku předložil na VUR.  VUR sdělil, že projekt je špatně, obec potřebuje 

především jídelnu a teprve až potom venkovní učebnu. Je třeba změnit zadání – tak aby projekt 

obsahoval rozšíření jídelny a samostatnou venkovní učebnu. Dále bylo konstatováno, že musí být 

nejprve provedena úprava dětského hřiště a následně stavba rozšíření jídelny. Je tedy třeba objednat 

studii nového dětského hřiště. Dále bylo na VUR konstatováno, že dle dodatku dochází 

k nepřijatelnému navýšení ceny DUR a DSP o 193%, přestože se objekt zvětšuje jen o 50%. Dále byl 

dán požadavek prokázat přiměřenost velikosti jídelny výkresem rozmístění stolů a židlí.  

Starosta předkládá návrh smluv za situace, kdy ze 4 požadavků VUR je naplněn pouze jeden. Stále 

nebyla objednána studie nového dětského hřiště, stále nebyl předložen výkres rozmístění stolů a 

židlí, zůstalo nepřijatelné navýšení ceny DUR a SP. 

Na minulém zastupitelstvu bylo konstatováno, že starosta porušil předpis o zadávání zakázek 

uzavřením smlouvy dne 6.2.2018 , tak uzavřením nové smlouvy dne 23.3.2018 

Dále bylo konstatováno, že předloženou smlouvu a dodatek  

zastupitelstvo nemůže schválit z těchto důvodů : 

1. Nejsou naplněny podmínky předpisu o zadávání zakázek  

2. Předložený návrh dodatku smlouvy je pro obec nevýhodný. 

Pan starosta dostal za úkol dát smlouvy do souladu s předpisem o zadávání zakázek. To nesplnil a 

předkládá zastupitelstvu ke schválení smlouvy k pouhými kosmetickými změnami bez odstranění vad, 

pro které smlouvy nejsou v souladu s předpisem. Proto dnes smlouvy nemůžeme schválit.  

Je pro mne nepochopitelné, proč smlouvy neposoudil právník obce. Šílenost předložených smluv 

dokumentuje fakt, že ze smlouvy vypadl termín odevzdání fáze 1. Vzhledem k tomu a o ohledem na 

to fáze 2 a 3 jsou závislé na termínu fáze 1 potom ze smlouvy vypadl termín odevzdání díla. 

Nyní podrobně doložím, proč smlouvy jsou v rozporu s předpisem a  

proč zastupitelstvo smlouvy nemůže schválit.  

Starosta vypsal výběrové řízení na zakázku dle spadající do II. Kategorie, tedy do částky 300 tisíc. Kč. 

S ohledem na to, že ve stejnou dobu vypsal dvě výběrová řízení na dvě venkovní učebny, potom 

mnou oslovení právníci se domnívají, že soutěž spadá do III. Kategorie.  

Podmínky soutěže mají 2 významná úskalí -  krátká lhůta po podání nabídek a především extrémně 

krátká lhůta dvou měsíců pro zpracování dokumentace pro územní a stavení řízení a dokumentace 

pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr. Vypsaná soutěž tak působí dojmem soutěže připravené 

na míru budoucímu vítězi. 

Nepřekvapuje proto, že se do soutěže přihlásil jediný zájemce. Starosta 4.12 prodlužuje soutěžní 

lhůtu do 14. 12. a uveřejňuje výzvu v Tender areně. Nikdo další se nepřihlásil.  

Bez ohledu na to, zda se jedná o zakázku II nebo III. Kategorie, povinností starosty přezkoumat, zda je 

nabídka v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka v souladu není, povinností pana starosty tedy 

bylo nabídku vyřadit. Starosta místo vyřazení nabídky dne 27.12.2017 oznamuje výběr nabídky 

společnosti Huť architektury Martin Rainiš. Starosta poprvé a nikoliv naposledy porušuje předpis. 



Jaké zadávací podmínky nabídka nesplňuje: 

Dle zadávacích podmínek má zájemce nabídnout zhotovení těchto 4 dokumentací: 

• Projekt pro ÚR a SP 

• Projekt pro výběr zhotovitele s výkazem výměr 

• Prováděcí projekt 

• Projekt skutečného provedení 

V nabídce zájemce chybí dokumentace pro výběr zhotovitele zájemce nabízí pouze 3 dokumentace. 

Dle zadávacích podmínek mají být fáze 1 a 2 zahájeny 12/2017m dokončeny do konce 02/2018.  

Dle nabídky má být fáze 1 dokončena do 6 týdnů, fáze 2 do 2 týdnů po dokončení fáze 3 se lhůtou 3 

měsíce, celková doba fáze 2 tedy činí 5 měsíců. Není dodržen požadovaný termín pro zhotovení fáze 2. 

Nabídka nesplňuje ani požadovaný rozsah dokumentace, ani požadované termíny. 

Smlouva z 6.2. - smlouva je v rozporu s ustanovením bodu 4.9. předpisu., uzavřením smlouvy 

starosta podruhé porušuje předpis. 

Bod 4.9. směrnice o zadávání veřejných zakázek 

„Na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel uzavře písemnou smlouvu s 

vybraným uchazečem, která musí být ve shodě se zadávacími podmínkami a výsledky zadávacího 

řízení a musí obsahovat údaje, které již byly obsaženy v původní nabídce a reflektovat hodnocené 

skutečnosti“ 

předmět plnění - Dle zadávacích podmínek je vypracování 4 dokumentací venkovní učebny o ploše 

60 m2. Dle smlouvy je předmětem vypracování 3 dokumentací učebny o ploše 100 m2. 

termín Zadávací podmínky - Zahájení 12/2017, Dokončení fáze 1 a 2 do 02/2018,  

Smlouva 6.2. - Dokončení fáze 1 do 5 týdnů 13.3 - není v souladu se zadáním.  

fáze 2 10 týdnů od vydání stavebního povolení, pokud budeme předpokládat velmi rychlé získání 

povolení za 5 měsíců od dokončení dokumentace potom je termín dokončení cca 8 měsíců od 

podpisu tedy okolo října 2018 

cena – nabídka 268 tisíc, smlouva 350 tisíc. 

Smlouva není ve shodě se zadávacími podmínkami a nabídkou – v předmětu plnění  - jaká stavba má 

být navržena tak jaké činnosti mají být dodány, termínech a ceně.  

Starosta tedy podruhé porušuje předpisu 

Smlouva z 23. 3.  

K jakým změnám dochází v této smlouvě proti smlouvě z 6.2. 

Dochází k vypuštění autorských dozorů a úpravě ceny do souladu s nabídkou. Ostatní nesoulady 

smlouvy z 6.2. zůstaly. 

Smlouva z 23.3. tedy není ve shodě se zadávacími podmínkami – v předmětu plnění  a termínech. 

Starosta tedy potřetí porušuje předpis. 

Bez jakéhokoliv důvodu navíc dochází k prodloužení termínu zhotovení fáze 1 o 45 dní, tímto 

dochází ke zdvojnásobení lhůty.  Tato smlouva je uzavírána 10 dní poté, co uplynula lhůta pro předání 

dokumentace pro ÚR a DSP. Termín dokončení první fáze 27.4. Termín dokončení druhé fáze cca 

listopad. Starosta tímto poskytuje výhodu dodavateli a poškozuje obec. 



Dodatek smlouvy č.1 

Předmět plnění – dodatek zásadním způsobem mění předmět díla – porušení předpisu bod 4.9  

Zůstává nedodržení podmínek 3 dokumentace místo 4. 

Dle smlouvy z 23.3. se jedná o Venkovní učebnu o ploše 100 m2 

Dle dodatku se jedná o přístavba jídelny a polytechnické učebny.“ o rozloze 227m2 zastavěné 

plochy. Zázemí těchto prostor bude situováno ve stávající budově (šatny, wc, atd.). Jídelna o ploše 83 

m2, učebna 72 místnosti celkem 155 m2 

Dochází zásadní změně předmětu díla  – porušení předpisu : 

Vypadává termín dokončení fáze 1 – DUR a DSP – finální termín je nahrazen termínem odevzdání 

hrubopisu ke kontrole, termín finálního odevzdání fáze 1 není stanoven vůbec!!! – porušení předpisu 

Cena – cena 484 tisíc převyšuje maximální cenu dle zadání.  – porušení předpisu 

Cena Dokumentace pro sloučené řízení dle smlouvy 78 tis- Kč  

dodatek cenu Dokumentace pro sloučené řízení navyšuje na 190 tis Kč to je navýšení o 143% 

Vzhledem k tomu, že dodatek navyšuje plochu 100 m2 na 155 m2 tedy o 55%.   

Navýšení ceny je zjevně neoprávněné a pro obec nevýhodné a o 90% vyšší než by mělo být. 

Je zcela mimo jakoukoliv pochybnost, že dochází k takovým změnám které nejsou v souladu se 

zadáním k výběrovému řízení. Smlouva a dodatek proto nemohou být zastupitelstvem schváleny.  

Starosta předkládá podmínky, které jsou pro obec zjevně nevýhodné. Starosta nabádá zastupitele 

aby porušili směrnici pro zadávání veřejných zakázek a schválili dodatek smlouvy který je pro obec 

zcela zjevně nevýhodný.  

Shrnutí 

• Nabídka firmy Huť architektury nesplnila podmínky soutěže a měla být starostou vyřazena. 

• Rozhodnutí o výběru nabídky firmy Huť architektury - představuje pochybení starosty a 

není v souladu s. 

• Podmínky smlouvy z 6.2. nejsou v souladu se zadáním soutěže – starosta takovou smlouvu 

neměl podepsat - starosta porušil předpis  

• Podmínky smlouvy z 23.3. nejsou v souladu se zadáním soutěže – starosta takovou smlouvu 

neměl podepsat - starosta porušil předpis  

• Podmínky Dodatku č. 1 nejsou v souladu se zadáním soutěže  

• Podmínky Dodatku č. 1 jsou pro obec zjevně nevýhodné 

Zastupitelstvo nemůže schválit smlouvu a dodatek – došlo k opakovaným porušením předpisu a 

podmínky smlouvy a dodatku nejsou v souladu s předpisem. 

Dávám podnět kontrolnímu výboru pro přešetření opakovaného porušení předpisu pro zadávání 

veřejných zakázek. 

 


