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Zápis z kontroly plnění usnesení rady města
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Břeclavi provedl v souladu s § 119 ódst. 3 písm.
a) a b) zákona č. 120/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kontrolu vybraných usnesení Rady města Břeclavi:
Zjištění
1. R/39/12/33a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení veřejné zakázky dle článku 3.
písmena 3c) směrnice RM 6.2/2012 na akci „Aktualizace územní energetické koncepce
pro město Břeclav", rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky a výzva k podání nabídky jsou
nedílnou součástí usnesení, která je uvedena v příloze č. 22
Bez námitek
2. R/45/12/20b v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čerpání prostředků z uzavřené smluvní
rezervy na dodatečné stavební práce ve výši 510 494 Kč s DPH vyčíslených v
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 13
Bez námitek
3. R/48/12/19 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, na základě či. 4 odstavce 1 směrnice
rady města č. 2/2012 výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s veřejnou výzkumnou
institucí Centrum dopravního výzkumu, v.v.L, Líšeňská 33 a, 636 00, Brno, IČ: 44 99 45
75, v souladu s nabídkou v celkové výši 536 400 Kč včetně DPH na zakázku „Posouzení
variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci 1/55 v Břeclavi s využitím spojité
mikroskopické simulace". Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a smlouva o dílo jsou
uvedeny v příloze č. 3 a 10 zápisu
Kontrolní výbor konstatuje, že rada města při zadání zakázky „Posouzení variant
dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité
mikroskopické simulace" společnosti Centrum dopravního výzkumu, v.v.L,
Líšeňská 33 a, 636 00, Brno, měla postupovat dle ČI. 3 odst. 3 písm. c) směrnice
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č. 2/2012 a nikoliv dle ČI. 4 odst. 1. Skutečnosti svědčící o použití ČI. 4 odst. 1
uvedené v důvodové zprávě nekorespondují s důvody umožňujícími použití
tohoto článku (výjimky ze zadávacích postupů uvedenými v citované směrnici).
4. R/51/12/25 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení nepotřebného movitého majetku
v celkové hodnotě 1 920 731,58 Kč dle přiloženého seznamu v příloze č. 8 zápisu.
V předložených sestavách majetku chyběl datum pořízení majetku, dále chybě!
doklad o vyjádření k likvidaci mobilních telefonů a chyběl datum převzetí
nefunkční výpočetní techniky + přílohy.
V průběhu kontroly byla tato zjištění předložena odboru kanceláře tajemníka,
který na ně zareagoval a stanovil nápravná opatření:
- po dohodě s IT pracovníkem bude vytvořena sestava, která bude obsahovat
datum pořízení majetku a bude použita jako podklad k vyřazení nepotřebného
majetku,
- při likvidaci mobilních telefonů budou při dalším vyřazování doložena vyjádření
odborníků.
Bez připomínek

Závěr
Tento zápis bude projednán s kontrolovanými osobami, které se mohou k výsledkům
kontroly vyjádřit Poté bude zápis předložen Zastupitelstvu města Břeclavi.

Ing. Pavel Dominik
předseda kontrolního výboru

Záznam z projednání zápisu s Ing. J. Supovou, vedoucí odboru rozvoje a správy:

Záznam z projednání zápisu s Bc. J.Hlavnovským, pověřeným vedením odboru
kanceláře tajemníka:
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ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
Oddělení investic a správy

Kontrolního výbor
Břeclav 11.11.2013
Věc : vyjádření k zápisu z kontroly plnění usnesení radv města
V souvislosti s výsledky kontroly plnění usnesení rady města č. R/48/12/19 v souladu
s ustanovením § 102 odst 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na základě či. 4 odstavce 1 směrnice rady města č.
2/2012 výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s veřejnou výzkumnou institucí
Centrum dopravního výzkumu, v.vl, Líšeňská 33 a, 636 00, Brno, IČ: 44 99 45 75, v
souladu s nabídkou v celkové výši 536 400 Kč včetně DPH na zakázku „Posouzení
variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci 1/55 v Břeclavi s využitím
spojité mikroskopické simulace". Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a smlouva
o dílo jsou uvedeny v příloze č. 3 a 10 zápisu sděluji:
Odbor rozvoje a správy respektuje připomínky kontrolního výboru a sám vždy
provádí takové opatření, aby k takovým situacím nedocházelo.
K předmětné zakázce je nutné nejprve konstatovat, že k tomuto učiněnému úkonu
(výjimce) měl zadavatel oprávněný důvod. Výsledkem této zakázky je nejenom
vyhodnocení stávajícího stavu dopravní intenzity na silnici I/55 v centru města a
návrh opatření, ale i simulační model, který umožňuje nyní vyhodnocovat na
křižovatkách stav věci při případném navýšení dopravní zátěže např. z důvodu cizího
investičního záměru. A to za podmínky, že data ve vlastnictví města jsou
posuzována nezávislým odborným zpracovatelem, který se nepodílí na zpracování
cizích investičních záměrů a nemá vazbu na obchodní řetězce.
Odbor rozvoje a správy se zabýval zpracováním výběrového řízení předmětné
zakázky. Při jeho přípravě bylo zjištěno, že existuje řada dopravních společností,
které obdobné zakázky řeší, ale jejich vazby jsou velmi těsné s investory obchodních
řetězců. Na území města se nachází podle platného územního plánu plochy, kde je
možné obchodní domy realizovat. Odboru rozvoje a správy již bylo opakovaně
předloženo několik investičních záměrů tohoto druhu (bývalý areál TRANZA, plocha
u obchod, domu BILLA), kde dopravní napojení zpracovaly právě společnosti, jež
měli o předmětnou zakázku zájem. Při zadání takové společnosti by pak město
nemělo žádné možnosti odvrátit riziko zneužití pořízených dat. Toto velké nebezpečí
lze odvrátit pouze nezávislým zpracovatelem. Zadavatel má právo se sám
rozhodnout, jakým způsobem bude postupovat a jak bude stav věci řešit. Zadavatel,
který sám nastolil vnitřní směrnice, po zvážení stavu věci tak udělil výjimku z výše
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uvedených důvodů a zadal zakázku na základě poptaných nabídek přímo nezávislé
výzkumné instituci bez přímých vazeb na dodavatelské společnosti, a to Centrumu
dopravního výzkumu Brno (CDV). Tímto úkonem nebyl v žádném případě porušen
zákon o zadávání veřejných zakázek. Odbor rozvoje a správy respektuje rozhodnutí
zadavatele.
Jedinečností této studie jsou detailní průzkumy pomocí speciální měřící techniky a
spojitá simulace celého úseku komunikace, která umožňuje analýzu interakce
dopravních proudů v jednotlivých křižovatkách. V současnosti probíhá u CDV
zpracování posudku dopravního napojení na 1/55 u předloženého záměru výstavby
obchodního centra. Tento nezávislý zpracovatel tak prověří simulačním modelem
předložená data investorem. Město tímto způsobem získá nezávislýposudek o tom,
zda předpokládaný navýšený počet vozidel způsobí či nezpůsobí další komplikace
na již dopravně přetíženém silničním průtahu. V případě negativního výsledku pak
může město bránit takové výstavbě na základě faktických dat.

Děkuji za pochopení

S pozdravem
Ing. Jana Supova
Vedoucí odboru rozvoje a správy
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Usnesení ze 14. zasedání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Kontrolní výbor přijal usnesení č. KV/13/2013:
Kontrolní výbor konstatuje, že rada města při zadání zakázky „Posouzení variant
dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité
mikroskopické simulace" společnosti Centrum dopravního výzkumu, v.v.L, Líšeňská
33 a, 636 00, Brno, měla postupovat dle ČI. 3 odst. 3 písm. c) směrnice č. 2/2012,
kterou se upřesňuje zadávání zakázek malého rozsahu a nikoliv dle ČI. 4 odst. 1.
Skutečnosti svědčící o použití ČI. 4 odst. 1 uvedené v důvodové zprávě
nekorespondují s důvody umožňujícími použití tohoto článku (výjimky ze zadávacích
postupů uvedenými v citované směrnici).
Proto kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby uložila radě města, aby
při zadávání zakázek malého rozsahu dodržovala vnitřní směrnici, kterou se
upřesňuje zadávání zakázek malého rozsahu.
(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Ing. Pavel Dominik, v. r.

