Městská část Praha 14
Úřad městské části
Kontrolní výbor ZMČ

Zápis
z 39. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 14 dne 14. 9. 2022

Přítomni:
Soňa Tománková, PharmDr. Margita Klusáková, Ing. Miroslav Jungwirth, Jaroslav Mikel

Omluveni:
Ing. David Zadražil

Přizvaní:

Program:
1. Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
2. Rekuperace - kontrola zakázek
3. Stížnosti a podněty doručené na MČ Praha 14 za červenec a srpen 2022
4. Různé

Úvod:
Předsedkyně KV ZMČ zahájila 39. jednání KV ZMČ Praha 14 v 16: 30 hodin, bylo konstatováno, že jsou
přítomni 4 členi výboru. Výbor je schopen se usnášet.

Ad 1)
Předsedkyně seznámila přítomné s dnešním programem, poté požádala přítomné o volbu ověřovatele
a navržen byl Ing. Miroslav Jungwirth, který s volbou souhlasil.
Usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje dnešní program, ověřovatelem zápisu z 39. jednání KV ZMČ byl zvolen
pan Ing. Miroslav Jungwirth.
Pro:

4

Ad 2)
Usnesení:
Kontrolní výbor ZMČ (dále jen „KV ZMČ") se pečlivě seznámil se všemi podklady k výběrovým řízením
na rekuperace školských zařízení na Praze 14 a související, které mu byly poskytnuty.
KV ZMČ během šetření odhalil následující skutečnosti:
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Uvedením konkrétních rekuperací byla omezena hospodářská soutěž, což s největší pravděpodobností
vedlo k menšímu počtu podaných nabídek, které mohly být nabídnuty i za výrazně nižší cenu.
MČ Praha14 tak mohla vzniknout značná škoda.
V rámci ex ante kontroly byl úřad i odpovědné osoby upozorněny, že uvedení konkrétních rekuperačních
jednotek bude vést ke krácení dotace až do výše 25%, přesto bylo výběrové řízení vypsáno
s obchodními názvy konkrétních výrobků a tedy v rozporu s výstupy z ex ante kontroly.
Se společnosti PMA tender s.r.o. (dnes LAWYA tender, s.r.o.), která zakázku pomáhala připravovat,
nebyla dle vyjádření MÚ Praha 14 uzavřena žádná písemná smlouva (vypracování podkladů
k výběrovému řízení proběhlo na základě e-mailové nabídky a vystavení objednávky přímo toho času
starostou MČ Praha14 Mgr. Radkem Vondrou).
Uvedené konkrétní výrobky mají jediného výrobce na trhu a KV ZMČ se ztotožňuje tedy ze závěry
ministerstva, že jejich uvedení do výběrového řízení výrazně omezila hospodářskou soutěž a je
pravděpodobné, že byl v této věci porušen zákon.
Jediná, společnost, která nabídla alternativu k uvedeným rekuperačním jednotkám, byla z výběrového
řízení vyřazena.
MČ Praha 14 hrozí tímto jednáním přímá škoda 4 746 600,91,- Kč, což je částka, o kterou byla zkrácena
dotace. Škoda ale pravděpodobně vznikla i omezením hospodářské soutěže a také tím, že se v dalších
výběrových řízeních již nepočítalo s dotacemi. Tyto domněnky je ale potřeba podrobněji prošetřit policií,
soudním znalcem atp.
Na základě prostudovaných podkladů se KV ZMČ domnívá, že celý průběh přípravy veřejné zakázky
nese výrazné znaky účelného zmanipulování.
Vzhledem k výše uvedenému KV ZMČ ukládá předsedkyni KV ZMČ Soně Tománkové podat oznámení
o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu neznámým pachatelem, neboť v možnostech
KV ZMČ není řádné a úplné vyšetření okolností okolo zadávání veřejných zakázek, to musí učinit Policie
ČR.
Pro:

4

Ad 3)
Usnesení:
Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o stížnostech doručených na MČ Praha 14 za červenec a část
srpna 2022 a jejich vypořádání.

Pro:

4

Ad 4)
Různé
Bylo splněno usnesení a byly předloženy vyžádané podklady.
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Jednání kontrolního výboru skončilo v 18:00 hodin.

Příští jednání KV ZMČ se bude konat dle požadavku předsedkyně KV ZMČ.

Praha, 14. září 2022

Zapsala: Soňa Mrvová, tajemnice KV ZMČ Praha 14

Schválila: Soňa Tománková, předsedkyně KV ZMČ Praha 14

Ověřil: Ing. Miroslav Jur
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