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Záznam o výsledku kontroly č. 15 /2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:              veřejné zakázky podle zákona 134/2016 Sb. 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

Kontrolované období: rok 2017 do 31. 8.2017 

 

Kontrolovaní pracovníci:    Správa sportovních a rekreačních zařízení 

 

Kontrola provedena dne: 25. 8.2017 a 31. 8.2017 

. 

Kontrolu provedli:  pracovní skupina ve složení:  

                                                Ing. Eduard Heczko 

    Mgr. Dagmar Kotajná 

                                                Mgr. Gustav Dytko 

                            

Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále PO SSRZ nebo PO) 

v kontrolovaném období roku 2017 nezadávala veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb.. 

V tomto období bylo PO vyhlášeno 25 poptávkových řízení (dále jen PŘ) na dodávky, služby a 

stavební práce. Kontrolní skupina provedla podrobnou kontrolu dvou PŘ 

- Vizualizace rekonstrukce hřiště Gorkého a 

- Občerstvení koupaliště 

 

PŘ Vizualizace rekonstrukce hřiště Gorkého 

PO bylo osloveno 5 firem a zadání PŘ bylo zveřejněno i na internetových stránkách zadavatele. 

Nabídky ve stanoveném termínu a v požadovaném rozsahu zaslaly 4 firmy: 

- Projekce Krupička, s.r.o. Havířov 

- Projekt Studio EUCZ, s.r.o. Ostrava - Poruba 

- EURO Projekt, s.r.o. Ostrava – Hrabůvka 

- DaF Projekt, s.r.o. Moravská Ostrava 

 

Hodnotící tříčlenná komise posoudila podané nabídky a podle stanoveného kritéria výše nabídkové 

ceny doporučila zadat tuto zakázku společnosti Projekce Krupička, s.r.o. za nabídkovou cenu  

26 500,- Kč, která byla nejnižší. Na základě tohoto doporučení byla 31. 7.2017 s vítězným 

uchazečem uzavřena smlouva, která obsahuje rozsah a termíny plnění. V současné době probíhá 

připomínkové řízení k předběžnému návrhu vizualizace, kdy po jeho ukončení a předání 

připomínek zhotoviteli, je v souladu se smlouvou zapracuje do finální podoby vizualizace. 

 

PŘ Občerstvení koupaliště 

Jednalo se o pronájem restaurace s terasou a prodejních stánků k poskytování občerstvení v areálu 

letního koupaliště. Obdobně jak výše bylo obesláno k podání nabídky 5 firem nebo fyzických osob 

a zadání bylo současně zveřejněno na internetových stránkách PO. Ve stanoveném termínu podali 

nabídky 

- Stramis trans, s.r.o. 

- Bc. Vyčesaný Martin, jako fyzická osoba 

- Sport Junior, s.r.o. 
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Nabídka Lukáše Moravce nebyla přijata, protože byla podána po stanoveném termínu. 

 

Hodnotící komise posuzovala pouze dvě nabídky, protože nabídka společnosti Sport Junior, s.r.o. 

neobsahovala cenu, která byla v zadávací dokumentaci stanovena, jako kriterium pro hodnocení 

nabídek. Zbývající dvě nabídky splnily všechny podmínky dle zadávací dokumentace. 

 

Objekty k provozování občerstvení byly rozděleny do dvou skupin a uchazeči měli učinit nabídku 

pro každou skupinu zvlášť. Již v zadání bylo stanoveno, že jeden uchazeč nemůže provozovat obě 

skupiny, i kdyby v každé skupině podal nejlepší nabídku.  Rozdělení do skupin PO zdůvodnila 

snížením rizika v případě problémů na straně jediného provozovatele občerstvení a ukončení jeho 

činnosti, čímž by nebylo zajištěno občerstvení v celém areálu koupaliště. 

 

Podle těchto podmínek pak hodnotící komise doporučila pronajmout objekty k provozování 

občerstvení v objektech takto: 

1. skupina - Bc. Martinu Vyčesanému za nabídnutou cenu 63 300,- Kč celkem a 

2. skupina - společnosti Stramis trans, s.r.o. za nabídnutou cenu 39 000,- Kč celkem, 

za předpokládanou dobu provozu koupaliště, tj. za 6., 7. a 8. měsíc 2017. 

 

Smlouvy byly řádně uzavřeny a obsahují všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, 

která je přílohou těchto smluv.  

 

Závěr kontroly:  

 

Kontrolou vybraných PŘ nebyly shledány závady. PO SSRZ při vyhlášení postupovala 

transparentně a při jejich vyhodnocení postupovala v souladu s vyhlášenými podmínkami.  

 

Kontrolní skupina konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.                        
 
V Havířově dne 4. 9.2017  
 

Vyjádření ředitele PO SSRZ:    
 

Popsané hodnocení odpovídá stavu skutečnosti prováděných poptávkových řízení. Z pohledu 

ředitele SSRZ nemám k zápisu námitek. 

 

…………………... 

Ing. Radomír Kácal 

 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                                                                                            
……………………………         ………………………….  ………………………… 

Ing. Eduard Heczko   Mgr. Dagmar Kotajná  Mgr. Gustav Dytko 

předseda KV ZMH   členka KV ZMH    člen KV ZMH                                                 
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x PO SSRZ  


