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Zápis z 14. jednání FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov ze dne 27. 5. 2020 
 

Přítomni: Ing. Věra Nechybová, Jaroslava Faiglová, , Ing. Jaromír Hůla, Tibor Novodomský, Viktor 

Malinkovič, Ing. Radek Weber (příchod 15:33) 

 

Omluveni: Marcela Hübschová 

Dále pozváni: Petr Vinš, starosta 

 

Program jednání:  

1) Kontrola zadávání veřejných zakázek za období 1-4/2020 

2) Různé  

 

14. jednání FV ZMO UL – Střekov zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 15:00 hodin přivítáním všech 

přítomných a zkonstatovala, že je jednání finančního výboru MO Střekov usnášeníschopné. 

 

 

Schválení programu jednání: 

Předsedkyně FV ZMO ÚL - Střekov Ing. Nechybová vyzvala členy k hlasování o schválení předloženého 

programu 10. jednání FV. 

 

Hlasování: PRO 5  –  PROTI  0  –  ZDRŽEL SE 0                          
 

 

K bodu 1) 

Kontrola zadávání veřejných zakázek za období 1-4/2020 

Finančnímu výboru byly k dispozici spisy všech zadaných VZ v kontrolovaném období. 

 

Namátkově byly vybrány tyto zakázky: 

Zpracování PD pro rekonstrukci kaple v Sebuzíně, 

Pěstební zásahy v lokalitě Malé Sedlo, 

Dodávka a montáž herního prvku - věž na DH Na Hřebence, 

Odstranění škod po orkánu Sabina, 

A byly shledány tyto nedostatky a připomínky FV: 

- není uvedeno, jakou formou byli osloveni dodavatelé a kolik dodavatelů bylo osloveno. V jednom emailu 

je odkaz na ústní poptávku. Není známa samotná poptávka zakázky, podle které měli být nabídky 

vyhotoveny. 

- na dílo je vydána pouze objednávka, nikoli uzavřena smlouva (umožňuje vnitřní směrnice) 

- nejsou doloženy předávací protokoly (např. pěstební zásahy Malé Sedlo) jako potvrzení o provedení prací. 

 

Dále byla vybrána zakázka z Participativního rozpočtu – Pergola v Sebuzíně. Bylo by vhodné prověřit, zda 

se nemůže jednat o dělení zakázky a zda se v tomto případě nemělo postupovat v režimu součtu obou 

zakázek. Všechny oslovené firmy mají sídlo v Bílině. 

 

Na základě výše uvedeného FV žádá o písemné vyjádření k těmto otázkám: 

Proč byla zakázka na pěstební zásahy v lokalitě Malé Sedlo řešena formou objednávky a nikoli v rámci 

uzavřené rámcové smlouvy? 

Na základě čeho jsou oslovovány firmy u zakázek do 150 tis. Kč, jak jsou tyto firmy vybírány? 
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Návrh usnesení:  

FV ZMO ÚL - Střekov namátkově prověřil vyhlášené veřejné zakázky a konstatuje, že byly shledány 

závady, které jsou obsahem zápisu a doporučuje: 

- vedení MO se těmito nedostatky zabývat 

- u zakázek na dílo uzavírat smlouvy a nikoli pouze vystavovat objednávky 

- projednat Směrnici o zadávání zakázek s právním zástupcem 

 

Hlasování: PRO 6   –  PROTI  0  –  ZDRŽEL SE  0                   
 

 

 

K bodu 2) 

Různé – vyžádané VZ k opravě komunikací na Šafaříkově náměstí (vyžádáno panem Novodomským) 

 

FV zkontroloval VZ na Šafaříkově náměstí, byly porovnány nabídkové rozpočty, veškeré náležitosti jsou 

součástí spisu, vše bylo řešeno dle vnitřní směrnice a platných právních předpisů.   

 

Návrh usnesení:  

FV ZMO UL - Střekov zkontroloval veřejné zakázky týkající se opravy komunikací na Šafaříkově 

náměstí a konstatuje, že zakázka byla vyhlášena v souladu se směrnicí a nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

  

Hlasování: PRO 6   –  PROTI  0 –  ZDRŽEL SE  0                   
 

 

 

Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin. 

 

 

 

 

Pozn. 

Další jednání FV se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 od 15 hodin. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

   předsedkyně FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov 

 

 

 

 

 

 
 

Zapsala: 

Ing. Pavlína Horníková v.r. 

tajemnice FV ZMO Střekov 

 



N Á V R H   U S N E S E N Í 

 

z 14. jednání FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov ze dne 27. 5. 2020 
 

 

Kontrola zadávání veřejných zakázek za období 1-4/2020 

 

FV ZMO ÚL - Střekov namátkově prověřil vyhlášené veřejné zakázky a konstatuje, že byly 

shledány závady, které jsou obsahem zápisu a doporučuje:    

- vedení MO se těmito nedostatky zabývat  

- u zakázek na dílo uzavírat smlouvy a nikoli pouze vystavovat objednávky  

- projednat Směrnici o zadávání zakázek s právním zástupcem 
 

 

 

Různé – vyžádané VZ k opravě komunikací na Šafaříkově náměstí (vyžádáno panem 

Novodomským) 
 

FV ZMO UL - Střekov zkontroloval veřejné zakázky týkající se opravy komunikací na 

Šafaříkově náměstí a konstatuje, že zakázka byla vyhlášena v souladu se směrnicí a nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

   předsedkyně FV ZMO Ústí nad Labem - Střekov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Ing. Pavlína Horníková v.r. 

tajemnice FV ZMO Střekov 
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