
U S N E S E N Í 

 

Z 23. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMO STŘEKOV KONANÉHO 

DNE 22. 05. 2017 

 

 

Finanční výbor ZMO Střekov doporučuje ÚMO Střekov 

 

1.Veřejná zakázka Právní služby  

doplnit spis o: obsah spisu, včetně očíslování obsahu spisu, výzva zadávací dokumentace – 

doplnění o zveřejnění VZ na profilu zadavatele, oslovení právních společností, oznámení 

uchazečům o výsledku VZ včetně potvrzení o doručení písemností. 

Kontrolní zjištění:  

VZ nebyla administrována v souladu se směrnicí, v průběhu zadávání VZ zadavatel (starostka) 

neustanovil správný počet členů a složení hodnotící komise (3 zastupitelé, 1 odborník, 1 

úředník) dle platné směrnice, pravidel pro ustanovení komise.  

Ustanovení hodnotící komise nebylo v souladu s platnou směrnicí oddíl 2, hlava 2, čl. 4, odst. 

4.3 („hodnotící komisi jmenuje Rada MO Střekov“). V tomto případě hodnotící komisi 

nesprávně ustanovil zadavatel (starostka).  

 

2. Veřejné zakázky Následná péče dotačního titulu „Ozelenění vnitro sídlištní plochy 

Střekov“, která nebyla součástí dotace, Oprava vnějšího zdiva jižního štítu budovy a 

střechy při vstupu do budovy Kubelníkova, Oprava dvou kanceláří a boční chodby ve 3 

NP v objektu Žukovova 

zrevidovat a přepracovat směrnici tak, aby v případě poptávkového řízení byl podkladem slepý 

výkaz výměru a v případě VZ – služby byly uzavírána vždy smlouva. 

Kontrolní zjištění: Ve všech případech nebylo dodrženo, že smlouvu/objednávku podepisuje 

dle platné směrnice starosta 

 

3.Směrnice MO Střekov – Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek 

Usnesením z 21. jednání FV ZMO Střekov ze dne 01. 03. 2017 doporučil FV aktualizovat tuto 

směrnici, k 22. 05. 2017 aktualizace nebyla provedena. 

FV upozorňuje na nezbytnost přepracování směrnice a znovu doporučuje ÚMO Střekov 

aktualizovat směrnici včetně vypracování vzorů, předtisků pro přípravu a průběh zadávání VZ, 

zrevidovat a přepracovat směrnici tak, aby v případě VZ – služby byla mezi zadavatelem a 

dodavatelem uzavírána vždy smlouva, která bude ošetřena garancemi, lhůtami, sankcemi a 

podepisující oprávněnou osobou bude starosta. 

 

4.Finanční výbor ZMO žádá tajemníka ÚMO Střekov, Ing. Prokopa Jana o sdělení termínu, 

kdy předloží úpravu směrnice ke schválení Radě MO Střekov a žádá o předložení návrhu 

zrevidované směrnice k nahlédnutí 

 

                                                                                           

 

 

          Ing. Nechybová Věra  

                                                                                                     předsedkyně  FV ZMO Střekov 
 

 

zapsala: Petrů Michaela 
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