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ČÍSLO SPISU   S-MUCB 57789/2019 
 
ČÍSLO JEDNACÍ   MUCB 59901/2019 
 
VYŘIZUJE               Peukerová Iveta 
 
TELEFON   321612140 
 
DATUM   24.09.2019 

 
Zápis č. 6 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 24.09.2019 
 

 
Přítomni:     Václav Hájek, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil, Hana Sixtová 
Omluveni:       Jan Bouda, Pavel Kvasnička 
Hosté: Tomáš Klinecký 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, hosta Mgr. Tomáše Klineckého, 
místostarostu města (dále jen místostarosta) a zahájil jednání schválením navrženého programu. 
 
Navržený program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
2. Různé 

 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
 
 
Předseda kontrolního výboru se vrátil k usnesení č. 4/2019 a 5/2019 z posledního jednání KV, kdy uvedl, že jednal 
s panem starostou Jakubem Nekolným a místostarostou Tomášem Klineckým. K neoprávněnému obývání bytu 
v ZZN bylo RM přijato usnesení, kterým byl schválen pronájem uvedeného bytu, tento pronájem byl usnesením 
RM prodloužen do konce října 2019. 
 
K usnesení č. 4/2019 KV se vyjádřil místostarosta, který popsal celý postup při realizaci schvalovacího procesu 
parkovacího domu v areálu ZZN, kdy uvedl, že toto bylo řešeno usnesením RM č. 248/2018 ze dne 8.8.2018, dále 
pak usnesením ZM č. 70/2018(změna ÚPNSÚ) ze dne 19.9.2018, usnesením RM č. 332/2018(pořízení studie – 
veřejnou zakázkou odborem rozvoje) ze dne 10.10.2019, usnesením RM č. 365/2018 (smlouva o dílo) ze dne 
24.10.2018 a dne 12.12.2018 RM nepřijala usnesení o doporučení předložené studie a 17.12.2018 ZM nepřijalo 
technické a situační řešení studie, nevyslovilo souhlas. Místostarosta vysvětlil členům KV postup vedení města 
k přípravě předstudie a studie parkovacího domu, kdy uvedl, že vzhledem k nabízeným možnostem na získání 
dotace na výstavbu tohoto parkovacího domu, kde i projektová dokumentace je uznatelný náklad v rámci 
dotace, bylo potřeba urychleně jednat, a proto využili čl. IV směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu a 
předstudie byla objednána v souladu s tímto článkem, neboť se jednalo o částku 180.000 Kč bez DPH a smlouva o 
dílo na studii parkovacího domu byla předložena odborem rozvoje a uzavřena na základě usnesení RM na částku 
600.000 Kč přímým zadáním prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, v souladu s čl. 7.3 Směrnice města Český Brod 
pro zadávání zakázek malého rozsahu (dále jen směrnice), kde je uvedeno, že RM může v odůvodněných 
případech rozhodnout o jiném postupu, než jaký je navržen touto směrnicí. Vedení města zvolilo tuto alternativu 
z důvodu, že bylo plánováno požádat o dotace, kdy byla reálná možnost tyto dotace získat v poměru 85% ku 15% 
spoluúčasti, a to ještě v tomto dotačním období, neboť v budoucnu již bude spoluúčast vyšší. Podrobnosti 
projednávání parkovacího domu a pořízení předstudie a studie je popsáno v důvodových zprávách k jednotlivým 
usnesením.  



  

 
Kontrolní výbor po nahlédnutí do jednotlivých usnesení a do směrnice, přijal vysvětlení místostarosty a do 
budoucna doporučuje, aby nedocházelo k nejasnostem v usneseních RM při rozhodování o veřejných zakázkách, 
aby bylo vždy v zápisu i v usnesení RM při využití čl. 7.3 směrnice článek uveden a zdůvodněn. Kontrolní výbor 
navrhuje i změnu směrnice, a to tak, aby přímo z čl. 7.3 vyplynula povinnost toto v zápisu a v usnesení uvádět. 
 
 
Usnesení č. 6/2019 
 
I. Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit RM, aby vždy v zápisu i v usnesení RM při využití čl. 7.3 směrnice o 
zadávání zakázek malého rozsahu, tento článek uvedla a zdůvodnila.  
II. Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, změnu směrnice, a to tak, aby 
přímo z čl. 7.3 vyplynula povinnost v zápisu a v usnesení uvádět, že bylo rozhodováno podle čl. 7.3 a toto i řádně 
odůvodněno. 
 
Usnesení č. 6/2019: schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

2. Různé 
 
Při výjezdu z ZZN byl zrušen plot a není tam umístěna závora ani zpomalovací práh, jezdí se tam rychle. Vzhledem 
k způsobu výjezdu (není tam chodník, parkují tam auta a jsou tam umístěny kontejnery) je toto místo 
nebezpečné, zejména s hledem na blízkost ZUŠ.  
 
 
 
 
 
 
                                         

                Bc. Metoděj Málek 
      předseda kontrolního výboru 


