Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMC Brno-Líšeň č.
3/2020
Termín konání:

21. 5. 2020 v 17.00 hodin

Místo konání:

malá zasedací místnost radnice na adrese Brno, Jírova 2

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „předsedkyně") zahajuje jednání
Kontrolního výboru (dále jen „KV“) v 17.10 hodin.
Konstatuje přítomnost členů:

-

Mgr. Tereza Vašíčková
Silvie Dražanová
Ing. Miroslav Jurča
Mgr. Jan Zbořil
Jan Skotal
Mgr. Roman Sklenák
PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.
RNDr. Daniel Borecký, CSc.

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 8 členů KV. Z jednání se omluvil Ladislav Unger.
KV přistupuje k jednání.
1. Zahájení a schválení programu
Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Sdělení stavu k projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019
s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální park
Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017-031888,
objekt SO 401 - Veřejné osvětlení a SO 402 - Přípojka NN a na realizaci stavby dle
této dokumentace" a reakce na ni.
4. Sdělení stavu k projednání stížnosti k prošetření odpovědi garanta veřejných zakázek
Mgr. Černé na mou stížnost, která se týkala zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku „Centrální park Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES"
s tím, že byl porušen Zákon o zadávání veřejných zakázek, která byla ze strany
stěžovatele rozšířena o porušení ZZVZ také o stížnost na manipulaci s oficiálními
dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace, a následné pozměňování
oceněných výkazů výměr výše uvedené zakázky.
5. Sdělení stavu k projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky
objemové studie „Centrum Kontlanka.
6. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
7. Různé

Předsedkyně se dotazuje, zda někdo z přítomných členů vznáší návrh na doplnění programu
KV.
Nikdo z přítomných členů nemá návrh na doplnění programu KV.
Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují
program jednání kontrolního výboru č. 3/2020.“.
PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Členové
Kontrolního výboru č. 3/2020.".

Kontrolního výboru

schvalují

program jednání

2. Volba ověřovatele zápisu:
Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.
Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.
Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního
výboru se stává PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.“.
PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává PharmDr.
Ondřej Zendulka, PhD “.

3. Sdělení stavu k projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019
s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální
park Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017031888, objekt SO 401 - Veřejné osvětlení a SO 402 - Přípojka NN a na realizaci
stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni:
Předsedkyně předkládá členům KV stanovisko hlavního projektanta a projektantky osvětlení
jako doplňující stanovisko.
Předsedkyně rekapituluje veškeré předložené dokumenty a veškerá vyjádření, která byla
v této věci předložena kontrolnímu výboru.
Předsedkyně znovu čte celé znění stížnosti Ing. Kozlovského a členové KV diskutují její
jednotlivé body ve světle předložených dokumentů a vyjádření.
Členové KV se dohodli, že do příštího jednání bude zpracována závěrečná zpráva obsahující
všechny nosné body průběhu řešení stížnosti a veškeré dostupné dokumenty v této věci.

4. Sdělení stavu k projednání stížnosti k prošetření odpovědi garanta veřejných
zakázek Mgr. Černé na stížnost Ing. Kozlovského, která se týkala zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku „Centrální park Líšeň - Parková úprava plochy
jako prvku urbánního USES“ s tím, že byl porušen Zákon o zadávání veřejných
zakázek, která byla ze strany stěžovatele rozšířena o porušení ZZVZ a dále také o
stížnost na manipulaci s oficiálními dokumenty, které byly součástí zadávací

dokumentace, a následné pozměňování oceněných výkazů výměr výše uvedené
zakázky:
Členové KV se dohodli, že na příští zasedání KV na 17.30 bude pozvána Mgr. Alexandra
Černá, vůči níž směřuje stížnost, aby se k této stížnosti mohla vyjádřit.
5. Sdělení stavu k projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné
zakázky objemové studie „Centrum Kontlanka.
Členové KV se dohodli, že prostřednictvím člena KV Jana Skotala budou zajištěny dokumenty
nezbytné k posouzení stížnosti a současně předsedkyně pozve na příští zasedání KV Ing.
arch. Ivu Kremitovskou na 18.15.
6. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva
RNDr. Daniel Borecký, CSc. konstatuje, že z časových důvodů nezajistil předložení usnesení
Zastupitelstva MČ a Rady MČ a do příštího jednání KV vše zajistí.
7. Různé
Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.
Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.
Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 18:55 hodin.
V Brně dne 21. 5. 2020

V Brně dne 21.5. 2020

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.
ověřovatel zápisu

Přílohy:
Prezenční listina

