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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  
název výboru: FINANČNÍ 
konaného 11.03.2020 

 

Předseda: Ing. Štěpán Chárník 

Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran, Bc. Růžena Zapletalová 

Omluveni: MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran 

Neomluveni: - 

Hosté: Ing. Miroslav Sigmund, Ing. Pavel Charuza 

Zapisovatel: Martin Ondra 

 

Program jednání: 

1) Organizační záležitosti, 
2) Kontrola podmínek vybraných smluv ze dne 12.02.2020. 
 

 

ad 1) Organizační záležitosti 

Na základě požadavku ředitelky Městských služeb o přesunutí FV plánovaného na den 
20.05.2020 z důvodu již objednaného školení, rozhodli přítomní členové, že FV se bude konat 
o týden dříve, tj. 13.05.2020. 

 

ad 2) Kontrola podmínek vybraných smluv ze dne 12.02.2020. 

Všechny tři vybrané smlouvy kompetenčně spadají pod odbor RR. Informaci o výběrových 
řízeních, průběhu staveb a případných dodatcích k těmto akcím podal vedoucí RR a Pavel 
Charuza. FV se seznámil s podmínkami zadávací dokumentace, průběhem soutěže a provádění 
díla, případně s dodatky. Všechny vybrané akce byly vysoutěženy: 

- SML000589SD (RÝMSTAV CZ spol. s r.o. – "Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 
18", včetně případných dodatků) 
K akci byly uzavřeny 2 dodatky (oba řešily úpravu ceny o vícepráce, méněpráce); doba 
plnění od předání staveniště dle SOD činila 210 dní; kvůli oboustrannému odsouhlasenému 
přerušení prací činila skutečná doba realizace 214 dní. 

FV: považuje cenu za dílo za nepřiměřenou – proti rozpočtované ceně jde o cca 10% 
nárůst, i když byla soutěž provedena dle zákona a podmínek poskytovatele dotace, 
do řízení se přihlásil jen jeden zájemce (nelze tak moc určit, jestli jde o obvyklou 
cenu). FV doporučuje vyhlašovat VŘ dříve – např. s podmínkou realizace po přiznání 
dotace a delší dobou závaznosti, aby nebylo město pod tlakem a muselo 
akceptovat i nevýhodné nabídky. Dále doporučuje, i když jde o otevřené VŘ, aby 
město zasílalo informaci o zveřejněném VŘ přímo i více firmám, aby se zvýšila 
informovanost firem – potencionálních dodavatelů. 
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- SML190176 (STAS v.o.s. – „Rekonstrukce lávek přes Podolský potok“, včetně případných 
dodatků) 
Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce (nízká předpokládaná hodnota 
zakázky). Do druhého VŘ přišly 2 nabídky – obě ale opět vysoko nad rozpočtovanou cenu. 
Dodatek řešil vícepráce (příliš zkorodované nosníky – bylo zjištěno až po odkrytí). 

FV: doporučuje u dalších zakázek, kde se bude jednat o ocelové konstrukce se sváry, 
aby   město   v zadávací   dokumentaci   požadovalo EU Prohlášení   o   shodě,   CE 
(Conformity Declaration) a splnění požadavků řady norem EN 1090-
1:2009+A1:2011 EXC 2, ČSN EN ISO 3834-2:2006 (provádění ocelových a hliníkových 
konstrukcí), 

požaduje zaslat k této zakázce kusovník/rozpočet a statický výpočet. 

 

- SML190179 (BONTEVIA s.r.o. – „Projektová dokumentace cyklostezky Edrovice - Janovice“, 
včetně případných dodatků) 
Šlo o komplikovanou akci, kde bylo třeba kontaktovat cca 22 vlastníků dotčených pozemků, 
měnila se i trasa chodníku, prováděl monitoring kanalizace atd. Nyní probíhá územní řízení 
a cca v horizontu 14 dnů bude vydáno územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci 
rozhodnutí bude do 60 dnů předložen další stupeň projektové dokumentace. 

FV: bez připomínek a doporučení 

 
 

 

Jednání skončilo v 17.40 hodin. 

Příští jednání se dle plánu práce uskuteční 08.04.2020 v 16.00 hodin. 

[Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků na podporu sportu pro rok 2019 
a kontrola/vyhodnocení podkladů pro poskytnutí dotací na podporu sportu na rok 2020, Projednání 
výsledků hospodaření města za rok 2019 (účetní závěrka + závěrečný účet)] 

 
 
V Rýmařově dne 12.03.2020 
Zpracoval: Martin Ondra 

 
 
 Ing. Štěpán Chárník 
 předseda finančního výboru 

 

 

Přílohy zápisu: 

- prezenční listina. 


