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Kontrolní výbor zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
 
 
 

Kostelec u Holešova 13.9.2017 
 
 
Věc: žádost o přešetření porušení usnesení ze zastupitelstva obce č. 23 
 
 
1. Usnesení č. 6/23Z/2017 

Usnesením č. 6/23Z/2017 dne 17.8.2017 bylo schváleno zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky a 
to po uplynutí lhůt pro podání námitek proti zrušení zadávacího řízení. 
 

 
 
Zadávací řízení bylo na úřední desce obce vyhlášeno dne 18.8.2017, hned následující den po zasedání 
zastupitelstva obce. 
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Předchozí zadávací řízení bylo zrušeno až 2.9.2017, jak je uvedeno na profilu zadavatele. 
 

 
 
Z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že výběrové řízení schválené usnesením č. 6/23Z/2017 
mohlo být vyhlášeno nejdříve 3.9.2017 a nikoliv 18.8.2017. 

Žádám tímto Kontrolní výbor obce Kostelec u Holešova aby prověřil okolnosti porušení usnesení 
zastupitelstva obce č. 6/23Z/2017 při vyvěšení zadávací dokumentace veřejné zakázky dne 18.8.2017 
na úřední desku obce Kostelec u Holešova: 

 kdo dal pokyn k vyvěšení na úřední desku obce 
 na základě jakého pověření byl dán pokyn k vyvěšení na úřední desce 
 jaký byl právního důvod opravňující k pokynu vyvěšení na úřední desku 
 proč došlo k selhání kontrolny při vyvěšení na úřední desku ať už ze strany administrátora či 

starosty obce  

Žádám Kontrolní výbor o sdělení výsledku prověření porušení usnesení zastupitelstva obce, 
předložení výsledku prověření k projednání na zastupitelstvu obce spolu s návrhy na opatření 
zabránění opakování porušení usnesení zastupitelstva obce. Pokud došlo porušením usnesení 
zastupitelstva ke škodě, žádám Kontrolní výbor o předložení zastupitelstvu návrhu na uhrazení škody 
konkrétním viníkem/viníky. 

 
2. Usnesení č. 5/23Z/2017 

Usnesením č. 5/23Z/2017 dne 17.8.2017 bylo schváleno zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky a 
to po zániku účastnenství vyloučeného účastníka.  

 
 



strana 3 
 

Vyloučení účastníka bylo dne 17.8.2017 odsouhlaseno usnesením č. 4/23Z/2017. Zadávací řízení 
„Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ bylo dle informací z profilu 
zadavatele zrušeno dne 2.9.2017. 
 

 

Každý z úkonů (vyloučení účastníka, zrušení zadávacího řízení) činěných vůči účastníkům zadávacího 
řízení má zákonnou 15ti denní odvolací lhůtu (pokud se účastník dobrovolně svého práva nevzdá). 
Jelikož se jednalo o 2 postupné a na sebe navazující úkony, teoretická zákonná lhůta pro tyto 2 úkony 
je 30 dní. Mezi schválení zastupitelstvem 17.8.2017 a zrušením 2.9.2017 je však pouze 15 dní. Mám 
důvodné podezření, že nebyla dodržena zákonná lhůta pro odvolání účastníků a tím porušeno 
usnesení zastupitelstva. 

Žádám tímto Kontrolní výbor aby prověřil, zda nedošlo k porušení usnesení zastupitelstva obce 
č. 5/23Z/2017 při zrušení zadávacího řízení v tom, že nebyly nedodrženy zákonné odvolací lhůty pro 
zánik účastenství vyloučeného účastníka.   

V případě, že se mé podezření potvrdí a Kontrolní výbor shledá že došlo k porušení usnesení 
zastupitelstva č. 5/23Z/2017, žádám Kontrolní výbor o sdělení výsledku prověření porušení usnesení 
zastupitelstva obce. Dále pak žádám o předložení výsledku prověření k projednání na zastupitelstvu 
obce spolu s návrhy na opatření zabránění opakování porušení usnesení zastupitelstva obce. Pokud 
došlo porušením usnesení zastupitelstva ke škodě, žádám Kontrolní výbor o předložení zastupitelstvu 
návrhu na uhrazení škody konkrétním viníkem/viníky. 

 

 
Ing. Petr Žůrek 
zastupitel obce Kostelec u Holešova 


