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Ing. Silvie Plšková

Mgr. Tomáš Hendrych

Zpráva o výsledku kontroly LPT s.r.o. č. 2/2015

Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
zprávu dozorčí rady o výsledku kontroly LPT s.r.o. č. 2-2015
ukládá
02.01
jednateli společnosti Ing. Semerákovi postupovat v režimu zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, jako veřejný zadavatel. Termín:
od 1. 1. 2016.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Dozorčí rada LPT s.r.o. provedla ve společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. kontrolu zadávaní zakázek malého
rozsahu.
U čtyř z pěti kontrolovaných zakázek malého rozsahu převyšovala smluvní hodnota zakázky 500.000,- Kč bez
DPH, tyto smlouvy však nebyly zveřejněny na profilu zadavatele. Tím došlo k porušení s čl. 8 organizačního
opatření č. 7/2013, dle kterého je povinností veřejného zadavatele zveřejnit smlouvy na veřejnou zakázku na
profilu zadavatele tam, kde smluvní hodnota převyšuje 500.000,- Kč bez DPH a to do 15 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy (vč. změn a dodatků)… povinnost ukládá § 147a zákona o veřejných zakázkách.
Jednatel společnosti postupoval v dobré víře s tím, že poskytovatelé dotací nepohlížejí na společnost Lesy a
parky Trutnov s. r. o. jako na veřejného zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Organizační
opatření č. 7/2013 v čl. 8 odst. 3 (a org. opatření č. 12/2015 čl. 2 odst. 10) stanoví: je-li veřejná zakázka
spolufinancována z dotačních programů, řídí se zadavatel pravidly poskytovatele dotace.
Dozorčí rada požádala o právní názor právní oddělení MěÚ Trutnov, dle kterého společnost Lesy a parky
Trutnov s. r. o. splňuje obě zákonem stanovené podmínky a tedy je veřejným zadavatelem:
1. společnost byla založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou či
obchodní povahu a
2. společnost je ovládána jiným veřejným zadavatelem (město Trutnov) a ten také jmenuje více než polovinu
členů v dozorčím orgánu.
Přílohy:

Zpráva o výsledku kontroly LPT s.r.o. č. 2/2015
Právní názor právního oddělení MěÚ Trutnov (jednotné stanovisko zaujali a podepsali všichni 4 právníci MěÚ)
Výdaje jsou kryty … Kontrola materiálu provedena právníkem dne:
Datum: 2. 12. 2015

Mgr. Michal Smek
Podpis

