C, Plnění opatřeni
Plnění opatření k odstranění nedostatkůzjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí ro|<y
byly zjištěny následujícíménězávažnéchyby a nedostatky:
i.
o

Právní předpis: Zákoně. 13712006Sb., o veřejných zakánkách,ve znění pozdějších
předpisů
$ I47a odst. 1,2 písm. a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakézkl maléhorozsahu, jejíž cena přesríhla500 000 Kč bez
DPH, včetněvšechjejích změn a dodatků,a to do 15 dnůod jejího uzavÍení.
o

Kontrolou veřejné zakázky na akci ',Novostavba klubovny a Soc. zatízení pro
sportovce''bylo zjištěno'žebyl uzavřen dodatekč.1 ke smlouvě o dílo dne 15. 12.
2015 po schválení zastupitelstvemdne 14. 12. 2015; na profilu zadavate|e_
věstníku vZ byl zveřejněn dne 12. 1. 2016
viz: https://www.vhodneuverejneni.czlindex.php?m:xenorders&h:contractsregister&r detail&contract: 1
1076; tím, že zadavatel nezveřejnil předmětd dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v
ziíkonem stanovenémtermínuna profilu zadavate|e- věstníku veřejných zakázek,
tj. do 15 dnů od uzavření, došlo tak ze strany zadavatele k porušeníprávní
povinnosti dané ustanovením$ I47a odst. 1 písmeno a) ve spojení s odst. 2
písmenoa) ZYZ.

- Přijato v Zo dne 7.6.2016 núpravné opatření, že při příštím zadávdní a
uskutečňování veřejných zakázek buďe postupováno poďle zókona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkóch, ve zněnípozdějšíchpřeďpisů. (napraveno)
o

$ l47a odst' I,2 písm. a - Zadavatel neuveřejnil na proťrlu zadavate|e smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakánku maléhorozsahu' jejiž cena přesríhla500 000 Kč bez
DPH, včetněvšechjejích zména dodatků,a to do 15 dnůod jejího uzavření.

- Kontrolou veřejné zakúzky v roce 2015 na akci
,,Novostavba klubovny a soc.
zařízenípro sportovce,, bylo zjištěno,žeuvedený nedostatekz roku 2014 přetrvávú.
Kontrolou uzavřené smlouvy o dílo č. 2/2016 ze dne 16.9.2016 na akci: ,,Jednotnd
kanalizace na pozemku p.č. l/1, 5/1, 1/2, 7, 8 v obci Městec u Nahořan,, bylo zjištěno, že
smlouva byla na proJilu zadavatele zveřejněna v zákonem stanoveném termínu a to dne

16.9.
2016.(napraveno)

Nebyly zjištěny závažnéchyby a nedostatky.
b) při dílčímpřezkoumání
nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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