
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 10.05. 2017 

 

Závěry auditu vybraných investičních akcí a návrh opatření k nápravě 

 

 

RM dne 18.04.2017 přijala toto usnesení: 

 

Usnesení č. 269 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí, 

 

II. p ř e d k l á d á 

zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí zastupitelstvu města dne 10. 05. 2017  

k projednání, 

 

III. u k l á d á 

1) p. tajemníkovi a vedoucím odborů neprodleně zahájit činnost k odstranění zjištěných 

nedostatků dle uvedených opatření, aby se dále při činnosti města neopakovaly.  

Termín: ihned 

 

2) tajemníkovi předložit ZM do konce roku 2017 zprávu, jak byla přijatá opatření realizována. 

                                                                                                                Termín: do 31. 12. 2017 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí a návrh opatření 

k nápravě. 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 

       

 



         

Kancelář městského úřadu                  Rada města Lysá n. L. 

       dne  18.04.2017 

 

Závěry auditu vybraných investičních akcí a návrh opatření k nápravě  

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: předaného auditu vybraných investičních akcí a nutnosti 

reagovat na zjištěné nedostatky. 

    

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ  

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí, 

 

p ř e d k l á d á 

zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí zastupitelstvu města dne 10.05.2017 k 

projednání, 

 

u k l á d á 

1) tajemníkovi a vedoucím odborů neprodleně zahájit činnost k odstranění zjištěných 

nedostatků dle uvedených opatření, aby se dále při činnosti MěÚ neopakovaly. Termín: ihned 

 

2) tajemníkovi předložit ZM do konce roku 2017 zprávu, jak byla přijatá opatření realizována. 

                                                                                                                 Termín: do 31.12.2017 

  

 

 

 

      

 Podpis předkladatele 

 

     

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

      

 Podpis tajemníka:  

  

 



Důvodová zpráva. 

Popis problému:   

Po výměně vedení města v červnu 2016 bylo novým vedením v II. pololetí 2016 zjišťováno, 

že řada akcí (i velkého rozsahu) nebyla provedena v požadované kvalitě. Předání funkce 

starosty není podloženo žádným protokolem. Z toho důvodu rada města dne 13.12.2016 

rozhodla o provedení auditu vybraných investičních akcí, který by provedla nezávislá 

auditorská společnost, která má s podobnou činností praktické zkušenosti. 

V druhé polovině prosince bylo v souladu s Metodickým postupem pro zadávání VZMR 

provedeno poptávkové řízení a mailem byly osloveny 3 auditorské společnosti.  Dne 

04.01.2017 rada vybrala jako dodavatele auditu realizovaných investičních akcí společnost 

BDO Advisory, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 0 Praha 8, IČO 45314381, 

s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez DPH. V únoru po zasedání ZM se ukázalo, že by bylo do 

auditu vhodné zahrnout i zahájený projekt na výstavbu městské sportovní haly, a proto RM 

21.02.2017 schválila dodatek s navýšením ceny o 30 000,- Kč. 

Podle smlouvy firma dokončila audit do konce února, auditorská zpráva byla přednesena p. 

Kvapilem a p. Buriánkem na MěÚ u pana starosty dne 01.03.2017. Na den 20.03.2017 svolal 

pan starosta pracovní jednání ZM, na němž oba uvedení pánové seznámili členy ZM 

podrobně s postupem auditu a s výsledky.  

Nyní je radě a zastupitelstvu města předkládán souhrnný materiál, který obsahuje tzv. 

manažerské shrnutí. Audit se vztahuje na následující investiční akce: 

1. Revitalizace klášterních teras I. etapa. 

2. Revitalizace klášterních teras II. až V. etapa. 

3. Rekonstrukce školního hřiště Lysá n/Labem I. etapa. 

4. Revitalizace budovy muzea Bedřicha Hrozného v Lysé n/Labem. 

5. Revitalizace budovy muzea Bedřicha Hrozného v Lysé n/Labem - mobiliář a 

vybavení. 

6. Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí“. 

7. Intenzifikace čističky odpadních vod Lysá nad Labem. 

8. Sportovní hala. 

V rámci provedeného auditu byl ověřen soulad skutečného průběhu a dokumentace 

jednotlivých investičních akcí s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) a s požadavky vyplývajícími z uzavřených smluv 

(smluvních podmínek).  

U každé investiční akce byla provedena fyzická kontrola archivované dokumentace (v archivu 

úřadu). V případě, že nebyl některý z klíčových dokumentů dohledán, byla zástupcům odboru 

městského investora úřadu zaslána žádost o jeho dodatečné dohledání. Následně byly 

dohledané dokumenty dodatečně analyzovány a v případě jejich absence byly učiněny 

částečné závěry na základě dostupných dat a informací.  

V otázce chybějící dokumentace a průběhu jednotlivých investičních akcí byly rovněž 

vzneseny dotazy na referenty odborů správy majetku a investic a školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury. U auditu investiční akce Revitalizace klášterních teras byla dne 15. 2. 

2017 provedena osobní obhlídka na místě v prostoru teras. 

Pro každou investiční akci byl vytvořen kontrolní list, jehož cílem je ověřit a indikovat 

validitu postupů a dokumentů v kontextu existujících požadavků ZVZ a smluv s dodavateli. 

V případě požadavků vyplývajících ze ZVZ byl brán zřetel na časový vývoj těchto požadavků 

a byly uvažovány zákonné požadavky platné v době realizace dané investiční akce. 

 



V rámci auditní zprávy jsou předkládány výsledky / zjištění přezkumu 8 investiční akcí města 

Lysá nad Labem. U každé auditované investiční akce byla identifikována pochybení různého 

stupně závažnosti a různé míry dopadu na úřad.  

Zjištění s vysokou závažností a vysokou mírou negativního dopadu na činnost a hospodaření 

úřadu jsou uvedena v tabulce níže: 

 

Investiční akce Nedostatek Dodavatel 

Revitalizace 

klášterních teras I. 

etapa 

 Nestandardní proces vyhodnocení zadávacího 

řízení (nedodržení pravidel ZVZ), 

 nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

RESA – 

sanace a 

rekonstrukce, 

spol. s r.o. 

Revitalizace 

klášterních teras II. 

až V. etapa 

 Nedodržení smluvních povinností obou smluvních 

stran, 

 nedodržení pravidel přejímacích řízení, 

 selhání funkce TDI, 

 nedokončení akce v termínu, 

 proplacení faktur za prokazatelně nedokončenou 

práci, 

 nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

TOGET s.r.o. 

Rekonstrukce 

školního hřiště Lysá 

n/Labem I. Etapa 

 Variantní zpracování protokolu o předání díla, 

 zadavatel řádně neuplatnil reklamaci díla v souladu 

se záručními podmínkami, 

 nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

Vyslystav 

s.r.o. 

Revitalizace budovy 

muzea Bedřicha 

Hrozného v Lysé nad 

Labem 

 Uzavření dodatků ke SoD významně měnících cenu 

a termín pro dokončení díla oproti původním 

podmínkám, bez řádného odůvodnění, 

 nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

Loučka 

Pardubice 

s.r.o. 

Revitalizace budovy 

muzea Bedřicha 

Hrozného v Lysé nad 

Labem - mobiliář a 

vybavení 

 Nedostatečný počet členů komise pro hodnocení 

nabídek, 

 nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

Leky s.r.o. 

Výstavba stokových 

systémů ve městě 

Lysá nad Labem a 

jeho městských částí 

 Uzavření dodatků ke SoD významně měnících cenu 

a termín pro dokončení díla oproti původním 

podmínkám, bez řádného odůvodnění, 

 nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

STAVOKO

MPLET spol. 

s r.o. 

Intenzifikace čističky 

odpadních vod Lysá 

nad Labem 

 Nedodržení pravidel pro archivaci dokumentace 

související s VZ. 

CGM Czech 

a.s. 

Sportovní hala 

 Nedodržení pokynu RM udávajícího příkaz ke 

konání soutěže o návrh v režimu ZVZ, 

 příprava na podstoupení dalších kroků a uzavření 

smluvních vztahů s autorem vítězného návrhu, 

ačkoli je jeho volba netransparentní. 

- 



 

Mimo výše uvedených závažných pochybení / zjištění byly identifikovány další, méně 

závažné, nedostatky týkající se zejména: 

 méně významných odchylek mezi uzavřenými smlouvami s dodavateli a návrhy smluv 

v ZD nebo nabídce uchazeče; 

 složení, způsobu jmenování a zajištění výstupů hodnotící komise; 

 snížení doby splatnosti faktur na úkor zadavatele; 

 nesprávného vedení / archivace stavebního deníku; 

 nedodržení metodických pokynů a interních směrnic úřadu při administraci a řízení 

investičních akcí; 

 nedostatečné specifikace zadání projektu, hodnotících kritérií, nebo způsobu stanovení 

nabídkové ceny v ZD; 

Veškerá uvedená zjištění jsou, včetně optimalizačních doporučení vedoucích k zamezení 

budoucího opakování těchto nedostatků, dále rozepsány v kapitolách věnovaných jednotlivým 

investičním akcím.  

 

Z pohledu fungování MěÚ Lysá nad Labem je třeba konstatovat, že výsledek auditu odráží 

sníženou kontrolu procesů, jak probíhaly při přípravě a realizaci jednotlivých akcí. 

Z detailního rozboru jednotlivých akcí lze vysledovat příčiny, proč k uvedené situaci mohlo 

docházet opakovaně, tzn. že se jedná o systémové chyby, nikoliv nahodilé nedostatky. 

K chybám docházelo z toho důvodu, že velké akce, pokud jsou financovány ze státních zdrojů 

nebo z EU, jsou velmi administrativně náročné. Detailní rozbor procesů při jednotlivých 

akcích ukazuje, že začátek každé akce byl prováděn správně, ale postupem času a realizace 

akcí se výskyt chyb zvyšuje, tj. že akce nebyly „dotahovány“ administrativně do konce.  

Hlavní příčiny chyb a nedostatků: 

1) zrušení odboru městského investora (MI), personální podcenění. Investiční akce byly 

řízeny bývalým starostou a dvěma referentkami, 

2) koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou bývalého starosty, 

3) nedůsledná realizace směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu a zákona o 

veřejných zakázkách, 

4) nedodržování směrnice Spisový a skartační řád, nebylo zajištěno odpovídající technické a 

personální zázemí archivu, 

5) absence centrálního místa pro evidenci a archivaci smluv, 

6) omezení úvazku interního auditora a tím snížení účinné kontroly, 

7) absence nastavení a formálního zakotvení procesů uvnitř úřadu.  

 

Navržená řešení: 

ad 1) RM ustavila odbor MI, od 14.11.2016 nastoupil vedoucí odboru PaedDr. Jan Štěpánek. 

Od 01.12.2016 nastoupila do odboru paní Ing. Caroline Chudobová, od 01.01.2017 paní 

Michala Holovská. Čtvrtým členem týmu je paní Magda Šulcová (momentálně dlouhodobě 

nemocná). 

ad 2) od ledna 2017 došlo k dělbě akcí mezi odbor správy majetku (SM) a MI. Připravované 

akce vycházejí ze schváleného rozpočtu, za akci jsou odpovědní vedoucí odborů SM a MI, 

odpovídají i za dodržení platné legislativy. Akce jsou administrovány zaměstnanci odborů, 

případně jsou využívány specializované poradenské firmy. K jednotlivým akcím jsou 

určovány osoby technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP. 

ad 3) RM schválila Metodický postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v 11/2016 proběhlo celodenní školení pro zaměstnance města, kteří se setkávají v pracovní 

činnosti s veřejnými zakázkami. 



ad 4) tajemník je povinen dbát na dodržování Spisového a skartačního řádu. V průběhu roku 

2017 připraví návrh na zřízení centralizovaného archivu a spisovny  s odpovídajícím 

personálním vybavením. 

ad 5) RM určila místo pro centralizované umístění smluv – kancelář vedoucí odboru vnitřních 

věcí. Po zřízení centrálního archivu budou originály smluv uloženy tam. 

ad 6) v průběhu roku 2017 dojde k reorganizaci činností na finančním odboru a bude 

doporučeno pozici interního auditora obsadit znovu na celý úvazek. Na nutnost tohoto kroku 

ukazují i poznatky z přidělování dotací spolkům a organizacím. 

ad 7) v II. pololetí proběhne revize procesů, jak jsou nastaveny v organizačním řádu a 

v popisech pracovních činností. Procesy budou provázány s podpisovým a odpovědnostním 

řádem. 

  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM dne 13. 12. 2016 usn. č. 473 

schválila zadání auditu vybraných investičních akcí. 

 

RM dne 04. 01. 2017 usn. č. 4 

schválila 

dodavatele auditu realizovaných investičních akcí společnost BDO Advisory, s. r. o., se 

sídlem Karolinská 661/4, 186 0 Praha 8, IČO 45314381, s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez 

DPH. 

 

RM dne 21. 02. 2017 usn. č. 124 

schválila 

uzavření dodatku č. 1 se společností BDO Advisory, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186  

00 Praha 8, IČO 45314381, o navýšení ceny na celkovou částku 125.000 Kč bez DPH. 

 

RM dne 21. 03. 2017 usn. č. 220 

konstatovala, 

že výsledky auditu vybraných investičních akcí provedeného spol. BDO Advisory, s. r. o., 

budou postoupeny k dalšímu šetření. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí předloženou zprávu o výsledku auditu 

vybraných investičních akcí, 

předložit zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí zastupitelstvu města dne 

10.05.2017 k projednání, 

uložit 

1) tajemníkovi a vedoucím odborů neprodleně zahájit činnost k odstranění zjištěných 

nedostatků dle uvedených opatření, aby se dále při činnosti MěÚ neopakovaly. Termín: ihned. 

2) tajemníkovi předložit ZM do konce roku 2017 zprávu, jak byla přijatá opatření realizována. 

                                                                                                                 Termín: do 31.12.2017 

Stanovisko k návrhu: 

Zpráva auditorské firmy BDO Advisory byla projednána na pracovním jednání ZM dne 

20.03.2017 za účasti 13 členů ZM. Manažerské shrnutí bylo projednáno na poradě vedoucích 

dne 04.04.2017. 

 

 

 

 



Vztah k rozpočtu: 

U organizačních opatření není potřeba žádných finančních prostředků. V případě, že bude 

schválen návrh vybudování centralizovaného archivu, je nutno v roce 2017 určit místo a 

nechat zpracovat projekt. Realizace bude spadat do roku 2018.   

 

 

Příloha: 

Není.                                                                                    Ing.Miloš Dvořák 

                                                                                                             tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


