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ZÁPIS
z kontroly vybraných investičních akcí
Předmět kontroly: Workoutové hřiště v bažantnici a Multifunkční hřiště v Konopáči
Přítomni:
Petr Kotora, Ferdinand Bouchal, Miloš Jožák (Kateřina Vohralíková)
Datum kontroly:
5. 6. 2017
Zjištění:
Workoutové hřiště v bažantnici
 Dne 6. 6. 2016 byla zveřejněna výzva k podání veř. zakázky malého rozsahu na stav.
práce - podkladní plochu pro venkovní posilovnu a fit prvky v lokalitě přírodního parku
Bažantnice na p. č.1042/1 a 1024/4. Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší cena.
 Dne 9. 6. 2016 při otevření obálek byla z nabídek vybrána nejnižší za 112.588,-Kč. V
této výši došlo po zhotovení a předání díla dne 7. 7. 2016 k fakturaci.
 Dále byly od firmy Klinger Martin Praha zakoupeny venkovní stacionární zařízení Kilfit
a to 2ks za 49.988,- Kč a 4ks za 99.500,-Kč.
 Nakonec byla firmou ENUMA ELIS s.r.o. Praha instalována:
o dopadová plocha pro workoutový park za 100.236,40 Kč
o workoutový park RLV 13 za 120.225,60Kč a 149.919,-Kč.
Multifunkční hřiště v Konopáči
 Dne 7.9.2016 byla zveřejněna výzva k podání veř.zakázky na zhotovení díla –
multifunkčního hřiště Konopáč.
 Dne 22.9.2016 při otevření obálek byla ze 4 nabídek vybrána nejnižší od firmy VYSSPA
SPORT TECH. S.r.o. Plzeň za 710.390,-Kč. Dne 10.10.2016 uvedená firma oznámila,
že z kapacitních důvodů dílo neprovede. Po dotazu druhé v pořadí firmy Sport.podlahy
Zlín s.r.o. tato oznámila, že již o tuto zakázku nemá zájem.
 Usnesením Rady města HM R/2016/402 ze dne 19.10.2016 bylo vzato na vědomí
odstoupení fi VYSSPA od veř.zakázky a byla schválena změna dodavatele a to fi JM
DEMICARR s.r.o. Slavkov u Brna.
 Dílo bylo předáno dne 24.5.2017 v celkové hodnotě 980.467,- Kč.
Závěr:
Při kontrole nebyly ani u jedné akce zjištěny žádné nedostatky.
V Heřmanově Městci: 30.6.2017
Za FV kontrolu provedli:
………………………………
………………………………...
Petr Kotora
Ferdinand Bouchal
Se zprávou byli seznámeni:
……………………………….
Miloš Jožák, veducí odboru investic a správy majetku města
MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

