
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 23.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Článek IV. odst. 7 Kontrolního řádu výborů ZÚK ze dne 24. 4. 2017

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

kontrolní skupina Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje 

Dne: 15. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

23.1-1 Název: bod 23.1 priloha 1.pdf Zápis o kontrole U

23.1-2 Název: bod 23.1 priloha 2.pdf Vyjádření kontrolovaného subjektu U

23.1-3 Název: bod 23.1 priloha 3.pdf Stanoviko KV k vyjádření 
kontrolovaného subjektu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

Informace obsažené v kontrolním spisu pod číslem JID: 167076/2018/KÚÚK dle přílohy č. 1, 2 a 3 
předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor ZÚK provedl kontrolu jejíž předmětem byly níže uvedené smlouvy:

a) Odbor kanceláře hejtmana – pověřená osoba Ing.Luboš Trojna
1) Smlouva o podnájmu č. 18/SML1014/NS/KH, uzavřená dne 26.3.2018 mezi Zahradou Čech s.r.o. a 
Ústeckým krajem. Předmět podnájmu : pavilony či plochy v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích – 
exteriérové plochy sektoru A a B, výstavní pavilony A,B,D,G,NS, H a T. Mapa areálu přiložena ke smlouvě.
Doba podnájmu : od 16.10.2018 do 30.10.2018.
Název akce : Oslava 100.výročí vzniku ČSR
Hodnota podnájmu :3 630 000,- Kč vč. DPH

Závěr :
Nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, přesto mělo být k zakázce 
přistupováno s větší péčí řádného hospodáře při vyjednávání o ceně za pronájem části areálu výstaviště 
Zahrada Čech.

2) Smlouva o dílo č. 18/SML2609/SOD/KH, uzavřená 23.4.2018 mezi Zahradou Čech s.r.o. a Ústeckým 
krajem. Předmět smlouvy : „KH – zajištění oslav 100.výročí vzniku samostatného Československého státu v 
Ústeckém kraji“, skládající se z částí : Informační kampaň historii v Ústeckém kraji včetně návrhu jednotného 
vizuálního stylu, „Pozor vyletí ptáček“ – historický fotokoutek s promotýmem, Putovní výstava, Závěrečné 
oslavy v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích ve dnech 26.-28.10.2018.
Doba plnění : od 25.4.2018 do 31.12.2018
Hodnota díla : 3 847 800,- Kč vč. DPH

Závěr :
Kontrolovaná veřejná zakázka malého rozsahu byla provedena v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek.

b) Odbor regionálního rozvoje – zastoupený Ing.Jiřím Válkou

Smlouva o podnájmu č. 16/SML4077, uzavřená 5.9.2016 mezi Zahradou Čech s.r.o. a Ústeckým krajem. 
Předmět smlouvy : Podnájem pavilonů, stánků či plochy – pavilon H, část pavilonu A,D (vchod do pavilonů) a 
část Estrády (podium) na umístění reklamních roll-upů a venkovní výstavní plochy před správní budovou na 
umístění farmářských stánků
Doba podnájmu : od 9.9.2016 do 17.9.2016
Hodnota podnájmu : 3 630 000,- Kč vč. DPH

Závěr :

Nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, přesto mělo být k zakázce 
přistupováno s větší péčí řádného hospodáře rozdělením zakázky na zakázku na pronájem výstavních 
prostor a na dodávku služeb s realizací výstavy spojených.
U této zakázky nelze vyhodnotit bez průzkumu trhu nebo poptávkového řízení, zda ceny za poskytnuté služby 
spojené s realizací výstavy odpovídaly cenám v místě a čase obvyklé.

Návrhy na opatření Kontrolní výbor nenavrhuje, vzhledem k tomu, že Rada ÚK Usnesením č.006/54R/2018 
schválila „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi a přenos kompetencí“ s účinností od 1.ledna 2019, na základě kterých se předpokládá, že bude 
při zadávání veřejných zakázkách postupováno nejen v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ale především v souladu s těmito „Pravidly“.
Uvedená pravidla byla navržena na základě výsledků a doporučení Kontrolního výboru ÚK z provedené 
kontroly veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2018. Přijatá pravidla výrazně zpřísnila postup při 
zadávání veřejných zakázek, především veřejných zakázek malého rozsahu.

Vzhledem k výše uvedeným závěrům, navrhujeme Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít informace obsažené v 
uvedených dokumentech na vědomí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Drahomíra Miklošová, předsedkyně 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
Ústeckého kraje

Drahomíra Miklošová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Drahomíra Miklošová (uvolněný zastupitel)   Drahomíra Miklošová 17. 4. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 17.4.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 17. 4. 2019


