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Primátorka Irena Ondrová šíří nepravdivé informace
Ve Volebním magazínu ODS [1], který občané dostali do schránek dne 15. 9. 2010, se paní primátorka
chlubí, že na radnici prý velmi dbali na čistotu výběrových řízení a veřejných zakázek a proto za uplynulé
čtyři roky nebyla městu udělena ani jediná pokuta za porušení zákona.
V internetovém rozhovoru Zlínského deníku ze dne 7. 9. 2010 [2] paní primátorka řekla: "za celé čtyři
roky jsme nedostali žádnou pokutu za špatné vypořádání se s veřejnými zakázkami."
Uvedená tvrzení jsou však v rozporu s mnoha rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Tento úřad statutární město Zlín v jen letech 2007 - 2010 usvědčil z řady deliktů při zadávání veřejných
zakázek. Ve správních řízeních mu pravomocně uložil minimálně pět pokut v celkové výši 354 000,- Kč
[3]. Z této sumy zaplatila částku 300 000 Kč právní kancelář, která vypracovala výzvu do veřejné
zakázky. Podklady k vypracování výzvy ale dodali pracovníci magistrátu.
Nedávné rozhodnutí o rekordní sankci 800 000,- Kč [4] však ještě nenabylo právní moci. Dále město Zlín
minimálně ve třech případech uniklo pokutě jen z toho důvodu, že během šetření vypršela lhůta, kdy úřad
může pokutu uložit.
Luděk Maděra k tomu řekl: „Paní primátorka buď vůbec netuší co se na magistrátu děje, nebo úmyslně
šíří nepravdivé informace. Město Zlín se z dříve uložených pokut nijak nepoučilo a klidně dál pokračuje v
pochybném zadávání zakázek. Všechny pokuty jsou bohužel v porovnání s cenou zakázek směšně nízké a
místo radních je vždy zaplatí občané z rozpočtu města Zlína. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
pokud radní vytunelují majetek občanů, je nejvyšší možná pokuta 50 Kč za každých vytunelovaných 1000
Kč, kterou magistrát zaplatí z rozpočtu. Jinými slovy, pokutu za rozkradení majetku musí zaplatit ten,
jehož majetek byl rozkradený ze zbytku, který mu ještě nestačili rozkrást“.
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze dohledat na internetu [5].

Komentář a zdroje:
[1] Volební magazín ODS č. 1, str. 1
http://ludekmadera.cz/d/volebni-magazin-ods-1.pdf
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http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/opetovna-sankce-pro-zlin-zanetransparentni-losovani/
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Zajištění dodávek a vybraných činností v oblasti informačních technologií
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/7872/
Pokuta 300 000,- Kč + náklady řízení 1000,- Kč. Tuto pokutu zaplatila právní kancelář, která vypracovala
výzvu do zakázky. Podklady k vypracování výzvy ale dodali pracovníci magistrátu.

Chodník Kudlov – I. etapa
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/6507/
Pokuta 30 000,- Kč + náklady řízení 1000,- Kč
17. ZŚ, 18. ZŠ-Termoregulační ventily
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/6583/
Pokuta 3 000,- Kč + náklady řízení 1000,- Kč
Malá scéna Zlín - rekonstrukce, část A
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/6535/
Pokuta 10 000,- Kč + náklady řízení 1000,- Kč
Vybudování hřbitovní zdi s kolumbáriem na Lesním hřbitově
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/6525/
Pokuta 3 000,- Kč + náklady řízení 1000,- Kč
17. ZŠ – výměna oken a zateplení fasády
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/7952/
Náklady řízení 1000,- Kč, pokutu již nebylo možné udělit, protože uplynula 3letá lhůta.
Regenerace panelového sídliště Jižní svahy - část Hony a Podlesí
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/7176/
Náklady řízení 1000,- Kč, pokutu již nebylo možné udělit, protože uplynula 3letá lhůta.
Dodávka a montáž kinokřesel do objektu Velkého kina ve Zlíně, nám. Práce č. p. 2511
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/6739/
Náklady řízení 1000,- Kč, pokutu již nebylo možné udělit, protože uplynula 3letá lhůta.
Opětovná sankce pro Zlín za netransparentní losování
http://www.compet.cz/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/opetovna-sankce-pro-zlin-zanetransparentni-losovani/
Pokuta 800 000,- Kč. Toto rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.
Poznámka: Sankčních rozhodnutí mohlo být vydáno více, zpráva vychází jenom z těch informací, které se
mi podařilo najít na webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
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