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Věc : Prohlášení vedení města

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky.

Dne  6.  8.  2012  byla  Nejvyšším  kontrolním  úřadem  zveřejněná  zpráva  o  provedených 
kontrolách ohledně čerpání finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu. Na 
základě tohoto prohlášení  nás kontaktovala  média a  žádala  po nás k této  nepříjemné záležitosti 
vyjádření . Protože  v té době čerpala starostka Šárka Kapková řádnou dovolenou, komunikoval se 
zástupci médií místostarosta Ing. Ladislav Sitko.

S ohledem na  skutečnost,  že  Vy jako  zastupitelé  můžete  být  oslovováni  občany města  o 
podání informací, pokládáme za vhodné Vám blíže specifikovat tuto diskutovanou oblast.

Jednalo se o projekty „Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě“ a „Nástavba a 
přístavba MŠ čp. 1500“ ( Mateřská škola na Podlesí ).

Obě tyto investiční akce byly provedeny za minulého vedení města, a to v roce 2009.
V prvém případě (Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě)  bylo pracovníky 

NKÚ zjištěno, že místo otopných těles o výšce 600 mm, jak uvádí projekt, jsou použity tělesa 
o výšce 400 mm a materiál  rozvodů ústředního topení není  proveden z mědi,  jak určoval 

schválený projekt, nýbrž z plastu.
Jako  zdůvodnění  tohoto  kroku  bylo  použito,  že  navržená  otopná  tělesa  v projektové 

dokumentaci  o  výšce  600  mm  nebylo  možno  nainstalovat  z důvodů  nízké  výšky  od  podlahy 
k okenním parapetům.  Proto  byla  zhotovitelem navržena  tělesa  o  výšce  400 mm,  která  nejsou 
v běžném  sortimentu  a  byla  zhotovena  na  zakázku.  Vzhledem  k tomu,  že  tělesa  vyrobené  na 
zakázku byly dražší, dodavatel se s investorem dohodli na změně materiálu rozvodů ÚT z důvodu 
nenavýšení ceny (vícepráce). NKÚ konstatuje, že Město Rychvald nepostupovalo 

v  souladu  s tehdy  platnými  metodickými  pokyny  a  nepožádalo  o  schválení  předmětných 
změn, proto vzniklé výdaje pokládá za nezpůsobilé. Chybným vykázáním těchto výdajů byla Městu 
Rychvald neoprávněně proplacena dotace v celkové výši 384 531,21 Kč.

V tomto případě dle našeho názoru a názoru našeho právníka jde jednoznačně o porušení 
z naší strany s důsledky nutnosti vrácení této části dotace.

Přesné vyčíslení výše škody a určení zodpovědnosti jednotlivých pracovníků úřadu z tohoto 
období je záležitostí následného vnitřního šetření.      
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V druhém případě se jedná o akci „Nástavba a přístavba MŠ čp. 1500“ ( Mateřská škola na 
Podlesí  ).  Zde nám NKÚ vytýká,  že město zařadilo do způsobilých výdajů i  výdaj  za pořízení 
dětské průlezky ve výši 177 tis.Kč., který nesplňoval základní princip způsobilosti – přiměřenost. 
(předražená  cena  dětské  atrakce).  Tento  postup  NKÚ jsme  rozporovali,  neboť  výběrové  řízení 
v tomto  případě  bylo  vyhlášeno  na  stavební  práce  projektu  v souladu  se  zákonem o  veřejných 
zakázkách,  přičemž jediným hodnotícím kritériem byla  nejnižší  nabídková cena, a  to  za  celou 
veřejnou zakázku. Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje, aby zadavatel hodnotil samostatně 
ceny jednotlivých dílčích částí – plnění veřejné zakázky. Zde trváme na tom, že se postupovalo 
v souladu s metodickými pokyny a že město nejednalo nehospodárně a v rozporu s požadavky péče 
řádného hospodáře. 

Současně  se  nemůžeme  zcela  ztotožnit  s reportážemi,  které  byly  odvysílané  v hlavním 
zpravodajském  bloku.  http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-6-
8-2.html  (ve 26min. )

Máme na mysli zejména záběry TV Nova na nová dětská hřiště, postavena v červenci tohoto 
roku. S uvedeným případem nemají  nic společného, vše bylo financováno z rozpočtu města bez 
jakýchkoliv  dotací.  Novináři  místo  toho,  aby si  zjistili  řádné  informace,  spokojili  se  pro  ně  s 
pohodlnější variantou a natočili  to, co s daným případem nemá vůbec nic společného. Cítíme se tím 
velmi poškozeni a s námi i firma, která pro nás hřiště stavěla.

V současnosti jsme obdrželi Výzvu k navrácení neoprávněně nárokovaných a proplácených 
výdajů  ze strany Regionální rady na částku 384 531, 21 Kč za porušení rozpočtové kázně z důvodu 
provedené  fakturace  na  rozvody  ústředního  topení  na  MěÚ.  Nebudeme  zde  nic  zastírat,  ale 
očekáváme, že nám bude ještě vyčíslena částka ohledně MŠ a následně vyměřeno i penále. Všechny 
materiály ohledně kontroly NKÚ jsou k nahlédnutí v kanceláři starostky města, jakož i následná 
odvolání k těmto zjištěným nedostatkům.  Vše bylo a je projednáváno s naším právním zástupcem 
JUDr. Jiřím Oblukem a věříme, že bude zjištěno i kdo zde porušil svou zodpovědnost.

Na závěr bychom Vám chtěli připomenout, že toto vše se stalo v roce 2009. 
Ačkoliv nové vedení města s tím nemá odpovědnostně nic společného, chceme Vás ubezpečit, 

že uděláme vše, co bude v našich silách pro eliminaci negativních dopadů.

              

        Šárka Kapková, v.r.                                                 ing. Ladislav Sitko, v.r.
    Starosta  Místostarosta       
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