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Dotace na Kociánku – rozhodnutí o námitce  

Na konci srpna obdrželo m�sto Ústí nad Orlicí od Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod Rozhodnutí o námitce k výsledku ve�ejnoprávní kontroly akce „Úprava ve�ejného 
prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí“. Na uvedenou akci byla schválena dotace z prost�edk�
Regionálního opera�ního programu NUTS II Severovýchod a m�sto Ústí nad Orlicí již od konce 
roku 2010 �eká na proplacení t�etí splátky dotace ve výši 18,2 mil. K�. 

O d�vodech, pr�b�hu a výsledku kontroly m�sto Ústí nad Orlicí ve svých tiskových 
zprávách pr�b�žn� informovalo. Pro úplnost jen opakujeme, že kontrolní zjišt�ní Regionální 
rady se vztahovalo na šest dekora�ních odlitk� (soch), které byly posouzeny jako 
nezp�sobilý výdaj a nadhodnocení celkové ceny díla o 2,2225 %, tzn. o 1,052 mil. K� oproti 
cen� realiza�ní. M�sto se proti uvedenému zjišt�ní rozhodlo podat námitku, ve které byly �ádn�
zd�vodn�ny dosavadní postupy a výsledná realiza�ní cena byla doložena znaleckým posudkem 
vypracovaným autorizovaným znalcem z oboru ekonomika a stavebnictví. Jako oponenturu proti 
námitce m�sta zadal Územní odbor realizace programu Pardubice nový znalecký posudek, a to u 
Znaleckého ústavu �VUT v Praze. 

Ve svém Rozhodnutí o námitce Územní odbor realizace programu Pardubice na základ�
prov��ených skute�ností shledal, že námitka je �áste�n� d�vodná, a to pouze v p�ípad� celkové 
výše realiza�ní ceny. Námitku týkající se šesti dekora�ních odlitk� shledal ned�vodnou, a 
proto ji nevyhov�l. Ve svém zd�vodn�ní uvádí Územní odbor realizace programu, že: „zadavatel 
v p�ípad� kovových dekora�ních odlitk� nepostupoval v souladu se zákonem o ve�ejných 
zakázkách, když v zadávací dokumentaci nevymezil p�edm�t ve�ejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Skute�nost, že zadavateli nebyly 
známy pro zadání stavby bližší technické charakteristiky a požadavky na dodávku 
související s položkou „Prvek kruhové lavi�ky – kovový dekora�ní odlitek“, nem�že být 
d�vodem pro uvedený postup, nebo� tím není napln�na jedna ze základních podmínek pro 
získání objektivních ocenitelných nabídek pro ú�el sout�že, bez ohledu na skute�nost, že 
v tomto p�ípad� byl všemi uchaze�i, kte�í podali nabídku, dodržen postup navržený 
zadavatelem (nacen�ní kovových dekora�ních odlitk� pevnou �ástkou ur�enou 
zadavatelem 500.000 K� bez DPH za 1 kus).“   Dále je konstatováno, že: „kovové dekora�ní 
odlitky byly zárove� kontrolou posouzeny jako položka nespl�ující podmínky pro zp�sobilé 
výdaje dle Metodiky zp�sobilých výdaj� pro ROP SV, P�íloha �. 8 PPŽP, kapitola 4 – 
Zp�sobilé výdaje pro jednotlivé prioritní osy. Kovové dekora�ní odlitky, které jsou dle 
rozpo�tu projektu za�azeny pod položkou 1.4 (Stavební a technologická �ást stavby), nelze 
za�adit pod žádnou položku z vý�tu hlavních a vedlejších zp�sobilých výdaj� prioritní osy 
2.2 Rozvoj m�st.“

Námitka vztahující se k výši realiza�ní ceny, tedy zda kone�ná cena byla obvyklá 
v míst� a �ase, byla shledána jako d�vodná, a proto ji bylo vyhov�no. Ve zd�vodn�ní je 
uvedeno: „ob�ma znaleckými posudky byla zjišt�na cena obvyklá vyšší, než je cena 
nabídková. Cena dle smlouvy o dílo tak odpovídá cen� v míst� a �ase obvyklé.“  

Rozhodnutí Územního odboru realizace programu Pardubice je kone�né a není proti 
n�mu odvolání. Snížení zp�sobilých výdaj� o �ástku 3.600.000 K� znamená pro m�sto Ústí nad 
Orlicí snížení o�ekávané dotace tém�� o 2.280.000 K�.   


