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USNESENÍ
Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu o d k I á d á m trestní věc podezření ze
spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního
zákoníku a přečinu zneužití pravomocí úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) trestního
zákoníku, kterého se měly dopustit přesně neustanovené osoby vykonávající volené funkce
v územní samosprávě obce Týn nad Bečvou tím, že
nejméně v období od 01.09.2013 do 18.01.2018 vykonávají svou pravomoc způsobem odporujícím
jiným právním předpisům, a to Zejména při zadávání veřejných zakázek na úseku oprav místních
komunikací, kdy zjejich strany nedochází křádnému přebírání zakázek akontroly plnění na
základě uzavřených smluv, ale zakázky jsou přebírány s vadami a v nedodělaném stavu
azobecního rozpočtu dochází kvyplácení prostředků nad rámce obdrženého plnění, kčemuž
mělo dojít v souvislosti se zakázkami
- "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn", byla realizována v termínu od 4.9.2017 do 29.9.2017,
kdy realizace byla provedena vrozporu s projektovou dokumentací a na povrchu komunikace
nebyl řádně proveden živičný povrch, ačkoliv práce byly vyfakturovány.
- "Oprava cesty ul. Sadová-Týn nad Bečvou", byla realizována v červnu 2016 a byla převzata bez
nedodělků dne 28.6.2016, přestože nedošlo k oboustranné úpravě zhutnění krajnice v rozsahu
500m, ačkoliv práce byly vyfakturovány.
- "Oprava silniční točny pod hřbitovem", byla realizována koncem roku 2016, přičemž v souvislosti
se zakázkou bylo vyfakturováno a proplaceno větší množství materiálu než, který byl na zakázce
použü.
.
- "Oprava polní cesty v úseku točna autobusu směrem k Lužím", byla realizována v roce 2014,
a došlo kjejímu proplacení bez řádného vyúčtování pouze na základě fakturace 50.000,-kč za
kamenivo, a to i přestože takové množství materiálu nemohlo být na zakázce reálně použito,
- "Oprava propustku ul. Záhorská", byla realizována v září 2013, a došlo ze strany obce
k odsouhlasení realizace zakázky za použití materiálu 88,2 tun kameniva, a to ipřestože takové
množství materiálu nemohlo být na zakázce reálně použito,
, přičemž svým jednáním způsobili obci Týn nad Bečvou škodu v dosud nezjíštěné výši
nebot“ ve věci nejde o podezření Z přečínu a není na místě věc vyřídit jinak.

Odůvodnění
Dne 01.02.2018 bylo Z Okresního státního zastupitelství v Přerově postoupeno na zdejší
ámení pana
v němž namí
ní vysvětlení dle § 61 zákona č.273/2008 Sb. uvedl, že je
vsoučasně době zastupitelem obce Týn nad Bečvou a to od ledna 2015. On sám je členem
silniční, stavební a pozemkové komise, což je poradní výbor vedení obce. K zakázkám, které jsou
předmětem jeho oznámení "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn", "Oprava cesty ul. Sadová-
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Týn nad Bečvou", "Oprava silniční točny pod hřbitovem“, "Oprava polní cesty v úseku točna
autobusu směrem k Lužim" a "Oprava propustku ul. Záhorská",
uvedl, že tyto byly
Zastupitelstvem schváleny, ale nebyly realizovány tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci,
poněvadž provedené práce a vykázané množství použitého materiálu tomu neodpovídá, přičemž
bylo vše následně vyfakturováno a převzato bez nedodělků. Na požádání k nahlédnutí do
dokumentů k těmto zakázkám mu nebyly tyto poskytnuty nebo mu bylo sděleno, že je nemají. Dále
uvedl, že uvedené zakázky byly prováděny společností SKD-stavební Lipník na Bečvou s.r.o.
Z obce Týn nad Bečvou.
Ve věcí bylo policejním orgánem provedeno místní šetření v místech, kde byly provedeny
výše uvedené zakázky, kdy jejich ohledáním bylo zjištěno, že nelze některým informacím ze strany
oznamovatele
upřít jistou míru relevance. Byla provedena fotodokumentace
uvedených mist.
Dne 23.02.2018 byly policejním orgánem OHK ÚO Přerov zahájeny dle § 158 odst.3 tr.
řádu úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě
cizího majetku dle § 220 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu zneužití pravomocí úřední osoby podle §
329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.
Za účelem kompletního prošetření oznamované trestné činností policejní orgán dne
27.03.2018 podal na Okresní státní zastupitelství v Přerově "Podnět k návrhu na vydání příkazu
kprohlídce jiných prostor apozemků podle § 83a odst. 1 trestního řádu" zdůvodu zajištění
kompletní dokumentace k zakázkám, které jsou předmětem oznámení, zejména smlouvy o dílo,
projektové dokumentace, rozpísy praci a materiálu, předávaci protokoly, zprávy stavebního dozoru
adalší dokumenty vztahující se ktěmto zakázkám, ato i účetní doklady prokazující úhradu
použitého materiálu a provedených prací ze strany Obce Týn nad Bečvou, IČ 00850641, které
uhradila dodavateli, adále dokumenty kvýběrovému řízení, usnesení a další dokumentace
pořízená vsouvislosti se schvalovacím procesem zakázek. Dne 12.04.2018 pod sp. zn. 1 Nt
7/2018-2 Okresní soud v Přerově vydal "Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků". Dne
23.04.2018 byla provedena prohlídka jiných prostor a pozemků a to v sídle Obecního úřadu Týn
nad Bečvou, na adrese Týn nad Bečvou, Náves Bedřicha Smetany 68, kde byly zajištěny
dokumentace a účetní doklady k předmětným zakázkám.
r. řádu pan Josef VACULIN,
starosta Obce Týn nad Bečvou. Tento uvedl, že
je starostou obce jíž 19 rokeˇrı, kdy obec má 15-ti členné zastupitelstvo a 5-ti člennou radu. Obec
má schválenou vnitřní směrnici kzadáváni veřejných zakázek ze dne 10.04.2014, kdy ztéto
vyplývá, že v pravomoci starosty je rozhodování ve věcí zakázek malého rozsahu, kde
předpokládaná hodnota zakázky je finanční limit 100.000,-Kč. Tato vnitřní směrnice není již
platná Z důvodu nového zákona. Zakázky nad 100.000,-Kč se řeší výběrovým řízením, kdy to
schválí rada obce, která vyhlašuje a schválí vítěze. Finanční prostředky na akci řeší rada obce v
případě, že nejsou v rozpočtu. Na každý rok se schvaluje v zastupitelstvu plán akcí a tim se bere,
že zastupitelstvo toto schválilo. Dále řeší havárie do 100 tis. Kč, obecní rada nad 100.tis Kč bez
DPH. Na obci jsou dva výbory kontrolní afínanční. Dále komise - stavební, sociální, grantovní
a kulturní a rozvoj obce. Komise jsou pouze poradnimí orgány rady obce, kdy rada bere jejich
doporučení na vědomí, ale nemusí se toho řídit.
K předmětným zakázkám uvedl, že zakázka "Oprava polní cesty v úseku točna autobusu směrem
kLužim", byla realizována vroce 2014, kdy byla provedena na základě objednávky uspol.
Strabag a.s.. Stavební práce byly řádné provedeny dle faktury asoupisu provedených prací.
Celková cena s DPH byla 50.761,90,Kč.
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K další zakázce "Oprava propustku ul. Záhorská", která byla realizována v září 2013 uvedl, že tato
byla realizována dle faktury a soupisu provedených prací. Jednalo se o havárii, kdy byla
vybudována provizorní přeložka potoka ke komunikaci, kde bylo použito kamenivo o objemu 88,2
tun. Kamenivo z přeložky bylo následně uložena na skládku obce.
K zakázce " Oprava cesty ul. Sadová-Týn nad Bečvou", která byla realizována v červnu 2016, byly
jeho osobou osloveny a vyzvány 3 společnosti k vypracování cenových nabídek. Z těchto nabídek
byla vybrána spol. SKD - stavební společnost Lipník nad Bečvou s.r.o., která na základě
objednávky provedla opravu cesty. Otomto informoval obecní radu, kdy je to zapsáno vzápise
č.354/2016. Zakázka byla převzata bez nedodělků dne 28.06.2016. K provedené opravě uvedl, že
byl stržen drn ve střední části cesty, povrch srovnán, zhutnén a pak položen podklad ze štěrkodrtě
a následný posyp krytu asf. recyklátem. Krajnice byly na této cestě z obou stran v délce 250m, v
položkovém rozpočtu není v m2, ale v metrech běžných. Někde je krajnice 20cm někde lm dle
konfigurace terénu. V položce rozpočtu není přesně dáno 500 m2, ale pouze 500m běžných, kdy
za běžný 1m byla stanovena cena 11,-Kč bez DPH.
K další zakázce "Oprava silniční točny pod hřbitovem", která byla realizována koncem roku 2016
uvedl, že tato byla realizována v době výstavby vodovodu a došlo ke směně pozemků a přemístění
točny o cca 6m směrem k obci. Musel být přemistěn sloup veřejného osvětlení. Při přemístění
točny, která byla provizorní, byl odstraněn starý povrchu, který tvořil štěrk. Místo staré točny bylo
následně zasypáno novou hlinou Z nové točny. Do místa nové točny byl vložen nový štěrk,
geotextílie a asfaltový recyklát. Sloup veřejného osvětlení byl demontován, rozbita původní
betonová patka a vše opět nové provedeno na místě nové točny. Vše bylo provedeno dle faktury
a soupisu provedených praci. Starý štěrk byl použit jen částečně.
K zakázce "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn", která byla realizována v termínu od 4.9.2017
do 29.9.2017 a byla na tuto poskytnuta dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR
ČR") uvedl, že obec na začátku roku 2017 podala žádost o dotaci na MMR ČR Praha. Žádost byla
150 pod tzv. čarou a obec již nep.očitala, že tuto zakázku bez dotace bude v daném roce provádět.
Na konci měsíce srpna 2017 se ozval zástupce MMR ČR Praha, zda-li budeme schopni tuto
zakázku realizovat a profinancovat do konce roku 2017. Z důvodu, aby nepřišlí o tuto dotaci, obec
zahájila výběrové řízení a následně vybrala nejvýhodnější nabídku od spol. REPONT s.r.o.,
IČ: 26863057, se sídlem Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou a uzavřela smlouvu
o realizace. Obec ve výběrovém řízení oslovila 5 firem a uveřejnila informaci o konání výběrového
řízení na stránkách obce a příslušném portálu veřejných zakázek. Dne 15.09.2017 byly zahájeny
stavební práce. Po očištění krajníc byly zjištěny jiné skutečnosti než byly v projektu, rozsah
vysprávek byl větší, někde byly nalezeny obrubníky tudíž se nemusela dělat krajnice, a proto došlo
při této zakázce kvícepracím a méněpracím. Finální živičné postřiky však již byly prováděny
v termínech špatných klimatických podmínek. Akce byla dokončena dne 29.09.2017, kdy
v předávacím protokolu, který byl sepsán byl proveden odkaz "Soupis vad a nedodělků včetně
oboustranně dohodnutých lhůtách jejich odstranění. Provedení případných poruch nátěru po zimě
2017/2018. Tyto práce budou provedeny do 30.05.2018". Celá zakázka byla provedena dle
projektové dokumentace a kvalitě. Následné byla celá zakázka vyúčtována a dotace na ni
poskytnuta ve výší 50% Z celkové částky 1.241 .187,99 Kč. Na základě učiněné reklamace ze dne
02.05.2018 byla komunikace opravena spol. REPONT s.r.o..
Dále ke spol. SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., IČ: 47669349 uvedl, že její majitel je síce
jeho vzdálená rodina a majitel bydlí vobci Týn nad Bečvou, ale je to společnost, na kterou se
může obrátit v případě nepředvídatelné havárie, přičemž zaměstnává především občany obce, kdy
mají s touto dobré zkušenosti a má přijatelné cenově nabídky.
Provedeným šetřením kvýše uvedeným zakázkám bylo zjištěno, že k zakázce "Oprava
cesty ul. Sadová-Týn nad Bečvou" byly osloveny s výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku
maléhoˇrozsahu společnosti TRAWEKO 96 s.r.o., IČ: 25363751, SKD-stavební Lipník nad Bečvou
s.r.o., IC: 47669349 a Vlastimil DUDÍK - sdružení Domino, aby předložily své cenové nabídky a
zúčastnily se výběrového řízení. Každá společnost své nabídky předložila. Společnost SKD-
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stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., která ve veřejné zakázce uspěla, provedla práce dle objednávky
a soupisú prací bez nedodělků. Dalším šetřením k zakázkám nebylo zjištěno žádné skutečnosti,
které by nasvědčovaly, že by práce nebyly provedeny dle doložených soupisú provedených prací a

jejich vyúčtování.

Byl osloven znalec v oboru stavebnictví
za účelem
konzultace užitého materiálu u zakázky "Oprava propustku ul. Záhorská", kde bylo namítáno
oznamovatelem velké množství užitého kameniva 0/63 (vč.dopravy) 88,2 tun v hodnotě 23.461 ,20
Kč na provizorní přeložku. Jmenovaný uvedl, že dle předložené fotodokumentace je uvedené
množství přijatelné, kdy se jedná dle přepočtu pouze o 42m3, kdy je třeba tento materiál zhutnit
a dále byl zcela určitě použit dle fotodokumentace jako pokrývka příjezdu od hlavni komunikace
atedy nejenom na zásyp místa. Dále uvedl, že vpřipadě použití panelových ploten by tato
přeložka byla ve vyšší cenové relaci. K této zakázce byla oslovena spol. SKD-stavební Lipník nad
Bečvou s.r.o., která uvedla, že do přeložky bylo vloženo potrubí DN400 vdélce 8m, které bylo
následně obsypáno kamenivem 0/63 s přesahem na každou stranu až k pevné částí komunikace,
kdy tento byl upraven pro přejezd stavební techniky, ale i vozidel majitelů pozemků. Materiál byl po
ukončení odkopán a odvezen na skládku obce.
Dále bylo vyžádáno stanovisko spol. REPONT s.r.o., IČ: 26863057, se sídlem NA

ZELINcE 1187, 75131 LIPNIK NAD eEč\/Ou, která prøváøıèız zakázku "Oprava místní

komunikace Týn-Helfštýn". Bylo zjištěno, že zakázka byla provedena v řádné kvalitě, dle zadávací
dokumentace a požadavků investora v souladu S SOD. Následné byla vyúčtována. Nedodělky na
zakázce nevznikly. Dne 02.05.2018 na základě prohlídky stavby byla uplatněna reklamace
poruchy asfaltového nátěru povrchu vozovky. Oprava byla provedena, náklady reklamace byly
uhrazeny spol. Repont s.r.o.
K této zakázce byla vyžádána dokumentace a byl osloven pan
Odbor regionální
politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, který uvedl, že
k uvedené zakázce nemají žádné připomínky, kdy proběhla dle pravidel pro poskytnutí dotace.
Uplatněné reklamace ze strany Obce Týn nad Bečvou na provedené práce se již netýkají dotace
aje to v kompetenci obce. Dle poskytnuté dokumentace bylo zjištěno, že zakázka byla řádně
zadokumentována jak písemně tak ifotodokumentací, ze které bylo zjištěno, že zde provedené
práce měly být provedeny.
Ze zajištěné dokumentace, provedených výslechů, šetření u dodavatelů a vlastního šetření
nebyly zjištěny žádná pochybení anedostatky uzakázek "Oprava cesty ul. Sadová-Týn nad
Bečvou", "Oprava silniční točny pod hřbitovem", "Oprava polní cesty vúseku točna autobusu
směrem k Lužím" a "Oprava propustku ul. Záhorská". U zakázky "Oprava místní komunikace TýnHelfštýn", bylo zjištěno, že finální živičné nástřiky byly prováděny vpodzimním období ve
zhoršených klimatických podmínkách. Otom, že nátěry bude nutné opravit byl srozuměn jak
objednavatel Obec Týn nad Bečvou tak společnost Repont s.r.o., o čemž svědčí zápis o odevzdání
a převzetí díla ze dne 29.09.2017, ve kterém je uvedeno v soupisu vad a nedodělků ustanovení
o provedeni případných poruch nátěru po zimě 2017/2018. Byl stanoven termín pro provedení
opravných praci do 30.05.2018. Do tohoto terminu skutečně proběhly opravy finálních nástřiků
a společnost Repont s.r.o. odstranila závady na stavbě.
Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by ze strany osob vykonávající volené funkce v územní
samosprávě obce Týn nad Bečvou došlo k porušení
právních předpisů v souvislostí
s prověřovanými zakázkami. Nebylo zjištěno, že by zakázky byly prováděny v rozporu se zadáním
a že by byly přebirány nedokončené a vadami. Nebylo zjištěno, že došlo k proplacení
neprovedených prací nebo nedodaného materiálu.
Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by se osoby vykonávající
volené funkce vúzemni samosprávě obce Týn nad Bečvou dopustily jednáním uvedeným ve
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výrokové části tohoto usnesení přečinu porušení povinností při správě cizího majetku dle § 220
odst. 1 tr. zákoníku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr.
zákoníku a ve věci nejde o podezření z jiného trestného činu, je odložení věci tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto usnesení, plně odůvodněno.

Po u Č e n I' .`

Proti tomuto usneseníje přípustná Stížnost, kterou ,ie poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení
u poíícejníno orgánu, který usneseni' vydat. Stížnost má odkíadný účinek.
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Rozdělovník:
1x spisový materiál
1x OSZ Přerov
1x Obec Týn nad Bečvou
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