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Musí vrátit část dotací za něco, co neprovedli, ale provést mohli.

Pocit beznaděje a marnostizaživajíčlenové sdružení Svazku obcí Čistá Odra. Z ilotací
postavili kanalizaci a nyní chce ministerstvo nemalé peníze vrátit. A důvod? Při výběru
zhotovitele zakázlry mohlo dojít k netransparentnímu jednání. Nedošlo, pouze jen
teoreticlry mohlo. Bohužel, i toto k udělení pokuty stačí.

Když postavil Svazek obcí Čistá Odra v roce 2010 první část kanalízase v Ostravici a
Frýdlantu nad Ostravicí Nové Vsi, vše proběhlo podle plánů abezpotíží.Také qfstavba etapy
druhé naiuemi města Frýdlant nad Ostravicí v mísbrí části Kamenec a Vyhlídkavypadalabez
problémů. ,,Na futo akci jsme dostali dotaci ze Sátního fondu Životního prostředí ČR. rond
soudržnosti poskýl přes 57 milionů korun, Státní fond Životního prostředí dodal přibližně 3,4
milionů korun. Celkem vyšla qýstavba kanalizace v městs§ých částech Kamenec a Vyhlídka o
délce 13,5 kilometrů na 80 milionů koťun," popsal Zbynék Hudeček, ředitel Svazku Obcí
čis&í Odra. Smlouva o dotaci byla podepsána koncem července rolgt 2012. ,,V€ věstníku
veřejných zakárck byla specifikována kritéria o výběru omezeného počtu uchazečů, a to tak,
že po vyhodnocení všech doručených žádostí splňujících kvalifikačních předpoklady bude
vybrano l0 uchazečů nahodnlým qýběrem - losem, omezení počtu uchazečů losem umožnuje,
zákon ě. 13712016 Sb. o veřejných zakázkách v §61 odst4.,'o upřesnil Zbyněk Hudeček.
Starosta Ostravice Miroslav Mališ, jenž je místopředsedou -Svazku obcí Čistá Odra, vysvětlil:
,,Tomuto způsobu se prostě řkázíňeni počtu dodavatelů a jde o naprosto běžnou záležitost.
U nas to vypadalo tako že se přihlrásilo 28 firem, které splňovaly darré podmínky. Byla jim
přidělena čísla, a to nazákladé toho, kdy doručily svou nabídku. Nahodným losem, ovšem za
přítomnosti státního notiáře a navíc certifrkovaným losovacím zaíizenim s peěetí, vybrala
firma Allowance deset znich,. Těchto deset pak obdrželo projektovou dokumentaci
k vypracování nabídky a podle nejnižší ceny za áotovení díla jsme vybrali vitěze." Jediným
kritériem pro získár;ri této zakázky byla tedy cena. ,,Veškeré naše kroky byly pod
drobnohledem Statrdho fondu životního prostředí. Vše schválil a na závěr pak poslal i peruze,
tedy sto procent schválených dotací, na náš účet. Stavbu jsme přebírali v roce 2013. Vše jsme
pečlivě vyfakturovali a brali celou akci za ukončenou," připojil se předseda svazku a zétaveň.
místostarosta Frýdlantu na Ostravicí David Pavliska.

Minulý tokzačal ale náhle dokci vyšefrovat Finanění uřad pro Moravskoslezský kraj, a to na
zikJadě podnětu Ministerstva životního prosťedí. ,,Vzniklo podezření na porušení rozpočtové
káz.né vztabující se k pruběhu losoviání. Pochybnost se týkala transparentnosti výběrového
hzent. Toto šefrení se ale paradoxně vůbec nezabýva7o pruběhem losování, kontroloři chtěli
vidět jen faktury. A výsfup? Konstatovali, že nebylo nalezeno žádrré objektivní porušení
l}běru uchazeěů, ale mohlo dojít k ovlivnění"'pokraěoval starosta Ostravice Miroslav Mališ
a přiblížil se kjádru věci. -Svazek totiž minulý měsíc obdržel protokol od poskytovatele
dotace, že musí vrátit 25 procent dotace, což délá zhruba 14,5 milionů korun. ,,A za co nám
teda chtějí futo pokufu dát? Za to, že nebylo ptokéaéno, že došlo k ovlivňování losování,
nicméně existuje teoretická, tedy fiktivní, možnost, že k ovlivňovfuú dojít mohlo. To tedy
znamená, že musíme vracet peniz.e za néco, co nám nikdo neprokázal, ale ěistě teoreticky
jsme se netransparentrího jednání dopustit mohli. Podo§káme, že teoreticky," říkají naštvaně
členové svazkuo kteří jen náunak viny rezolubrě odmítají. ,,Situace je o to absurdnější, že



všechny naše kroky byly ze strany státu pečlivě kontrolovrány. Způsob losování nikdo
nenapadl, žádná ze zúěastněných firem se neodvolala. O to je tedy naš šok větší, že musíme
vracet tak vysokou částkď' řkáZbynék Hudeček.

Samoďejmě se budeme brrfurit. Proti tomuto roáodnutí podáme odvolrání; a pokud to
nepomůže, obrátíme se i na soud. A máme ještě jednu pikantnost - ani uřad pro ochranu
hospodrářské soutěže neshledal důvody kzahájertt správního řízeni,o' doplnili roáořěeně
členové sdružení Svazku obcí Čistá Odra. V podobné situaci, v jaké je teď Svazek obcí Čistrá
Odra, je i dalších 13 obcí či měst. Všude je trnem v oku způsob losoviání, tedy ona

,,losovačkď'. Všichni se svomě brarú tím, že tento způsob výběru firmy byl schválený av té
době naprosto obvyklý. Mnozí k němu byli vlastně i donuceni z časových důvodů. Poukazují
na to, že přece není možné, aby jedna politická garnitura na ministerstvu či fondu něco
schválila, a dala pokyn k čerpání dotací, a druhá to pak zašala zpochybňovat, atrdž by sám
tento uřad nesl jakoukoliv odpovědnost. To vše jen proto, že někdy někdo způsob losování
před kamerami televize degradoval.

Mgr. Jana Zv,ryrtek Hamplová, advokátka, která se specializuje mnoho let mimo jiné právě na
oblast dotací, a zachtátttla obcím a městům už miliony, kroutí nad výroky finaněního uřadu
hlavou: ,,Napřed jsem čekal4 že v protokolu najdu nějaké další chyby, ale nic. Opravdu je to
pouze na spekulaci, že mohlo dojít k ovlivnění, ale nebylo nijak prokéaéno, že by opravdu
došlo. Je to obdobně, jako by vám v obchodě řekli, že vám sice nebylo prokéaáno, že jste
kradli, ale krast jste mohli, protože jsme chodili mezírcgály. A chtěli po vás pokufu v hodnotě
čtvrtiny vašeho nákupu. Tady kvťrli pírr gatrnerům zKarlových Varů posuzují všechny
dopředu jako manipulátory. To prostě nejde." Advokátka v každém případě svazku
doporučuje se bránit, i kdyby až u soudů včetně Nejvyššího správního soudu v Brně. ,,Tento
právní výklad nemůže obstát, pokud žijeme v právním sátě. A Nejvyšší správní soud
v poslední době velmi boří představy státu o dotačních kontrolách a sankcích."
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