Tisková zpráva 2. 4. 2015
Jirkov zaplatí proměnu Olejomlýnského parku ve víceúčelový
areál ze svého rozpočtu
Zanedbávaný park v centru města, který je oblíbeným cílem procházek a toulek malých i
velkých Jirkováků, se už od loňského léta mění ve víceúčelový areál. Jeho součástí bude
například dopravní hřiště, inline dráha, cyklostezka, dětské hřiště, lezecká stěna, altánky i
prostor na petanque.
Město Jirkov mělo revitalizaci lokality realizovat za pomocí dotace z Evropské unie
prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Bohužel okolnosti se
vyvinuly tak, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti odstoupil od smlouvy o
poskytnutí dotace.
Důvodem je, že město nedodrželo podmínku poskytovatele dotace profinancovat v termínu
do 31. července 2014 minimálně 15 % celkových způsobilých výdajů. Výdaje činí
způsobilými to, že je město uhradí dodavateli stavebních prací v průběhu první etapy
projektu, která končila 30. června. Aby bylo vše dodrženo, bylo potřeba veškeré výdaje
první etapy projektu uhradit do tohoto data. Ve skutečnosti byly stavební práce uhrazeny
až 24. července, a tím se tyto výdaje staly dle podmínek poskytovatele dotace
nezpůsobilými.
Úřad Regionální rady soudržnosti také upozornil na údajné nesrovnalosti v provedení
některých vyfakturovaných prací a předal podnět Policii ČR. Nesrovnalosti, které zjistila
kontrola v září 2014, město Jirkov rozporuje. Vysvětluje je změnami na staveništi, k nimž
došlo v době mezi fakturací (červenec) a kontrolou (září). Stavební firma musela řešit
neočekávané situace, kromě vandalismu a drobných krádeží na staveništi, šlo i o změny
některých tras z technických důvodů. „To je ve stavebnictví naprosto běžné. Důležité je, že
se vše domluví a řádně zapíše do smlouvy, vystaví se změnové listy. A tyto podklady jsme
předložili. Vzhledem k tomu, že poskytovatel dotace záležitost bez našeho vyjádření předal
Policii ČR, počkáme na výsledek vyšetřování. Budeme při tom samozřejmě spolupracovat,
nejsme si vědomi žádného pochybení,“ říká starosta Radek Štejnar.
V Olejomlýnském parku se tímto ale nic nemění. Práce na revitalizaci pokračují, termín
dokončení je konec září 2015. To, že město nedostane dotaci 16,5 milionu korun, jeho
chod neohrozí. S penězi se totiž v rozpočtu počítalo, protože dotaci by získalo až po
zaplacení a vyúčtování veškerých výdajů jednotlivých etap.
Úředníci městského úřadu se celé záležitosti do hloubky věnovali, řešilo se, kde došlo
k chybě a jak chybám do budoucna zabránit. „Je evidentní, že problematika dotací je velmi
složitá a náročná. Úřad má osm let jednoho člověka, který má tyto dotace na starosti, a
přesto mohu říci, že jsme v dotační oblasti velmi úspěšní. Za celou tu dobu jsme na
dotacích získali kolem 300 milionů korun v 76 projektech,“ uvedl k tomu Jiří Kordanič,
vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Jirkováci tak díky tomu mají
zrekonstruované centrum města, novou knihovnu, zateplené domy, školy, školky, nová
parkovací místa, nové mosty, silnice, chodníky… Jirkovská úřednice měla v danou dobu
na starosti 25 dotačních titulů. Logickým krokem se proto na jirkovské radnici ukázalo
rozdělit pracovní zátěž alespoň na dva lidi, proto v březnu letošního roku nastoupila na
příslušný odbor další zaměstnankyně, která má také profesní zkušenost s dotacemi.
Vypracovala
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Časová osa celé záležitosti:
Rada města schváluje zpracování žádosti o dotaci na projekt Zóna
23. září 2013
aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku v Jirkově v rámci programu ROP
Severozápad.
17. října 2013
je v rámci Regionálního operačního programu Severozápad vyhlášena
Výzva č. 44. Výše podpory činí až 85 % celkových uznatelných nákladů, min. 15 % je
výše spolufinancování projektu ze strany žadatele. Jednou z povinných příloh žádosti o
dotaci je usnesení zastupitelstva města, kterým je podání žádosti schváleno a zároveň je
zde schváleno financování, a to včetně předfinancování projektu ve výši 100 %. Projekt je
nejprve celý uhrazen z prostředků žadatele a až po vyúčtování projektu je proplacena
dotace.
6. listopadu 2013 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a financování projektu.
Celkové náklady projektu činí 33,2 milionu korun včetně DPH. Zpracovatelem žádosti o
dotaci je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. V podmínkách žádosti bylo
stanoveno datum ukončení jednoetapového projektu do konce července 2014.
Únor 2014
Poskytovatel dotace obesílá všechny žadatele s upozorněním na
nedovolené slučování předmětu veřejných zakázek. Město Jirkov nejen proto, ale i kvůli
časové náročnosti dělí zakázku na dvě části, na stavební práce a dodávku herních prvků.
Ukončení první etapy bylo stanovena do konce června.
24. března 2014 Jirkov se dozvídá, že projekt byl doporučen k uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace.
21. května 2014 Zastupitelé schvalují zařazení nové investiční akce do rozpočtu města,
běží výběrové řízení, je deklarován časový tlak.
27. května 2014 Hodnotící komise vybírá z dvanácti uchazečů firmu SKANSKA a. s.
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Tři uchazeče komise vyřadila,
protože nedodali požadované podklady. Ostatních devět uchazečů bylo vyzváno ke
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Tři z nich byli vyloučeni, neboť vysvětlení
nedoložili nebo se rozhodli odstoupit.
Zbylo šest uchazečů, z nichž nejnižší cenu nabídla právě SKANSKA a. s. – 12,2 milionu
korun bez DPH – 14,8 milionu s DPH (nejvyšší nabídka byla necelých 20 milionů).
28. května 2014 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele prací
první etapy. Podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení zadává firmě
Skanska a. s. z důvodu předložení nejvýhodnější nabídky podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny. Postup na odborech městského úřadu a součinnost
s dodavatelem byly nastaveny tak, aby se vše podařilo stihnout.
Začátek června 2014
obdrží město návrh smlouvy s poskytovatelem dotace, která je
poté během několika dní schválena radou města a podepsána.
Vypracovala
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20. června 2014 je v souladu se zákonnou lhůtou s vítězem výběrového řízení podepsána
smlouva na provedení stavebních prací – tuto smlouvu měl k dispozici i poskytovatel
dotace a byl tak seznámen s tím, jaká bude časová následnost vystavování daňového
dokladu a proplácení.
Je evidentní, že v té době už šlo o obrovský časový tlak na zahájení projektu. První etapa
zahrnovala realizaci cyklostezky, cest pro pěší a úprav dopravního hřiště. Druhá etapa
inline dráhu a kruhovou plochu s lavičkami. Jirkov měl v první etapě proinvestovat 4,5
milionu korun, což byla částka odpovídající 15% celkových způsobilých výdajů projektu =
rozpočtové náklady v projektové dokumentaci (podmínka poskytovatele dotace). Další
etapy již nejsou tak termínově napjaté.
První polovina července 2014 Díky nasazení stavební firmy byl na kontrole po 19
dnech odsouhlaseno skutečné provedení prací v odpovídající částce. Jirkov měl za to, že
podmínku splnil. Bohužel se později ukázalo, že podmínka nebyla splněna, protože Jirkov
měl stihnout vystavit daňový doklad na práce v hodnotě 4,5 milionu do konce června.
Začátek září 2014
přijíždí ohlášená kontrola z Úřadu Regionální rady, která se
zaměřila na provedení prací fakturovaných v červenci. Zápis z kontroly ale Jirkov
neobdržel.
6. ledna 2015
Jirkov poté, co urgoval výsledek kontroly, obdrží písemné kontrolní
zjištění kontrolní skupiny, a může tak reagovat a vysvětlit nesrovnalosti.
19. ledna 2015
Jirkov připravuje Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vyjádření
a námitky proti kontrolnímu zjištění včetně příloh (faktury, zjišťovací protokoly atd.).
Deklaruje svůj záměr v projektu pokračovat, a to za dodržení všech podmínek.
Únor 2015
Úřad Regionální rady námitky Jirkov neakceptuje. Jirkov trvá na svém
a 26. února posílá stanovisko k vyřízení námitek.
Březen 2015
Domluveno jednání Jirkova s Úřadem Regionální rady na 30. března
v Ústí nad Labem. Do té doby neprobíhá žádné vyjadřování do médií, čeká se na výsledek
schůzky, poté je v plánu o všem informovat zastupitele a až pak záležitost zveřejnit.
Veřejnost je již předtím jednostranně informována prostřednictvím výpadů opozičního
zastupitele. Na městský úřad dorazila ještě před jednáním v Ústí výpověď smlouvy o
poskytnutí dotace.
1. dubna 2015

Vypracovala

Zastupitelé se na svém zasedání seznámili s okolnostmi záležitosti.
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