Bublavský příběh
…doufáme, že s dobrým koncem

Monika Hrádková– Miroslav Račko

Bublava

dnes

•

Karlovarský kraj, okres Sokolov, Krušné hory

•

404 obyvatel

•

Příjem obce z RUD cca 5 mil. Kč

•

Jedna z nejzadluženějších obcí ČR

•

Porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu víceúčelového sportovního
zařízení (akvaparku) v letech 1999-2001

•

Celkové zadlužení v souvislosti s porušením rozpočtové kázně - 73 mil. Kč

•

Současný stav dluhu – 12,15 mil. Kč. (750 tis. Kč letos již splaceno)

•

Pozn.: akvapark – nedostavěn, vlastník stavby neurčen, vlastník pozemku - obec

Bublava

„před akvaparkem“

•

1997 – 338 obyvatel, rozpočet cca 3,5 mil. Kč

•

NENÍ vybudována kanalizace, čistírna odpadních vod, vodovodní řad

•

CHYBÍ spolehlivý a kapacitně postačující zdroj vody (v letních měsících v obci totální
nedostatek vody)

•

05/1997 – zpracován investiční záměr na výstavbu „Víceúčelového sportovního
zařízení Bublava“ (dle kontroly NKÚ neprojednáno ZO)

•

05/1998 – investiční záměr z 05/1997 + hotelový komplex, očekávané náklady na
provoz, příjmy plynoucí z provozu

•

03/2001 – IZ – specifikace rozsahu plánovaných stavebních prací pro rok 2001 (opět
dle kontroly NKÚ neprojednáno ZO)

Bublava

– realizace výstavby

•

02-04/1999 – projektová dokumentace X objemová studie

•

31.3.1999 – vyhlášena veřejná soutěž na předmět „ Víceúčelové sportovní zařízení,
vodovod, splašková kanalizace a ČOV v obci Bublava“ (termín zahájení 06/1999, ukončení prací
do 36 měs. od převzetí staveniště)

•

Posouzení investičních nabídek – komise – 4 zástupci obce, 1x MF ČR, 1x MMR, 1x MŽP

•

Metrostav, a.s., Praha (171 125 125 Kč vč. DPH) X vítězná IPS, a.s. Praha 10 (196 696
084 Kč vč. DPH)

•

26.6.1999 – SoD na předmět „ Víceúčelové sportovní zařízení obec Bublava, vodovodní
řad včetně úpravny vody, splašková kanalizace a ČOV, plynofikace v obci Bublava,
telefonizace v obci Bublava a další rozvojové projekty dle potřeb obce“

•

12.7.1999 – ukončena veř. soutěž – odeslání evidenčního listu veř. zakázky Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

17.6.1999 – žádost MěÚ Kraslice o vydání stavebního povolení

•

21.6.1999 – prodej pozemku p.č. st.823 + objektu č.p. 785 a p.č. 1148/4 firmě Hard
Invest, s.r.o. (Pozemky dotčené výstavbou víceúčelového zařízení, záměr prodeje schválen již 04/1999) –
změna majetkových vztahů neoznámena !!

Bublava

- financování výstavby

víceúčelového zařízení
•

Individuální investiční dotace

•

Přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu obci Bublava:

1. schválení příslušné dotace v zákoně o státním rozpočtu na daný rok
2. následně obec předkládala požadované podklady poskytovatelům dotací
(poslanecká iniciativa, zařazeno přímo do státního rozpočtu na příslušný rok)

==> ministerstva, jejichž prostřednictvím byly dotace poskytnuty, tak neměla možnost
posoudit úroveň připravenosti a reálnost investiční akce před jejím zařazením do státního
rozpočtu.
•

1999 – MF ČR – 17 mil. Kč

•

2000 – MF ČR – 20 mil. Kč

•

2001 – MŠMT – 20 mil. Kč
(financování akce svým charakterem do programu MŠMT vůbec nepatřila!)

!! Obec Bublava neměla zajištěny zdroje financování stavby !!

Bublava

– porušení rozpočtové

kázně
•

IZ (1997, 1998 a 2001) předložené poskytovatelům dotace investiční záměry nebyly schváleny obecním
zastupitelstvem.

•

Při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s MF ze dne 12. 8. 1999 předloženy doklady potvrzující vlastnictví pozemků,
na kterých byla výstavba aquaparku uskutečněna, ačkoliv již 21. 6. 1999 tyto pozemky obec prodala soukromé firmě.

•

Porušení zákona č. 199/1994 sb., O zadávání veřejných zakázek

-

uzavření 2 smluv, aniž by na předměty díla vyhlásila obchodní soutěž nebo zadala veřejnou soutěž jiným, zákonem
stanoveným způsobem:

-

1. 2. 1999 – SoD - Arton pro, s. r. o., Karlovy Vary - zpracování projektové dokumentace pro výstavbu aquaparku
(sjednaná cena činila 2 447 000 Kč bez DPH) X soutěžní podmínky výběrového řízení zadány pro zpracování
objemové studie aquaparku,

-

26.6.1999 – SoD – IPS, a.s., Praha na předmět „ Víceúčelové sportovní zařízení obec Bublava, vodovodní řad včetně
úpravny vody, splašková kanalizace a ČOV, plynofikace v obci Bublava, telefonizace v obci Bublava a další rozvojové
projekty dle potřeb obce“ (187 152 526 Kč bez DPH).

•

Porušení zákona č. 576/1990 sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v
České republice (rozpočtová pravidla republiky), a nedodržela rozpočtovou kázeň tím - nesplnění stanoveného
termínu realizace stavby a technologických dodávek akce (05/2002) ani termínu závěrečného vyhodnocení akce
(11/2002).

•

Porušení zákona č. 563/1991 sb., O účetnictví - v letech 1999 – 2001 zaúčtovány faktury vystavené firmou IPS, a. S.,
Praha, které nebyly průkazné, neboť neobsahovaly údaje o měrných jednotkách a množství fakturovaného materiálu a
prací.

Bublava

– porušení rozpočtové

kázně

Přehled poskytování dotací, vyměřování odvodů za porušení rozpočtové kázně, penále a následného prominutí části závazků obce
Bublava vůči státu
ROK

Poskytnuto
MF

MŠMT

FÚ v Sokolově
vyměřený
odvod

penále

MF oddluženo

Závazky obce
vůči státu
po oddlužení

celkem

1999

17 000 000

17 000 000

2 448 000

19 448 000

2 448 000

17 000 000

2000

20 000 000

20 000 000

10 058 924

30 058 924

30 058 924

0

20 000 000

13 670 946

10 130 171

23 801 117

10 130 171

13 670 946

20 000 000

50 670 946

22 637 095

73 308 041

42 637 095

30 670 946

2001
Celkem

37 000 000

Pozn.:
* 2003 – 2004 – ministr financí – rozhodnutí o prominutí úhrady některých pohledávek státu
* MŠMT nevyužilo možnosti provést u obce Bublava finanční kontrolu a kontrolu dodržování podmínek užití dotace danou rozhodnutími

Bublava

– důsledky …

•

Období 2002-2018

•

Obestavěný majetek obce – exekuční příkazy, dražba obecního majetku

•

Příjmy z prodeje a pronájmů nemovitostí ==> FÚ

•

Není stanoven adekvátní splátkový kalendář FÚ vzhledem k rozpočtu a možnostem obce
==> ztížené hospodaření a úpadek obce

•

Nedostatečný rozvoj inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, opravy silnic, opravy
veřejného osvětlení

•

Rozvoj zastaven

•

Špatně zvladatelná údržba obce - sekání, úklid, protahování místních komunikací v zimě,
kalamitní situace v zimě aj.

•

Nemožnost využít klienty ÚP

•

Nemožnost čerpání státních, příp. evropských dotací

•

Soudy – Skanska a.s., Praha (r. 2000 – IPS ==> Skanska)

Bublava
•

Volby 2018 - nové zastupitelstvo

•

Hledání možností řešení

•

– nový začátek

-

Ponechat stávající stav 

-

Žádost o odpuštění dluhu obce ☺

-

Žádost o bezúročnou půjčku od státu 

-

Bankovní úvěr 

-

Veřejná sbírka 

NFV – 12.9 mil. Kč + veřejná sbírka
- Obec Bublava – SMOČR – Karlovarský kraj – Memorandum o spolupráci k podpoře sbírky
-

-

Transparentní účet 115-9669510257/0100

Rok 2019 – využívání dotací s rozumem

Děkujeme
za pozornost
•

Zdroje dat:

- Kontrolní protokol o kontrole č. 04/14 – financování výstavby víceúčelového zařízení v obci Bublava (sp. zn.: 04/14-680-3485/31)
- Věstník NKÚ 2005 - 04/14 - financování výstavby víceúčelového zařízení v obci Bublava
- Foto: Vladimír Tomáš Smolík

