
Ztráta soudnosti 
 
Je neuvěřitelné, jak dokáže být rozdílný pohled na jednu a tu samou věc. 
•             Prodej nemovitostí nemá žádné směrnice. Čím se tedy řídí? (str.48) 
•             Výběr nájemníků nebytových prostor není zdokumentován a nemá pravidla, výběr se provádí 
výběrovým řízením ,jindy přes realitní kancelář a nebo prostřednictvím přímého  oslovení (str.44,45) 
•             Výběr nájemníků bytových prostor není projednáván jednateli (str.47) 
•             Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek jsou z roku 2013, přitom v roce 2014 došlo 
ke změně zákona, na který do dnes není vnitřní směrnice aktualizována. Toto je řádné řízení 
společnosti? (str.63) 
•             12 zakázek nad 200 tis. Bylo realizováno bez výběrového řízení (str.64) 
•             Porušení zásad transparentnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnutím neoprávněné výhody jednomu uchazeči 
(str.65) 
•             Podezření na účelové dělení zakázek (str.65) 
•             Navyšování smluvních cen bez zdůvodnění (str.66) 
•             Podklady k jedné kompletní zakázce nebyli auditorům vůbec dodány!!! (str.66) 
•             Rada se zajímá o chod ČKRF 3x ročně (str.69) 
•             Schůzek jednatelů bylo v roce 2015 deset. Ani ne jednou měsíčně!!! (str.71) 
•             Dozorčí rada nedostává od jednatelů požadované informace. Toto rada města toleruje!!! 
(str.73)  
•             Realizované projekty Fotoateliér Seidel ,Synagoga, Schieleho domek - vše ztrátové (str.38) 
•             Město Český Krumlov schválilo pouze tyto vnitřní směrnice: pravidla zadávání zakázek 2013, 
interní pravidla odměňování 2014. Víc nic. Takto se rada města v roli valné hromady stará o majetek 
města (str.79) 
•             Dva jednatelé schvalují výběr malé zakázky nad 500 tis Kč. Ředitel sám do výše 500 tis.Kč!!! 
Mimo nález auditu se ptáme. Jak je možné, že zastupitelstvo (veřejně přístupné) rozhoduje o 
prodejích pozemků o velikosti 5m2 a o prodejích domů v centru rozhodnou 2 jednatelé!!! 
 
Soudný člověk nedokáže na tyto nálezy reagovat slovy „Audit Českokrumlovského rozvojového fondu 
neshledal žádná zásadní pochybení“ 
Nebo vy snad ano? My tedy rozhodně ne! 
 


