
Zápis č. 15

ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 21. 5. 2012

Naše č.j.: MMPr/066892/2012/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 23. 5. 2012

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga Ing. Ladislav Janda

Ivo Lausch

Ing. Dagmar Schiesselová

Ladislav Polák

Patricie Sládečková

Ing. Michal Symerský Neomluveni:

Ing. Michal Špalek

Ing. Jiří Kohout

Ing. Helena Bendová

Hosté:

Ing. Jiří Bakalík

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

4. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Předseda P. Laga zahájil jednání v 15.00 hodin a přivítal přítomné členy a pana tajemníka. 
Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

Ověřovatelem zápisu byla schválena Patricie Sládečková. 

Pro 7 / Proti 0 

Požádal přítomné o návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. Program byl schválen
v navrhovaném znění.

Pro 7 / Proti 0

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

Kontrolní skupina ve složení Ing. M. Symerský, L. Polák a I. Lausch ukončila kontrolu 
vnitřní směrnice č. 8/2001 POKUTOVÉ BLOKY v platném znění a kontrolu jejího 
dodržování.  Na příštím jednání kontrolního výboru bude předložen zápis z kontroly.

 Kontrolní skupina ve složení P. Sládečková a Ing. Schiesselová ukončila kontrolu dodržení 
ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při plnění 
usnesení Rady města Přerova:

o č. 831/19/6/2011  Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru v objektu bydlení 
č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 929, v k.ú. 
Přerov

o č. 832/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu 
administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov

o a č. 833/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, 
v k.ú. Žeravice.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní výbor schválil předložení zápisu z provedené 
kontroly Zastupitelstvu města Přerova na jeho 12. jednání dne 18. 6. 2012.

     Pro 7 / Proti 0

15.15 hodin přišel Ing. Michal Špalek.

Kontrolní skupina ve složení Ing. Špalek a Ing. Ladislav Janda provedla kontrolu dotace 
č. 15/015/003/10 poskytnuté občanskému sdružení Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - MO 
Přerov. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní výbor schválil předložení zápisu z provedené 
kontroly Zastupitelstvu města Přerova na jeho 12. jednání dne 18. 6. 2012.

Pro 8 / Proti 0

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Ing. Jiří Bakalík seznámil přítomné s problémem pronájmu prostor na nám. TGM 16, kde sídlí 
oddělení dopravně správních agend. 



3

Členy kontrolního výboru nebyly předneseny žádné návrhy a připomínky.

Termíny dalších jednání jsou stanoveny na: 

středu 20. 6. 2012 

pondělí 27. 8. 2012 

pondělí 24. 9. 2012 

pondělí 12. 11. 2012

pondělí 17. 12. 2012

Začátek jednání je vždy v 15.00 hodin v zasedací místnosti Kanceláře primátora, nám. TGM 2.

                                                                       

4. Závěr

15. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.00 hodin.

V Přerově dne 23. 5. 2012

      
…….…………………………                                             …………………………….
   Patricie Sládečková, v.r.                                                               Petr Laga, v.r.                                                             
        ověřovatel zápisu                                                 předseda výboru

…………………………….

Ing. Helena Bendová, v.r.

   organizační pracovník

Příloha:    Prezenční listina

                   Usnesení                 
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Příloha č. 2

Usnesení z 15. zasedání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 21. 5. 2012

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/15/2/2012 Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje

 zprávu z kontroly dodržení ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, při plnění usnesení Rady města Přerova:

o č. 831/19/6/2011  Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytového prostoru v objektu bydlení 
č.p. 1947, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 929, v k.ú. Přerov

o č. 832/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – výpůjčka nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 
1117, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov

o a č. 833/19/6/2011 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1323/2, ost. plocha, 
v k.ú. Žeravice

Výsledek hlasování: Pro/7/Proti/0/Zdržel se/0/

 zprávu z kontroly dotace č. 15/015/003/10 poskytnuté občanskému sdružení Svaz tělesně 
postižených v ČR, o.s. - MO Přerov

 Výsledek hlasování: Pro/8/Proti/0/Zdržel se/0/

Odpovídá: Petr Laga      Termín předložení do ZM:  18. 6. 2012

V Přerově  23. 5. 2012                  …..…………………………..

           Petr Laga, v.r. 

předseda kontrolního výboru




