
               Příloha č. 2

Dobrý den pane náměstku,

kontrolní výbor byl pověřen usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 544/13/2/2010 ze 

dne 10. 9. 2012 provedením kontroly dodržení podmínek při čerpání dotace poskytnuté společnosti  

Teplo a.s., na rok 2011. Číslo dotačního titulu je 11-015-001-08. Společnost je plně vlastněna 

statutárním městem Přerov. Na provedení tohoto zadání byla vyčleněna skupina složená ze tří členů 

kontrolního výboru. Vedoucí skupiny pan Jiří Kohout, členové skupiny pan Michal Symerský a pan 

Ladislav Janda. 

Po seznámení kontrolní skupiny s rozsahem kontroly, jsme se v rámci kontrolní skupiny 

usnesli, že budeme, v rámci dotace statutárního města ve prospěch společnosti Teplo a.s. na 

provozování sportovišť, kontrolovat pouze největší položky z provozu a investic.

Největším investičním celkem pro rok 2011 byla realizace projektu PA - divoká řeka a v rámci 

provozu je největší položkou úklid bazénu. 

Kontrolu provádíme od ověření uzavřených smluv, přes výběrová řízení až po samotnou 

realizaci smluv. 

Ovšem u obou kontrolovaných oblastí nám bylo ředitelem společnosti panem Klvačem 

odmítnuto zpřístupnění výběrových řízení s odkazem, že to může povolit pouze představenstvo 

společnosti.

Obracím se tedy na Vás, na předsedu představenstva, se žádostí o zpřístupnění výběrových 

řízení k výše uvedeným předmětům kontroly.

Zároveň Vás žádám o vysvětlení podstaty splátkového kalendáře, plynoucího ze smlouvy, kde 
společnosti Teplo a.s., umožněno dodavatelem tuto akci splácet v řádu let. Tato skutečnost se jeví 
poněkud nestandardně. Z dokumentace a samotné podstaty dotace je zřejmé, že společnost Teplo 
a.s. touto částkou disponovala a jejímu faktickému vyplacení, dle našeho názoru nic nebránilo.

Pro upřesnění - smlouva obsahuje následující platební podmínky celkové ceny díla:

- při ukončení díla tj. v 09/2011 uhradí TEPLO částku PSS - 3.469.503,85 Kč
- dále bude hradit TEPLO dodavateli PSS splátky ve výši á247.821,83 Kč/měsíc  až do zaplacení 

celé dojednané ceny díla  tj. do 11/2014

v r. 2012 = 12 splátek =   2.973.861,90 Kč
         v r. 2013 = 12 splátek                       =  2.973861,90 Kč
      v r. 2014 = 11 splátek                                =  2.726.040,13 Kč

Celkem (v r. 2012 až 2014)  = 8.673.764,05 Kč   (70 % z celkové ceny díla)

Těším se na spolupráci a přeji pěkný den.

Ing. Jiří Kohout

Mobil: 777 688 899


