
Zápis č. 22

ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 4. 3. 2013

Naše č.j.: MMPr/033368/2013/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 8. 3. 2013

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga

Ing. Ladislav Janda

Ing. Jiří Kohout 

Ivo Lausch

Ladislav Polák  

Ing. Dagmar Schiesselová

Patricie Sládečková 

Ing. Michal Špalek  (od 15.10 hod.)

Jarmila Stejskalová

Ing. Helena Bendová Neomluveni:

Hosté:

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. Konstatoval, 
že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

Představil novou členku kontrolního výboru paní Jarmilu Stejskalovou, která nahradila Ing. 
Michala Symerského.

Ověřovatelem zápisu byl schválen Ivo Lausch.

Pro 7 / Proti 0 

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

Pro 7 / Proti 0

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

P. Laga:  Na posledním jednání kontrolního výboru bylo schváleno předložení zprávy z kontroly 
dotace poskytnuté společnosti Teplo Přerov a.s. zastupitelstvu města. Byly stanoveny nové 
kontrolní úkoly. V případě kontrol dotací doporučuje věnovat pozornost formulaci smlouvy, 
upozornit na případné nedostatky nebo nejasnosti.

 Kontrolní skupina ve složení Ing. Schiesselová a Ing. Janda provedla kontrolu dodržení 
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/414/2012 při čerpání dotace 
poskytnuté Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu. Dotace byla Nadačnímu fondu 
Přerovského jazzového festivalu poskytnuta na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova 
č. 369/9/5/2011 bodu 24. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Od 15.10 hodin přítomen Ing. Špalek

Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 17. jednání 15. 4. 2013.

      Pro 8/Proti 0

 Kontrolní skupina ve složení P. Sládečková, Ing. Kohout a I. Lausch provedla kontrolu dodržení 
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/018/2012 a Smlouvou 
o poskytnutí dotace číslo SML/403/2012 při čerpání dotací poskytnutých občanskému sdružení 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov. Dotace byly občanskému sdružení poskytnuty na základě 
usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 369/9/5/2011 bodů 14 a 25. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 17. jednání 15. 4. 2013.

      Pro 8/Proti 0

 Kontrolní skupina ve složení L. Polák a Ing. Špalek provedla kontrolu dodržení podmínek 
stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/167/2011 při čerpání dotace poskytnuté 
občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec. Dotace byla občanskému sdružení 
poskytnuta na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 35/2/6/2010 bodu 15. Kontrolou 
nebyly zjištěny nedostatky.

Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 17. jednání 15. 4. 2013.

      Pro 8/Proti 0
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3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Byl navržen nový kontrolní úkol, a to kontrola usnesení RM č. 2046/52/8/2012 – Dodatek 
k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. Televize Přerov s.r.o. na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku 
p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov, usnesení RM č. 1110/25/6/2011 – Nájem nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti 
č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov 
a usnesení RM č. 2147/54/6/2013 – Nájem části nebytových prostor ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku 
p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov.
Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Janda (vedoucí kontrolní skupiny), Ing. 
Schiesselová a J. Stejskalová.
             Pro 8/Proti 0

Další jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 29. 4. 2013 od 15.00 hodin v zasedací 
místnosti Rady města Přerova, nám. T. G. Masaryka 1.

4. Závěr

22. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.00 hodin.

V Přerově dne 8. 3. 2013

      
…….…………………………                                             …………………………….
          Ivo Lausch, v.r.                                                                   Petr Laga, v.r.                                                              
        ověřovatel zápisu                                                předseda výboru

…………………………….

Ing. Helena Bendová, v.r.                                         
     organizační pracovník

  

Přílohy:    Prezenční listina

Usnesení
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              Příloha č. 1

Prezenční listina

z 22. zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 4. března 2013

Jméno a příjmení: Podpis:

Petr  Laga v.r.

Ing. Ladislav Janda v.r.

Ing. Jiří Kohout OMLUVEN

Ladislav Polák v.r.

Ivo Lausch    v.r.

Ing. Dagmar Schiesselová v.r.

Patricie Sládečková v.r.

Ing. Michal Špalek   (od 15.10 hod) v.r.

Jarmila Stejskalová v.r.

Ing. Helena Bendová v.r.

Hosté:
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Příloha č. 2

Usnesení z 22. zasedání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 4. 3. 2013

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/22/2/2013 Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje

 zápis z kontroly dodržení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo 
SML/414/2012 při čerpání dotace poskytnuté Nadačnímu fondu Přerovského jazzového 
festivalu. Dotace byla Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu poskytnuta na základě 
usnesení Zastupitelstva města Přerova , 

 zápis z kontroly dodržení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo 
SML/018/2012 a Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/403/2012 při čerpání dotací 
poskytnutých občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Přerov. Dotace byly občanskému 
sdružení poskytnuty na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova,

 zápis z kontroly dodržení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo 
SML/167/2011 při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Tělovýchovná jednota 
Sokol Újezdec. Dotace byla občanskému sdružení poskytnuta na základě usnesení 
Zastupitelstva města Přerova.    

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

UKV/22/3/2013

schvaluje následující kontrolní úkol

kontrolní skupina ve složení Ing. Janda (vedoucí kontrolní skupiny), Ing. Schiesselová 
a J. Stejskalová provede kontrolu usnesení RM č. 2046/52/8/2012 – Dodatek k nájemní 
smlouvě mezi statutárním městem Přerov a spol. Televize Přerov s.r.o. na nájem nemovitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části nebytových prostor ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 2883, příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku p.č. 3161/4 
v k.ú. Přerov, usnesení RM č. 1110/25/6/2011 – Nájem nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti 
č.p. 2883, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov 
a usnesení RM č. 2147/54/6/2013 – Nájem části nebytových prostor ve stavbě občanského 
vybavení č.p. 2883 (U Bečvy 2), příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na pozemku 
p.č. 3161/4 v k.ú. Přerov.

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

Odpovídá: Petr Laga     Termín předložení do ZM:  7. 4. 2013

V Přerově  8. 3. 2013                  …..…………………………..

              Petr Laga

předseda kontrolního výboru


