
Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 22. 4. 2015

Naše č.j.: MMPr/052701/2015/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 29. 4. 2015

Přítomni: Omluveni: 

Michal Zácha MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek - nemoc

JUDr. Vladimír Lichnovský

Mgr. Markéta Pospíšilová

Bc. Eva Mádrová

Ing. Miloslav Skládal

Břetislav Passinger

Zuzana Brešťanská

Ing. Tomáš Dostal

Ing. Helena Bendová

Neomluveni:

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

5. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Předseda M. Zácha zahájil jednání v 15.35 hodin, přivítal přítomné členy. Konstatoval, 
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

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

    Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

2.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014 Odvolání proti rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6. 10. 
2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, 
insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, s.r.o., o vyloučení majetku 
z majetkové podstaty dlužníka ze dne 18. 12. 2014 a předcházejícího postupu 
od rozhodnutí o prodeji nemovitostí ve Škodově ulici společnosti OPERA Bohemia 
s.r.o.

M. Zácha – závěr kontrolní skupiny byl konzultován s vedoucím odboru správy majetku 
a komunálních služeb, který vede spis Opera Bohemia. Některá ustanovení kupní smlouvy 
nejsou jednoznačná. 

2.2. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 7/1/7/2014 Určení náměstka primátora 
k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům primátora podle §104 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb. a kontrola usnesení Rady města Přerova č. 202/9/10/2015 Změna usnesení 
č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
10.11.2014.
M. Zácha – Na základě proběhlých konzultací kontrolní skupina došla k závěru, že uvedené 
rozdělení kompetencí náměstků primátora jsou v pravomoci Rady města Přerova. Tudíž 
nedošlo k pochybení, všechna usnesení Rady města Přerova jsou platná. V zápisu z kontroly 
bude uvedeno doporučení.

2.3. Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015 Prodloužení lhůty pro 
dokončení realizace stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, 
ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ a schválení dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 ze dne 8. 1. 2015
Ing. Skládal – p. Raba předložil kontrolní skupině poslední stavební deník. 

V pondělí 4. 5. 2015 od 15.30 hodin proběhne schůzka kontrolní skupiny za 
účasti p. Raby a Mgr. Karoly, kde bude prokonzultován zápis z kontroly.

2.4. Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 136/7/7/2015 Žádost o odvolání ředitelky 
školy a výsledek kontroly a šetření stížnosti Českou školní inspekcí ze dne 8. 1. 2015

Ing. Dostal – kontrolní skupina stále čeká na výsledky kontroly České školní inspekce
a kontroly hospodaření provedené zřizovatelem.

2.5. Kontrola dodržování postupu při vyřizování stížností přijatých Kanceláří primátora 
Magistrátu města Přerova v roce 2014 – vzorek 10 stížností
Bc. Mádrová – byl zkontrolován postup při vyřizování stížností. V zápisu z kontroly bude 

uvedeno doporučení ke zvýšení prokazatelnosti způsobu vyřízení stížnosti.

Na příštím jednání budou předloženy ke schválení zápisy z výše uvedených kontrol 
a následně budou předloženy Zastupitelstvu města Přerova na jeho jednání dne 8. 6. 2015.
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3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

3.1. Kontrolní skupina ve složení Ing. Skládal (vedoucí kontrolní skupiny), JUDr. Lichnovský, 
B. Passinger a M. Zácha provede kontrolu návrhu usnesení ZM č. 112/5/7/2015 „Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení 
akcí po odstoupení od smlouvy o dílo, rozpočtové opatření
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo:
1. zrušit investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 

a Úprava prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo 
č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates Morava spol. s r.o., IČ: 607 
75 530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. schválit způsob a rozsah stavebních činností potřebných k uvedení prostor stávajícího
staveniště před pasáží do provozuschopného stavu, a to v rozsahu dle soupisu stavebních 
prací dle Přílohy č. 5

3. schválit následující úpravu rozpočtu……“
Pro 9/Proti 0/ Zdržel se 0

3.2. Kontrolní výbor dává úseku veřejných zakázek podnět k posouzení složení komise 
pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek stanovené usnesením RM 
č. 320/13/8/2015. Jedná se o členy komise, kteří jsou označeni jako odborníci. Důvodem je 
dodržení § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek, který upravuje složení hodnotící 
komise.  

Pro 9/Proti 0/ Zdržel se 0

4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Členy výboru nebyly předneseny žádné návrhy a připomínky.

5. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 25. 5. 2015 od 18.00 hodin.

4. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.30 hodin.

V Přerově dne 29. 4. 2015

     
      …….…………………………                                          …………………………….
        Ing. Helena Bendová, v.r.                                       Michal Zácha, v.r.
           organizační pracovník   předseda výboru
                                                                                                                           

                                           

Přílohy:    Prezenční listina

Usnesení
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Příloha č. 2

Usnesení ze 4. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 22. 4. 2015

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/4/3/2015 Stanovení kontrolních úkolů

3.1. Kontrolní skupina ve složení Ing. Skládal (vedoucí kontrolní skupiny), JUDr. Lichnovský, 
B. Passinger a M. Zácha provede kontrolu návrhu usnesení ZM č. 112/5/7/2015 „Úprava 
prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení 
akcí po odstoupení od smlouvy o dílo, rozpočtové opatření
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo:
1. zrušit investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 

a Úprava prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo 
č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem Sates Morava spol. s r.o., IČ: 607 
75 530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. schválit způsob a rozsah stavebních činností potřebných k uvedení prostor stávajícího 
staveniště před pasáží do provozuschopného stavu, a to v rozsahu dle soupisu stavebních 
prací dle Přílohy č. 5

3. schválit následující úpravu rozpočtu……“
Pro 9/Proti 0/ Zdržel se 0

3.2. Kontrolní výbor dává úseku veřejných zakázek podnět k posouzení složení komise 
pro posuzování kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek stanovené usnesením RM 
č. 320/13/8/2015. Jedná se o členy komise, kteří jsou označeni jako odborníci. Jedná se o 
dodržení § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek, který upravuje složení hodnotící 
komise.  

Pro 9/Proti 0/ Zdržel se 0

Odpovídá: Michal Zácha   

V Přerově 29. 4. 2015

   

…..…………………………..

           Michal Zácha, v.r.

  předseda kontrolního výboru


