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Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru

Zpracovatel: Ing. Helena Bendová, organizační pracovnice Kontrolního výboru

Název materiálu:

Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova v 
období od 19. 1. do 27. 5.2015

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole 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.

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole 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

3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole 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 kontrolu 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

4. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržování postupu při vyřizování stížností 
přijatých Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova v roce 2014 – vzorek 10 stížností

5. ukládá Radě města Přerova ke kontrolovanému bodu 2. zajistit právní rozbor k usnesení 
Rady města Přerova č. 135/7/5/2015 s ohledem na možnou odpovědnost členů Rady, kteří 
rozhodli o neodůvodněném prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem 
„Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. 
Želatovská a ul. Tylova“ schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014.



Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor se schází jedenkrát za měsíc. Průběžně projednává nová usnesení RM a ZM, z nichž 
vyplynuly úkoly, které si kontrolní výbor stanovil. Pro provedení každé kontroly je stanovena 
kontrolní skupina, která dále provádí kontrolu a zpracuje zápis z této kontroly.

Dosud bylo přijato 6 kontrolních úkolů:
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.

2. 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

3. kontrolu 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

4. kontrolu 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 kontrolu 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

5. kontrolu dodržování postupu při vyřizování stížností přijatých Kanceláří primátora Magistrátu 
města Přerova v roce 2014 – vzorek 10 stížností

6. kontrolu návrhu usnesení Zastupitelstva města Přerova 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:
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
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 
schválit následující úpravu rozpočtu……“.
V případě, že jsou zjištěna pochybení v usneseních, k jejichž prověření není nutné stanovovat 
kontrolní skupinu, kontrolní výbor pouze upozorní odpovědného pracovníka magistrátu na zjištěný 
rozpor (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). 
I pochybení zjištěná ve formulaci těch usnesení, která jsou předmětem kontroly, jsou řešena okamžitě 
(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 body 3. 
a 4. usnesení RM č. 136/7/7/2015 Žádost o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření 
stížnosti Českou školní inspekcí).

Na 7. jednání ZM jsou předloženy výsledky 4 kontrol:
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.

 Kontrolní výbor se již dnes přiklání k variantě obsažené v rozhodnutí soudu I. stupně, a sice 
že k pochybení došlo již při samotné tvorbě kupní smlouvy, neboť nebyl přesně a bez všech 
pochybností vyspecifikován závazek kupujícího týkající se otázky zahájení nové výstavby. 

2. 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

 Kontrolní výbor zjistil, že podmínkou stanovenou v zadávacích podmínkách bylo dodržení 
termínu dokončení akce do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace první části díla. 
Uchazeč s nejnižší cenou tuto podmínku nebyl schopen splnit, a proto byl z výběrového řízení 
vyloučen. Rozdíl v cenových nabídkách nejlevnější vyloučené firmy a vítězné firmy je 909 334,92 
Kč. 

 Termín plnění byl prodloužen o 78 dnů, přičemž dle stavebního deníku byly práce pro nepříznivé 
klimatické podmínky zastaveny pouze na 3 dny. Jiné důvody pro prodloužení termínu shledal 
kontrolní výbor jako neopodstatněné.

3. 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 kontrolu 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

 Kontrolní skupina konstatuje, že nedošlo k porušení zákona o obcích. Doporučuje vedení města 
Přerova respektovat fakt, že vrcholným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti je 
zastupitelstvo obce. Usnesení č. 7/1/2014 z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva ze dne 
10.11.2014 mělo být přeschváleno již na Zastupitelstvu 29.12.2014 nikoliv až 9.3.2015. 

4. kontrola dodržování postupu při vyřizování stížností přijatých Kanceláří primátora Magistrátu 
města Přerova v roce 2014 – vzorek 10 stížností

 Všechny lhůty a postupy byly dodrženy. Bylo pouze zjištěno, že v jednom případě nelze prokázat, 
jak byla stížnost vyřízena, neexistuje písemný záznam o odpovědi stěžovateli.

Zápisy o provedených kontrolách jsou přílohami tohoto materiálu.


