
Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 29. 6. 2015

Naše č.j.: MMPr/084236/2015/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 2. 7. 2015

Přítomni: Omluveni: 

Michal Zácha

JUDr. Vladimír Lichnovský

Mgr. Markéta Pospíšilová

Bc. Eva Mádrová  

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek

Ing. Miloslav Skládal

Břetislav Passinger

Zuzana Brešťanská

Ing. Tomáš Dostal  

Ing. Helena Bendová

Neomluveni:

Hosté:

Pavel Košutek – náměstek primátora

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

4. Různé, diskuze

5. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Předseda M. Zácha zahájil jednání v 15.30 hodin, přivítal přítomné členy. Konstatoval, 
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. Současně přivítal náměstka 
primátora P. Košutka. 

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. Úkol uložený Zastupitelstvem města Přerova (dále jen Zastupitelstvo)

KV předložil na 7. jednání Zastupitelstva čtyři zápisy z provedených kontrol. Zastupitelstvo
usnesením č. 153/7/2/2015:

 vzalo tyto zprávy na vědomí - body 1. – 4.
 neusneslo se uložit Radě zajistit právní rozbor k usnesení RM 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 – bod 5.

 uložilo KV dopracovat zprávu o prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby 
s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, 
ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ a schválením dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. SML/1031/2014 (dále jen Rekonstrukce chodníků) a dopracovat zprávu 
o prodeji nemovitostí na Škodově ulici společnosti Opera Bohemia s.r.o.

Proběhla diskuze k tomu, co je obsahem uloženému úkolu, čím se má dále kontrolní skupina 
zabývat. Pokud Zastupitelstvo uloží úkol, měl by být přesně specifikován.  

 K dopracování kontroly plnění usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014 Odvolání 
proti rozsudku Krajského soudu ………. a předcházejícího postupu od rozhodnutí 
o prodeji nemovitostí ve Škodově ulici společnosti OPERA Bohemia s.r.o. se sejde 
kontrolní skupina a požádá o spolupráci vedoucího Odboru správy majetku 
a komunálních služeb a oddělení právní.

Hlasování:

KV ukládá pracovní skupině dopracovat zápis z této kontroly. 

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

 Ing. Skládal předložil členům KV doplnění zápisu z kontroly Rekonstrukce chodníků. 
Tento materiál bude předložen Zastupitelstvu na jeho 8. jednání dne 13. 7. 2015 (příloha 
č. 1 tohoto zápisu). 

 V důvodové zprávě materiálu pro Zastupitelstvo bude obsaženo vyjádření KV 
k návrhům a doporučením některých zastupitelů a k diskuzi, která proběhla 
na Zastupitelstvu k zápisu o kontrole Rekonstrukce chodníků (příloha č. 2 tohoto 
zápisu). Je zde vysvětleno poslání KV, jeho postavení vůči zastupitelstvu obce,
oprávnění a pravomoci. 

Hlasování:
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 Zastupitelstvu bude na jeho 8. jednání dne 13. 7. 2015 předložena „Zpráva o plnění 
úkolu uloženého kontrolnímu výboru …...“. Přílohou tohoto materiálu bude Doplnění 
zápisu z kontroly Kontrolního výboru města Přerova  - Rekonstrukce chodníků a 
v důvodové zprávě bude uvedeno vyjádření KV.

 Dále KV navrhuje Zastupitelstvu uložit Radě města Přerova učinit právní kroky k 
usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015 s ohledem na možnou odpovědnost 
členů Rady, kteří rozhodli o prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s 
názvem "Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova".

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

2.2. 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 ze dne 8. 1. 2015

Ing. Dostal – Pochybení, na která upozornil v počátku kontroly, byla odstraněna. Úkoly 
uložené tímto usnesením byly splněny. 

Hlasování:

Zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova č. 136/7/7/2015 Žádost 
o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření stížnosti Českou školní inspekcí bude 
předložen Zastupitelstvu na jeho 8. jednání dne 13. 7. 2015.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

2.3. Kontrola 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

Ing. Skládal – kontrola je ukončena, pochybení nebyla zjištěna. Zápis o kontrole není 
zpracován, bude předložen na 9. jednání Zastupitelstva dne 7. září 2015. 

Při kontrole byla kontrolní skupině předložena i smlouva se zhotovitelem projektové 
dokumentace, v níž je uvedeno, že vady, které by způsobily nezbytnost vynaložení nákladů 
objednatelem při realizaci stavby podle vyhotovené projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Navrhuje prověřit, zda 
vznikl městu nárok na toto plnění. Bude prověřena správnost postupu při uplatnění nároku 
na úhradu sankcí vyplývajícího ze smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace –
prověří, zda došlo k pochybení ze strany zhotovitele projektové dokumentace a je tedy 
objednatel oprávněn k uplatnění sankcí.

M. Zácha:

 2. června 2015 byl členům KV rozeslán materiál od Mgr. Vojtáška ve věci odstoupení 
města od soudního sporu se společností Opera Bohemia. KV vzal informace na vědomí 
a počká na výsledek jednání kontrolní skupiny.

 zašle podklady k odmítnutí žádosti o prodloužení termínu smlouvy o dílo "Lávka 
u Tenisu" (1. 7. 2015). Na příštím jednání KV bude prodiskutováno a rozhodnuto, zda se 
jedná o podnět k další kontrole.
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2.4. Kontrola usnesení Rady města Přerova č. 457/17/7/2015 Dohoda o narovnání mezi 
statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se 
sídlem Přerov, Přerov I – Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02

Zpráva o průběhu kontroly bude podána na příštím jednání KV.

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

Nebyly stanoveny nové kontrolní úkoly.

4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Všichni členové KV obdrželi návrh předlohy materiálu, který zpracoval Hospodářský výbor. 
Jednalo se o materiál s názvem „Zásady a doporučení pro obsah stanov municipálních 
obchodních společností Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo Přerov a.s.“.

Hlasování:

Členové konstatovali, že nepřísluší do náplně činnosti KV. Úkoly výborům přiděluje 
Zastupitelstvo. Předseda konstatoval, že obsah materiálu není v souladu s názvem, nezabývá se 
společností Teplo a.s.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

  

5. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 3. 8. 2015 od 16.30 hodin.

6. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.30 hodin.

V Přerově dne 2. 7. 2015

      
      …….…………………………                                          …………………………….
         Ing. Helena Bendová                                                  Michal Zácha
           organizační pracovník   předseda výboru
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Usnesení z 6. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 29. 6. 2015

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/6/2/2015 Vyhodnocení kontrolních úkolů

2.1. Úkol uložený Kontrolnímu výboru usnesením Zastupitelstva města Přerova 
č. 153/7/2/2015

 KV ukládá pracovní skupině dopracovat zápis z kontroly plnění usnesení Rady města 
Přerova č. 123/6/6/2014 Odvolání proti rozsudku Krajského soudu ………. 
a předcházejícího postupu od rozhodnutí o prodeji nemovitostí ve Škodově ulici 
společnosti OPERA Bohemia s.r.o. 

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

 Zastupitelstvu bude na jeho 8. jednání dne 13. 7. 2015 předložena „Zpráva o plnění 
úkolu uloženého kontrolnímu výboru …...“. Přílohou tohoto materiálu bude Doplnění 
zápisu z kontroly Kontrolního výboru města Přerova  - Rekonstrukce chodníků 
a v důvodové zprávě bude uvedeno vyjádření KV. 

 Dále KV navrhuje Zastupitelstvu uložit Radě města Přerova učinit právní kroky 
k usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015 s ohledem na možnou odpovědnost členů 
Rady, kteří rozhodli o prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby 
s názvem "Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, 
ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova".

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

2.2. 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 ze dne 
8. 1. 2015

Zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova č. 136/7/7/2015 Žádost 
o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření stížnosti Českou školní inspekcí bude 
předložen Zastupitelstvu na jeho 8. jednání dne 13. 7. 2015.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

UKV/6/4/2015                  Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Předloha materiálu, který zpracoval Hospodářský výbor s názvem „Zásady a doporučení pro 
obsah stanov municipálních obchodních společností Technické služby města Přerova, s.r.o. 
a Teplo Přerov a.s.“

Členové konstatovali, že nepřísluší do náplně činnosti KV. Úkoly výborům přiděluje 
Zastupitelstvo. Předseda konstatoval, že obsah materiálu není v souladu s názvem, nezabývá se 
společností Teplo a.s.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

Odpovídá: Michal Zácha   
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V Přerově 2. 7. 2015

   

…..…………………………..

                        Michal Zácha

předseda


