
Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 3. 8. 2015

Naše č.j.: MMPr/101147/2015/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 13. 8. 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:

Mgr. Vladimír Puchalský (odchod  v 17.20 hod)

Ing. Jiří Kohout                  (odchod v 17.50 hod)

Mgr. Petr Karola                (odchod v 17.50 hod)

Ing. Zdeněk Dostál             (odchod v 17.50 hod)

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 16.35 hodin, přivítal přítomné členy a hosty. Konstatoval, 
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný.

Předseda seznámil členy výboru s požadavkem Ing. Kohouta na zařazení nového bodu
programu, kde bude projednán nezákonný postup kontrolního výboru. 

Hlasování:

Do programu jednání KV bude zařazen nový bod programu „2. Informace radního 
Ing. J. Kohouta k práci kontrolního výboru“.  

    Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno

2. Informace radního Ing. J. Kohouta k práci kontrolního výboru 

M. Zácha - zrekapituloval průběh předkládání výsledků kontroly usnesení RM 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 zastupitelstvu města. Na 7. jednání se ZM neusneslo 
a uložilo KV kontrolu dopracovat, na svém 8. jednání ZM materiál odmítlo z důvodu 
nezákonnosti tohoto usnesení.

Ing. Kohout – chtěl se jednání KV zúčastnit proto, aby sdělil své stanovisko k práci 
a kompetencím KV. Podle jeho názoru se KV k úkolu uloženému na 7. jednání ZM postavil 
neochotně. Neví, proč např. nebylo zjištěno, proč byly uzavřeny obalovny o 14 dnů dříve. KV 
podle dostupných informací je zneužíván k politické konfrontaci s politickým vedením města,
a to cíleným překračováním svojí působnosti i kompetence. Na ZM pan předseda KV
argumentuje fakty, které jsou zjevně nepravdivé. Pan Skládal – člen KV obviňuje primátora 
města bez jediného důkazu jeho pochybení … atd.

Mgr. Puchalský – Kompetence KV jsou uvedeny v bodu 3 § 119 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, kde je v písmenu b) uvedeno „kontroluje dodržování právních předpisů ostatními 
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti“ a KV přitom uvedl, že jsou 
odpovědni členové RM, což je nezákonné.

M. Zácha – uvedl, že usnesení nebylo správně formulováno a tuto chybu uznává.

Proběhla diskuze o kompetencích kontrolního výboru a o usnesení ZM ke kontrole usnesení RM 
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.
KV je dle bodu 3 § 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kde je v písmenu b) uvedeno 
„kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti“ oprávněn kontrolovat činnost magistrátu, ale ne rozhodnutí rady města. 
KV přitom v návrhu usnesení uvedl, že jsou odpovědni členové RM. 

V 17.20 z jednání odchází Mgr. Puchalský, primátor
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V 17.50 z jednání odcházejí: Ing. Kohout, člen RM
Ing. Dostál, pracovník Úseku přípravy a realizace investic MMPr
Mgr. Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3.1. Úkol uložený usnesením ZM č. 153/7/2/2015 „dopracovat zprávu o prodeji nemovitostí 
na Škodově ulici společnosti Opera Bohemia s.r.o.“
Kontrolní skupina ve složení M. Zácha (vedoucí skupiny), JUDr. Lichnovský, Ing. Skládal 
a Bc. Mádrová dopracovala kontrolu 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. se zaměřením na povinnost kupujícího zajistit bytovou náhradu 
stávajícím nájemcům převáděných nemovitostí. Dopracování kontroly provedla kontrolní 
skupina ve spolupráci s vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb 
a s oddělení právním. Vedoucí kontrolní skupiny seznámil členy KV s výsledkem této 
kontroly.

Hlasování: 
Zápis o provedené kontrole bude předložen ZM na jeho 9. jednání dne 7. 9. 2015

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno

3.2. 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
„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

Kontrolní skupina ve složení Ing. Miloslav Skládal (vedoucí skupiny), JUDr. Vladimír 
Lichnovský, Břetislav Passinger, Michal Zácha ukončila kontrolu. Vedoucí kontrolní 
skupiny seznámil členy KV s výsledkem této kontroly.

Hlasování: 
Zápis o provedené kontrole bude předložen ZM na jeho 9. jednání dne 7. 9. 2015

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno

3.3. Kontrola usnesení RM 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
Kontrolní skupina ve složení M. Zácha (vedoucí skupiny), Mgr. Pospíšilová, MUDr. Mgr. 
Kocourek a Ing. Skládal provedla kontrolu zpracování podkladů, které připravil Odbor 
správy majetku a komunálních služeb MMPr. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. Bude 
vyhotoven zápis z kontroly, který bude projednán na příštím jednání KV. 
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4. Stanovení dalších kontrolních úkolů

Nebyly stanoveny nové kontrolní úkoly.

5. Různé, diskuze

5.1. Úkol - organizační pracovník zašle Hospodářskému výboru usnesení, které přijal KV na 
svém 6. jednání ve věci předlohy materiálu „Zásady a doporučení pro obsah stanov 
municipálních obchodních společností Technické služby města Přerova, s.r.o. a Teplo 
Přerov a.s.“

5.2. Volba člena pověřeného zastupováním předsedy v době jeho nepřítomnosti
Proběhla diskuze o návrhu na člena výboru, který bude po dobu nepřítomnosti předsedy
řídit jednání výboru. 

Hlasování:
Zastupováním předsedy kontrolního výboru je pověřen B. Passinger. 

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 1- schváleno

  

6. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 24. 8. 2015 od 16.30 hodin.

7. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.30 hodin.

V Přerově dne 13. 8. 2015

      
      …….…………………………                                          …………………………….
         Ing. Helena Bendová                                                  Michal Zácha
           organizační pracovník   předseda výboru
                                                                                                                           

                                                

   

Přílohy:    Prezenční listina

Usnesení

Zápis z kontroly Opera Bohemia – dopracování

Zápis z kontroly Úprava před pasáží a Hanou
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Usnesení ze 7. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 3. 8. 2015

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/7/1/2015 Zahájení

Do programu jednání KV bude zařazen nový bod programu „2. Informace radního 
Ing. J. Kohouta k práci kontrolního výboru“.  

    Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

UKV/7/3/2015 Vyhodnocení kontrolních úkolů

3.1. Úkol uložený usnesením ZM č. 153/7/2/2015 „dopracovat zprávu o prodeji nemovitostí na 
Škodově ulici společnosti Opera Bohemia s.r.o.“ Kontrola byla rozšířena o kontrolu 
povinnosti kupujícího zajistit bytovou náhradu stávajícím nájemcům převáděných 
nemovitostí.

Zápis o provedené kontrole bude předložen ZM na jeho 9. jednání dne 7. 9. 2015

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno

3.2. 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

Zápis o provedené kontrole bude předložen ZM na jeho 9. jednání dne 7. 9. 2015

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno

UKV/7/5/2015                  Různé, diskuze

5.1. Volba člena pověřeného zastupováním předsedy v době jeho nepřítomnosti

Zastupováním předsedy kontrolního výboru je pověřen B. Passinger. 

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 1- schváleno

Odpovídá: Michal Zácha   

V Přerově 13. 8. 2015

   

…..…………………………..

          Michal Zácha

předseda kontrolního výboru


