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Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina pracovala ve složení: Ing. Miloslav Skládal – vedoucí skupiny, 
JUDr. Vladimír Lichnovský, Břetislav Passinger, Michal Zácha

Předmět kontroly: 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 

Kontrola byla provedena na základě usnesení kontrolního výboru č. UKV/4/3/2015

Termín provedení kontroly: 22.4.2015 – 29.6.2015

Kontrolní zjištění:

V dané věci byly zjištěny následující skutečnosti: 

- Usnesením 6. ZM z 11.5.2015 č. 140/6/5/2015 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace 

Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení od smlouvy o dílo, 

změna účelu využití prostor před pasáží, rozpočtové opatření – bylo schváleno odstoupení 

od smlouvy o dílo s firmou SATES Morava spol. s r.o.

- Kontrolní skupina si vyžádala veškeré potřebné podklady k přezkoumání celé akce 

od přípravy stavby až po samotný průběh realizace stavby. Všechny podklady Magistrát 

města Přerova předložil bez prodlení.

- Kontrolní skupina shledala, že vypovězení smlouvy o dílo se zhotovitelem bylo 

odůvodněno zcela správně a v souladu s podmínkami smlouvy o dílo.  Zhotovitel nesplnil 

povinnost předem oznámit technickému dozoru stavebníka práce vykonávané 

subdodavatelem a to bezodkladně. Tato povinnost je uvedena ve smlouvě o dílo 

č. SML/0999/2014 ze dne 22.9.2014 v čl. X odst. 8. Porušení této povinnosti je podle 

smlouvy o dílo č. XVI odst. 2.) písm. e) považováno za podstatné porušení smlouvy 

a smluvní strany jsou na základě toho oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo.

ZÁVĚR:

Kontrolní skupina neshledala pochybení v odstoupení od smlouvy o dílo s firmou SATES

Morava spol. s r.o. 

Zapsal: Ing. Skládal

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

bez připomínek

Ing. Ivana Pinkasová 

vedoucí Odboru řízení projektů a investic ………………………………….
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Za kontrolní skupinu:

Ing. Skládal ……………………………………..

JUDr. Lichnovský ……………………………………..

B. Passinger ……………………………………..

M. Zácha ………………………………………


