
Pořadové číslo: 9/3

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru

Navrhovatel: Kontrolní výbor, Kontrolní výbor

Zpracovatel: Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru

Název návrhu:

Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí zápis z dopracování kontroly o prodeji nemovitostí na Škodově ulici 
společnosti Opera Bohemia s.r.o.

2. bere na vědomí zápis z kontroly 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

3. bere na vědomí zápis z kontroly 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

Důvodová zpráva:

Část 1. - dopracování zprávy o prodeji nemovitostí na Škodově ulici společnosti Opera Bohemia s.r.o. 
bylo kontrolnímu výboru uloženo usnesením ZM č. 153/7/2/2015. Kontrolní skupina se zaměřila na 
dodržení povinností, které kupujícímu ukládá kupní smlouva v souvislosti se zajištěním náhradního 
bydlení stávajícím nájemníkům.

Část 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. Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů magistrátem od přípravy stavby do 
zpracování materiálů předložených Zastupitelstvu města Přerova jako podklad k rozhodování o výše 
uvedeném návrhu usnesení. Kontrolní skupina neshledala pochybení.



Část 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 - Kontrolou postupu magistrátu nebylo zjištěno porušení právních 
předpisů. V závěru zápisu z kontroly je konstatováno, že do jisté míry hrozilo i promlčení celé 
záležitosti. Toto riziko bylo dle sdělení vedoucího odboru MAJ řešeno již před zahájením tohoto 
soudního sporu. Vedoucím oddělení bylo nařízeno, aby sledovali všechny termíny smluv. 

Zápisy z kontrol jsou přílohou tohoto materiálu. 


