Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 8. 12. 2015

Naše č.j.: MMPr/157396/2015/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10
Datum: 9. 12. 2015

Přítomni:

Omluveni:

Michal Zácha

Ing. Tomáš Dostal – pracovní důvody

JUDr. Vladimír Lichnovský

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek - rezignace

Mgr. Markéta Pospíšilová
Bc. Eva Mádrová
Ing. Miloslav Skládal
Břetislav Passinger
Zuzana Brešťanská
Ing. Helena Bendová

Hosté:

Program:
1.

Zahájení

2.

Vyhodnocení kontrolních úkolů

3.

Stanovení dalších kontrolních úkolů

4.

Různé, diskuze

5.

Závěr

Neomluveni:

Zápis:
1. Zahájení
Předseda M. Zácha zahájil jednání v 16.25 hodin, přivítal přítomné členy. Konstatoval,
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný.
Předseda požádal přítomné o návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. Program byl
schválen v navrhovaném znění.
Pro7/Proti 0/Zdržel se 0
2. Vyhodnocení kontrolních úkolů
2.1. Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 283/10/3/2015:
„pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98
Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů
a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména
se zaměřením na povinnost nakládat s majetkem statutárního města Přerova účelně
a hospodárně.“
Kontrolní skupina: Ing. Dostal (vedoucí), Bc. Mádrová, Mgr. Pospíšilová, Z. Brešťanská
a B. Passinger
B. Passinger - Ing. Dostal není přítomen, proto podá informace o průběhu kontroly on.
Zápis z kontroly je zpracován. Nyní bude předán k vyjádření Odboru majetku jeho správy
a provozu a Odboru ekonomiky a bude projednán na příštím jednání KV.
2.2. Úkol uložený zastupitelstvem – usnesení ZM č. 269/9/10/2015 bod 2.:
„ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města
souvisejících s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena
škoda nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.“
Kontrolní skupina: B. Passinger (vedoucí kontrolní skupiny), JUDr. Lichnovský, MUDR.
Mgr. Kocourek, Ing. Skládal a M. Zácha
B. Passinger – shrnul informace zjištěné při kontrole. Proběhla diskuse.
Hlasování:
Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 12. jednání dne 14. 12. 2015.
Pro7/Proti 0/Zdržel se 0
2.3. Kontrola plnění usnesení RM č. 804/27/4/2015
- uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným
a subjektem Jednota bratrská, se sídlem B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec
Kontrolní skupina: B. Passinger (vedoucí) a M. Zácha
B. Passinger - usnesení ZM bylo splněno. Smlouva byla podepsána, uvedená částka byla
připsána na účet města. Kontrola je ukončena.
Hlasování:
Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 12. jednání dne 14. 12. 2015.
Pro7/Proti 0/Zdržel se 0
2.4. Úkol uložený zastupitelstvem - usnesením ZM č. 277/10/2/2015
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„pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly plnění nájemní smlouvy (se zaměřením na
to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se spol. První KPU s.r.o.“
Kontrolní skupina: JUDr. Lichnovský (vedoucí kontrolní skupiny), Bc. Mádrová
a Z. Brešťanská
JUDr. Lichnovský – podal informace o zjištěných skutečnostech. Kontrola je
rozpracována.
2.5. Kontrola dodržování právních předpisů magistrátem na úseku samostatné působnosti usnesení RM č. 703/24/5/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích a usnesení
RM č. 877/28/7/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích.
703/24/5/2015 Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. SML/0011/2015 uzavřené dne 12.1.2015
mezi statutárním městem Přerov a Petrem Vykrutem, IČ: 47165006, jejímž předmětem
byla realizace veřejné zakázky obnova zámeckého parku v Pavlovicích, kterým dojde
k prodloužení termínu realizace veřejné zakázky o 52 dní z důvodu nevhodných
klimatických podmínek. Dodatek bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov
a právním nástupcem zhotovitele společností VYKRUT zahradní služby a.s.,
IČ 03921921, sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve znění dle přílohy
č. 1.
2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního
jednání dle bodu 1. včetně jeho podpisu.
877/28/7/2015 Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0011/2015 uzavřené dne
12.1.2015 mezi statutárním městem Přerov a Petrem Vykrutem, IČ: 47165006, jejímž
předmětem byla realizace veřejné zakázky obnova zámeckého parku v Pavlovicích,
kterým dojde ke schválení méněprací a odpovídajícímu ponížení ceny díla. Dodatek
bude uzavřen mezi statutárním městem Přerov a právním nástupcem zhotovitele
společností VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 03921921, sídlem Pavlovova 3048/40,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve znění dle přílohy č. 1.
2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního
jednání dle bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.
Kontrolní skupina: Ing. Skládal (vedoucí kontrolní skupiny), B. Passinger a Z. Brešťanská.
Ing. Skládal – zatím jsou nastudovány materiály k výběrovému řízení, požádal o podklady
k realizaci akce. Kontrola je rozpracována.
2.6. Kontrola plnění usnesení ZM č. 298/10/5/2015
- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této
dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická farnost Přerov, se
sídlem Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov, IČ: 45180199, na pietní uložení kosterních
ostatků v kapli sv. Jiří
Kontrolní skupina: B. Passinger (vedoucí kontrolní skupiny) a M. Zácha
B. Passinger – dosud nepřišla z Kanceláře primátora informace o tom, že by byla smlouva
podepsána, kontrola zatím neproběhla.
2.7. Kontrola plnění usnesení ZM č. 289/10/4/2015
1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené
dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "c", zast. pl., o výměře 110 m2,
v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů
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Ing. O. a Ing. M.S. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 66.000,- Kč,
tj. 600,- Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
Termín: 30.11.2015
2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené
dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "b", zast. pl., o výměře 95 m2 a části
pozemku p.č. 1783/5, travní porost, označené dle geometrického plánu č. 6183118/2015 jako díl "a", travní porost, o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. M. a P.K. za kupní cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 66.600,-Kč, tj. 600,-Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 – 2018
Termín: 30.11.2015
3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání
dle bodu 1 a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
Kontrolní skupina: M. Zácha (vedoucí) a B. Passinger
M. Zácha – podal informace o průběhu kontroly. Kontrola je ukončena.
Hlasování:
Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 12. jednání dne 14. 12. 2015.
Pro7/Proti 0/Zdržel se 0
v 17.40 hodin odchází Mgr. Pospíšilová
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů
Dne 16. 11. 2015 byl uložen zastupitelstvem Kontrolnímu výboru nový úkol - usnesení ZM
č. 306/11/2/2015 Podnět zastupitele města Přerova Ing. Jiřího Kohouta
„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou:
1. zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská
rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu.
2. postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.“
Hlasování:
Kontrolu uloženou usnesením ZM č. 306/11/2/2015 provede kontrolní skupina ve složení:
M. Zácha (vedoucí), Ing. Skládal, Bc. Mádrová, B. Passinger, JUDr. Lichnovský
a Mgr. Pospíšilová.
Pro6/Proti 0/Zdržel se 0
4. Různé, diskuze
Byla prodiskutována usnesení z jednání RM a ZM, která proběhla v době od minulého jednání
KV.
Bude provedeno zjištění informací k usnesení RM č. 1011/31/8/2015 Úplatný převod
a nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú.
Žeravice. Informace bude členům podána na některém z příštích jednání KV.
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5. Závěr
Příští jednání kontrolního výboru se bude konat ve středu 6. 1. 2016 od 16.30 hodin.
12. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.00 hodin.

V Přerově dne 9. 12. 2015

…….…………………………
Ing. Helena Bendová
organizační pracovník

…………………………….
Michal Zácha
předseda výboru

Přílohy: Usnesení
Zápis z kontroly RLP
Zápis z kontroly plnění usnesení RM č. 804/27/4/2015
Zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 289/10/4/2015
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