Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova
- 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
Kontrolu provedli: Ing. Miloslav Skládal, Břetislav Passinger, Zuzana Brešťanská
Předmět kontroly:
Usnesení RM č. 703/24/5/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích
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.
Usnesení RM č. 877/28/7/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích
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.
Termín provedení kontroly: 12.11.2015 – 5.1.2016
Kontrolní zjištění:
Rada statutárního města Přerova na své 24. schůzi konané dne 25.8.2015 schválila svým usnesením
č. 703/24/5/2015 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu prodloužení termínu realizace
veřejné zakázky o 52 dní z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Pracovní skupina
kontrolního výboru obdržela stavební deník od uvedené zakázky a shledala, že veškeré prodloužení
termínu realizace je řádně zdůvodněno a zakládá se na reálném stavu věcí.
Rada statutárního města Přerova na své 28. schůzi, konané dne 15.10.2015 schválila svým
usnesením č. 877/28/7/2015 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu schválení méněprací
a odpovídajícímu ponížení ceny díla. Pracovní skupina kontrolního výboru shledala, že méněpráce
jsou ve stavebním deníku řádně zdůvodněny a odpovědným zástupcem magistrátu odsouhlaseny.
Závěr:
Všechny uvedené skutečnosti byly prověřeny. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.

Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb:
S výše uvedeným souhlasím

………………………………………
Mgr. Zdeněk Vojtášek
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb

V Přerově dne 5. 1. 2016
………………………………….
Ing. Miloslav Skládal

………………………………….
Břetislav Passinger

………………………………….
Zuzana Brešťanská
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