
Příloha č. 4

Usnesení z 13. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 6. 1. 2016

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/13/1/2016                  Zahájení

Program byl schválen v navrhovaném znění.
Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

UKV/13/2/2016 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.“

Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 13. jednání dne 18. 1. 2016.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

2.3. 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.

Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 13. jednání dne 18. 1. 2016.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

2.4. 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

Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 13. jednání dne 18. 1. 2016.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

2.5. Úkol uložený zastupitelstvem - 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.“

Kontrolní skupina bude rozšířena o nového člena – Mgr. Pavlíčka.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

Odpovídá: Michal Zácha   

V Přerově 11. 1. 2016

…..…………………………..

         Michal Zácha

         předseda výboru


