
 

Zápis z 22. jednání Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 08.11.2016 

Naše č.j.: MMPr/145123/2016 

Sp. zn.: MMPr/137558/2016 

Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10 

Datum: 15.11.2016 

 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha   

Ing. Tomáš Dostal  

MUDr. Jiří Hadwiger  

Petr Laga  

JUDr. Vladimír Lichnovský (příchod 16.10)  

Bc. Eva Mádrová  

Břetislav Passinger  

Mgr. Markéta Pospíšilová (příchod 16.10)  

Ing. Miloslav Skládal  

Ing. Helena Bendová  

  

Hosté: Neomluveni: 

  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

4. Různé, diskuze 

5. Závěr 
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Zápis: 

1. Zahájení 

Předseda M. Zácha zahájil jednání v 16.05 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. 

               Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0 

Od 16.10 přítomni Mgr. Pospíšilová a JUDr. Lichnovský 

 

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 

Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 493/17/10/2016 Podnět náměstka primátora 

Ing. Petra Měřínského 

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu 

realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“.  

Kontrolní skupina: Mgr. Pospíšilová (vedoucí), Ing. Skládal a MUDr. Hadwiger. 

Mgr. Pospíšilová – seznámila členy KV s průběhem kontroly a s dosavadními zjištěními. 

Kontrola pokračuje. 

 

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

3.1. Kontrola plnění usnesení RM 2132/56/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Lazníky 

Rada města Přerova po projednání: 

1.  schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako obdarovaným a obcí Lazníky, se sídlem Lazníky 116, PSČ 751 25 Veselíčko 

u Lipníka nad Bečvou, IČ 00301451, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky 

ve výši 4.000,- Kč k zajištění podpory sociální služby denního stacionáře v zařízení 

Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2016, dle důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 

2.  pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Darovací smlouvy dle 

bodu 1 tohoto usnesení 

 

Hlasování: 

Kontrolu plnění usnesení RM č. 2132/56/9/2016 provede kontrolní skupina ve složení: 

B. Passinger (vedoucí) a P. Laga.  

 Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 

3.2. Kontrola plnění usnesení RM 2057/55/7/2016 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. st. 824 vše 

v k.ú. Předmostí - uzavření Dodatku č. 6 

Rada města Přerova po projednání: 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 17.11.1992, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 

20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008 a dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 mezi 

statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se 

sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem ve znění dle Přílohy č. 1. 
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Předmětem dodatku je doplnění účelu výpůjčky z původního účelu - "sportovně rekreační" 

na "sportovně rekreační účely, provozování autokrosového a motokrosového sportu 

a provádění činností souvisejících s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťováním pořádku na 

předmětu výpůjčky", prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2029 a úprava podmínek provozu 

areálu přerovské rokle. 

Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2016 

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi projednat, aby v provozním řádu byla 

určena odpovědná osoba provozovatele, tedy správce areálu, který rozhodne, zda tratě jsou 

způsobilé k závodům a tréninkům ve smyslu odst. 4) a 5) provozního řádu. 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

Hlasování: 

Kontrolu plnění usnesení RM č. 2057/55/7/2016 provede kontrolní skupina ve složení: 

Ing. Dostal (vedoucí) a M. Zácha. 

 Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 

 

4. Různé, diskuze 

Byla prodiskutována usnesení z jednání RM a ZM, která proběhla v době od minulého jednání 

KV.   

M. Zácha požádal členy Kontrolního výboru o podněty k dalším kontrolám.  

 

5. Závěr 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat ve čtvrtek 01.12.2016 od 16 hodin. 

 

  

22. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.15 hodin. 

 

 

 

       

      …….…………………………                                          ……………………………. 

         Ing. Helena Bendová v.r.                                                       Michal Zácha v.r.  

          organizační pracovník         předseda výboru   
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Usnesení z 22. jednání 

Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 08.11.2016 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 

UKV/22/1/2016                   Zahájení 

Program byl schválen v navrhovaném znění. 

 Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno 

  

 

UKV/22/3/2016  Stanovení dalších kontrolních úkolů 

 

3.1. Kontrola plnění usnesení RM 2132/56/9/2016 Přijetí finančního daru - obec Lazníky 

Rada města Přerova po projednání: 

1.  schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem 

jako obdarovaným a obcí Lazníky, se sídlem Lazníky 116, PSČ 751 25 Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, IČ 00301451, jako dárcem, jejímž předmětem je darování částky ve výši 

4.000,- Kč k zajištění podpory sociální služby denního stacionáře v zařízení Sociálních 

služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu na rok 2016, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 30.11.2016 

2.  pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu Darovací smlouvy dle bodu 

1 tohoto usnesení 

 

Hlasování: 

Kontrolu plnění usnesení RM č. 2132/56/9/2016 provede kontrolní skupina ve složení: 

B. Passinger (vedoucí) a P. Laga.  

 Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno 

 

6.2. Kontrola plnění usnesení RM 2057/55/7/2016 Výpůjčka nemovitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. st. 824 vše 

v k.ú. Předmostí - uzavření Dodatku č. 6 

Rada města Přerova po projednání: 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 6 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 17.11.1992, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 14.10.1996, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2001, dodatku č. 3 ze dne 

20.3.2003. dodatku č. 4 ze dne 28.8.2008 a dodatku č. 5 ze dne 10.11.2014 mezi 

statutárním městem Přerov, jako půjčitelem a AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR, se 

sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako vypůjčitelem ve znění dle Přílohy č. 1. 

Předmětem dodatku je doplnění účelu výpůjčky z původního účelu - "sportovně rekreační" 

na "sportovně rekreační účely, provozování autokrosového a motokrosového sportu 

a provádění činností souvisejících s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťováním pořádku na 

předmětu výpůjčky", prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2029 a úprava podmínek provozu 

areálu přerovské rokle. 
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Odpovídá: Ing. Miloslav Dohnal 

Termín: 30.11.2016 

5. ukládá náměstkovi primátora Pavlu Košutkovi projednat, aby v provozním řádu byla 

určena odpovědná osoba provozovatele, tedy správce areálu, který rozhodne, zda tratě 

jsou způsobilé k závodům a tréninkům ve smyslu odst. 4) a 5) provozního řádu. 

6. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

Hlasování: 

Kontrolu plnění usnesení RM č. 2057/55/7/2016 provede kontrolní skupina ve složení: 

Ing. Dostal (vedoucí) a M. Zácha. 

 Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno 

 

 

Odpovídá: Michal Zácha      

 

 

V Přerově 15.11.2016 

      

             

    ……………...…………….. 

                                  Michal Zácha v.r. 

                                                     předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


