
Příloha č. 2 

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova 

 

Kontrolní skupina KV pracovala ve složení: 

vedoucí skupiny - Ing. Tomáš Dostal 

člen skupiny  - Michal Zácha 

 

Vyjádření za magistrát Města Přerova: 

Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a komunálních služeb zastoupení Ing. Miloslavem 

Dohnalem 

Magistrát města Přerova – náměstek primátora Pavel Košutek 

 

 

Předmět kontroly:  

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. 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. 

 

 

Datum provedení kontroly: 2.12.2016 

 

Kontrolní zjištění: 

Členové kontrolní skupiny si na schůzce sjednané s vedoucím odboru správy majetku 

a komunálních služeb panem Ing. Dohnalem vyžádali spis, který se týká předmětu kontroly. Byla 

diskutována celá historie.  

Předmětem usnesení RM 2057/55/7/2016 bylo: 

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

dodatků mezi statutárním městem Přerov a AUTO KLUB Přerov. Předmětem dodatku je 

doplnění výpůjčky z původního účelu – „sportovně rekreační“ na „sportovně rekreační účely, 

provozování autokrosového a motokrosového sportu a provádění činností souvisejících 

s údržbou předmětu výpůjčky a zajišťování pořádku na předmětu výpůjčky“. 

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

odpovědná osoba provozovatele, tedy správce areálu…………. 

3. Pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 
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1………… 

Kontrolní skupina konstatuje, že po projednání: 

ad) 1. V původním návrhu dodatku byla sankce stanovena v jednotné výši 5 tis Kč za každý 

přestupek. V navrženém a Radou města schváleném dodatku je sankce stanovena 

na 3 tis. Kč a 1 tis. Kč. Rozlišení výše sankce je v článku VII. Dodatku č. 6 ke smlouvě 

o výpůjčce.  

ad) 2. Dle sdělení náměstka primátora pana Pavla Košutka proběhlo mezi ním a předsedou 

Autoklubu osobní jednání a emailová korespondence. To potvrdil při telefonickém 

rozhovoru i předseda Autoklubu pan Kleiner. Platný provozní řád, který kontrolní skupina 

obdržela od předsedy autoklubu, osobu odpovědnou obsahuje.  

ad) 3.  Předmětný dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 6 byl uzavřen a podepsán na straně města 

Přerova dne 24. října 2016 náměstkem primátora panem Pavlem Košutkem a ze strany 

AUTO KLUB PŘEROV dne 9. listopadu 2016 předsedou panem Karlem Kleinerem.   

 

Vyjádření: 

 

Souhlasím 

 

………………………………. 

Ing. Miloslav Dohnal  

vedoucí Odboru správy majetku 

a komunálních služeb MMPr 

 

 

Vyjádření: 

 

Souhlasím 

 

 

………………………… 

Pavel Košutek  

náměstek primátora 

 

 

 

Závěr: 

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení Rady města Přerova 2057/55/7/2016 bylo splněno. 

Kontrolní skupina doporučuje, aby do budoucna byl ze všech jednání týkající se usnesení RM 

pořízen písemný zápis.  

 

 

V Přerově dne 5. 12. 2016              Zapsal: Michal Zácha 

 

 

   

Ing. Tomáš Dostál – předseda kontrolní skupiny   ………………………………. 

 

 

Michal Zácha – člen kontrolní skupiny   ………………………………. 


