Zápis z 38. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 16.04.2018
Naše č.j.: MMPr/056098/2018
Sp. zn.: MMPr/047407/2018
Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10
Datum: 23.04.2018

Přítomni:

Omluveni:

Michal Zácha

Mgr. Markéta Pospíšilová

Ing. Tomáš Dostal
MUDr. Jiří Hadwiger
Petr Laga
JUDr. Vladimír Lichnovský (odchod 16:55)
Bc. Eva Mádrová
Ing. Miloslav Skládal
Břetislav Passinger
Ing. Helena Bendová (org. pracovník)
Hosté:
Ing. Jiří Kohout

Program:
1.

Zahájení

2.

Projednání stávajících kontrolních úkolů

3.

Stanovení dalších kontrolních úkolů

4.

Různé, diskuze

5.

Závěr

Zápis:
1. Zahájení
Předseda M. Zácha zahájil jednání v 16.10 hodin, přivítal přítomné členy a hosta Ing. Jiřího
Kohouta. Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášeníschopný.
Program byl schválen v navrhovaném znění.
Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

2. Projednání stávajících kontrolních úkolů
2.1. Kontrola plnění usnesení 83. RM č. 3518/83/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerova - prostor sloužící podnikání v budově k bydlení č.p. 150,
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov
(nám. TGM 8) – uzavření dohody o ukončení nájmu a uzavření dohody o splácení
pohledávky.
Kontrolní skupina – P. Laga a Ing. Dostal
P. Laga – kontrola zatím nebyla provedena. Stav je stejný, dohoda o ukončení nájmu je
podepsána. Dohoda o splácení pohledávky je ze strany města připravena, ale nájemcem
zatím podepsána není. Nájemce se nedostavil k podpisu.
Úkol trvá.
2.2. Kontrola plnění usnesení 36. ZM č. 1054/36/3/2018 Dohoda o ukončení smlouvy
o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku
statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72 oba v k.ú.
Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě
Kontrolní skupina – Ing. Skládal a Bc. Mádrová
Ing. Skládal – kontrolní skupina má materiály ke kontrole. Provede kontrolu a zápis
o kontrole předloží KV na jeho příštím jednání.
2.3. Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech
uvedených v žádosti o odvolání
Na základě obdržených podkladů ke kontrole proběhla diskuse k jednotlivým bodům
žádosti o odvolání. Po diskusi jasně dohodnutý další postup kontroly.
16:55 odchází JUDr. Lichnovský
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů
Na jednání KV byla prodiskutována usnesení z 37. zasedání ZM a z 88. a 89. schůze RM.
Žádné z nich nebylo vybráno ke kontrole plnění usnesení.
4. Různé, diskuze
M. Zácha - Tajemník MMPr poslal podnět ke kontrole KV, který vyplynul z diskuze na
37. zasedání ZM. Jedná se o kontrolu zákonnosti procesu zadání veřejné zakázky Demolice
domu Kojetínská 1831. Členové KV se shodli, že tuto záležitost projednají na příštím jednání
KV.
5. Závěr
Příští jednání kontrolního výboru se bude konat 14.05.2018 od 16 hodin.
38. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.05 hodin.

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

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