
Zápis č. 3 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 13. 3. 2019 

 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Jana Matyášová 

Bc. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Petr Caletka 

   Zdeněk Mach 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Ing. Jiří Kafka 

   Ing. Jiří Kohout 

Nepřítomni: 

     

Hosté:   Michal Zácha, náměstek primátora  

 

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Představení nového člena KV a předání jmenovacího dekretu 

3) Předání průkazů členům KV 

4) Doplnění stálé komise KV 

5) Informace o průběhu probíhající kontroly 

6) Různé 

7) Závěr 



K bodu 1) Zahájení 

Předseda Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 

Kontrolního výboru (dále KV) a dále představil a přivítal náměstka primátora Michala 

Záchu. 

Předseda KV konstatoval, že jednání bylo zahájeno včas a řádně svoláno a 

vzhledem k výše uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Kontrolní výbor 

hlasoval o programu jednání a tento byl jednohlasně schválen.  

 

KV/3/1/2019 

Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

K bodu 2) Představení nového člena KV a předání jmenovacího dekretu 

Předseda KV RSDr. Josef Nekl přivítal nového člena KV Ing. Jiřího Kohouta a 

zároveň jej představil všem ostatním členům KV. Ing. Jiřímu Kohoutovi byl rovněž 

předán jmenovací dekret člena KV. 

 

KV/3/2/2019 

Výsledek hlasování:  Pro/   Proti/    Zdržel se/ 

 

 

K bodu 3) Předání průkazů členům KV 

Předseda KV předal všem členům KV průkazy člena KV s výjimkou nového člena 

Ing. Jiřího Kohouta, kterému bude průkaz člena KV předán dodatečně, tedy na 

příštím jednání KV, které se uskuteční dne 17. 4. 2019 od 15 hodin. 

KV/3/3/2019 

Výsledek hlasování. Pro/   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

 



K bodu 4) Doplnění stálé komise KV 

Předseda KV RSDr. Josef Nekl navrhl doplnit stálou komisi KV o dalšího člena a to o 

pana PhDr. Jiřího Pospíšila, který s kandidaturou souhlasil. Proběhlo hlasování s tím, 

že pan Ing. Jiří Kohout se zdržel. Pan PhDr. Jiří Pospíšil byl zvolen. 

 

KV/3/4/2019 

Výsledek hlasování. Pro/7   Proti/0   Zdržel se/2 

 

 

K bodu 5) Informace o průběhu probíhající kontroly 

Kontrolní skupina ve složení: PhDr. Marcel Kašík, paní Jana Matyášová a PhDr. Jiří 

Pospíšil prověřila věc týkající se likvidace zeleně na „akci Rozšíření parkoviště ul. 

Komenského, Přerov“, za bývalou hygienickou stanicí. 

V první fázi se jednalo o směnu pozemků statutárního města Přerova s Přerovskou 

stavební společností, a. s., která se povedla až na třetí pokus. Tato směna 

nemovitých věcí – pozemků p. č. 207/1, p. č. 208/1, části p. č. 2155/1 v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p. č. 204/4, p. č. 234/4, p. č. 4969/5 a část 

pozemku p. č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební a. s., Přerov, vše v k. ú. 

Přerov, která byla schválena Zastupitelstvem města Přerova dne 25. 6. 2018 na 40. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova číslo usnesení 1115/40/3/2018. 

Pracovní skupina nekontrolovala směnu pozemků, ale zda byla provedena náhradní 

výsadba zeleně tak, jak bylo stanoveno orgánem ochrany životního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že dřeviny, keře i jehličnany nebyly v dobrém stavu a jednalo se 

zejména o náletové dřeviny, které nejsou vhodné do těchto prostor, byla doporučena 

náhradní výsadba. Konkrétně se jednalo o 15 ks smrků a keře do 40 m², které 

nepodléhají povolení, 6 ks Katalp podléhajících povolení, smrky, které byly zdaleka 

nevhodné, oschlé, keře nezdravé, všechny Katalpy byly z 1/3 uschlé koruny a bylo 

doporučeno vypracovat projekt.  Vyjádření MMPr odbor ochrany přírody byla vydáno 

21. 9. 2016. Pracovní skupina kontroloval i znalecké posudky, které byly k nahlédnutí 

u vedoucího majetkoprávního oddělení. Pracovní skupina konstatovala, že je vše 

v pořádku, neboť součástí stavebního povolení bylo i stanovisko Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí. Znalecké posudky vyhotovil znalec Ing. ………. a to na 

tržní cenu nemovitostí. 

Dne 31. 7. 2018 – právní účinky vkladu směnné smlouvy mezi Přerovskou stavební 

společností, a. s. a Magistrátem města Přerova. Dne 22. 10. 2018 bylo vydáno 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – udělen souhlas s kácením dřevin (6 ks 



Katalpa, 15 ks smrků, skupiny keřů a to nejdříve po zahájení stavby zásadně mimo 

vegetační období. 

Stanovená náhradní výsadba spočívala v zasazení 10 ks Platanů, mezi Platany 

umístění skupinové výsadby keřů, 1 ks Lípy, výsadba bude zapracována do DSP, 

bude provedena mimo vegetační období. Povinnost náhradní výsadby ve výše 

uvedeném složení je zakotvena i ve stavebním povolení ze dne 7. 1. 2019 – bude 

kontrolováno při kolaudaci parkoviště. 

Pracovní skupina zjistila, že náhradní výsadba již proběhla. 

Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že Přerovská stavební společnost, a. s. splnila ve 

věci kácení a následné výsadby všechny podmínky stanovené Magistrátem města 

Přerova. 

 

KV/3/6/2019 

Výsledek hlasování. Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

K bodu 6) Různé 

Členové KV diskutovali o možných oblastech, ve kterých by mohly provést kontrolu. 

Jedním z témat ke zvážení je kontrola společností, kde je statutární město Přerov 

100 % vlastníkem, např. Technické služby města Přerova. 

Bylo dohodnuto, že každý člen KV do příštího jednání KV zváží oblasti, ve kterých by 

chtěl provést kontrolu. 

 

KV/3/3/2019 

Výsledek hlasování. Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7) Závěr 

Na konci jednání KV si vzal slovo opět předseda KV, který poděkoval všem členům 

KV za jejich účast a jednání ukončil v 16:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru        

 

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   hosté výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


