
Zápis č. 5 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 15. 5. 2019 

 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Jana Matyášová 

   Mgr. Petr Caletka 

   Bc. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Ing. Jiří Kafka 

   Zdeněk Mach 

   Ing. Jiří Kohout 

    

Nepřítomni:   

     

Hosté:   Michal Zácha, náměstek primátora  

 

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola zápisu 

2) Návrhy jednotlivých členů KV 

3) Různé 

4) Závěr  

 



 

1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Předseda Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 

Kontrolního výboru (dále KV). 

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

vzhledem k výše uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Členové 

kontrolního výboru hlasovali o programu jednání a tento byl jednohlasně schválen.  

 

KV/5/1a/2019 

Výsledek hlasování: Pro/7   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

Na minulém jednání KV byl vznesen podnět k zamyšlení, zda provést kontrolu 

zemníku. K tomuto tématu se nyní členové KV znovu vrátili s tím, že se dohodli, že 

zemník se kontrolovat nebude. 

 

Z minulého jednání KV vyplynul úkol pro předsedu KV zjistit na Odboru ekonomiky, 

zda jsou dle sdělení paní Jany Matyášové uloženy volné finanční prostředky 

statutárního města Přerova ve výši 300 mil. Kč na účtu Banky Creditas, a. s.. 

Předseda KV hovořil s vedoucí Odboru ekonomiky Ing. Evou Řezáčovou, která mu 

sdělila, že u této bankovní instituce volné finanční prostředky uloženy nejsou. 

V současné době se jedná o uložení volných finančních prostředků s Českou 

spořitelnou, a. s. Předpokládá se, že úrok by měl být 0,9 % z uložené částky. 

S Bankou Creditas, a. s. v současné době žádná jednání neprobíhají. 

V 15:05 se dostavil Ing. Jiří Kohout. 

Předseda KV se dotázal přítomných členů KV, zda jsou připomínky ke kontrole 

zápisu. O tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/5/1b/2019 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 



2) Návrhy jednotlivých členů KV 

Předseda KV sdělil ostatním členům KV, že Zastupitelstvo města Přerova neuložilo 

KV žádný úkol ke kontrole. 

Ing. Jiří Kohout podal návrh na kontrolu převodu nemovitostí – Sportoviště Přerov,   

s. r. o.. Ing. Kohout informoval přítomné členy KV, že kontrola bude náročnější, bude 

se jednat zejména o kontrolu smluv.  Předseda KV se dotázal přítomných členů KV, 

kdo se chce také podílet na této kontrole. Přihlásili se Bc. Rostislav Hrdiborský a 

PhDr. Jiří Pospíšil. 

V 15:10 se dostavil pan Zdeněk Mach, který se omluvil, že přichází později, neboť se 

zdržel na jednání u soudu. 

Pan Mgr. Petr Caletka vznesl dotaz, jakým způsobem by měla probíhat celková 

kontrola? V jakém rozsahu navrhuje pan Ing. Jiří Kohout kontrolu provést – bude se 

to týkat celého projektu nebo pouze smluv? 

V 15.12 se dostavil náměstek primátora pan Michal Zácha. 

Ing. Jiří Kohout odpověděl, že kontrola by se týkala dohody mezi statutárním městem 

Přerov a Teplem, a. s., včetně převodů, nájmů, tedy jednalo by se o komplexní 

kontrolu. 

O tomto bodu kontroly proběhlo hlasování. 

 

KV/5/2a/2019 

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

 

Následně proběhla diskuze ohledně členů, kteří budou součástí této pracovní 

skupiny. Předsedou pracovní skupiny se stal Ing. Jiří Kohout, do pracovní skupiny se 

kromě výše jmenovaných Bc. Rostislava Hrdiborského a PhDr. Jiřího Pospíšila dále 

přihlásil PhDr. Marcel Kašík. 

 

KV/5/2b/2019 

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

 

Další náměty k provedení kontroly navrhl předseda KV RSDr. Josef Nekl – jedná se 

o dvě usnesení Zastupitelstva města Přerova a jedno usnesení Rady města Přerova. 

Návrh zněl na kontrolu právní a ekonomické stránky těchto usnesení. 



Prvním podnětem by bylo usnesení Zastupitelstva města Přerova 149/5/6/2019 

týkající se úplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p. č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba č. p. 1072, 

příslušná k části obce Přerov I. – Město v k. ú. Přerov (Velká Dlážka 46) do 

vlastnictví J. M. za kupní cenu ve výši 1 333 690,-- Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

Jedná se o prodej prostoru, ve které je nyní bufet a to vlastníkovi sousední prodejny 

– drogerie. Bufet by měl být nájemci ponechán k provozování. 

Členové KV se dohodli, že tímto podnětem se zabývat nebudou. 

 

Druhým podnětem usnesení Zastupitelstva města Přerova týkající se úplatného 

převodu nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p. č. 

6749/1, p. č. 6747/2, p. č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č. p. 1269, 

příslušná k části obce Přerov I. – Město, p. č.  6749/4, jehož součástí je budova 

k bydlení č. p. 1273, příslušná k části obce Přerov I. – Město, p. č. 6749/5, jehož 

součástí je budova k bydlení č. p. 268, příslušná k části obce Přerov I. – Město, vše 

v k. ú. Přerov do vlastnictví NORSOL, s. r. o. se sídlem Seifertova 33, 750 02 Přerov, 

IČ 63476380, za kupní cenu ve výši 7 526 292,81 Kč včetně DPH. Kupující se 

zavazuje, že nejpozději do dvou let ode dne účinnosti kupní smlouvy zajistí 

odstranění budov k bydlení, které jsou součástí výše uvedených pozemků. Pro 

případ, že kupující závazek odstranění budov nesplní, zavazuje se uhradit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3 338 925,18 Kč. 

K tomuto podnětu se vyjádřil za vedení přerovské radnice náměstek primátora Michal 

Zácha, který oznámil, že statutární město Přerov s Českým červeným křížem, který 

poskytuje služby v této budově, jedná. 

Návrh tedy zní na kontrolu kupní smlouvy, dále smluvní pokuty, zejména a ohledem 

na její vymahatelnost. 

Předseda KV RSDr. Josef Nekl sdělil, že by rád zkontroloval naplněn usnesení 

týkající se Českého červeného kříže. 

PhDr. Marcel Kašík sdělil, že účelem tohoto zařízení bylo přechodné ubytování pro 

lidi, kteří ztratili domov, ale ve výsledku tam lidé zůstávali zcela automaticky po dobu 

např. pěti, deseti let a nebyli motivováni ke změně životního stylu a začlenění se do 

společnosti. 

Ing. Jiří Kohout k tomuto dodal, že lidé budou pouze přestěhováni jinam, ale nic to 

nemění na situaci, že se nezmění životní situace těchto lidí. 

RSDr. Jiří Nekl k tomuto doplnil, že Českému červenému kříži chybělo oprávnění 

k poskytování těchto služeb. 

Dále Ing. Jiří Kohout dodal, že tímto krokem ztrácíme kontrolu nad těmito občany. 



PhDr. Jiří Pospíšil sdělil, že toto zařízení sloužilo jako noclehárna a její zrušení je 

špatným krokem, neboť za něj nebude žádná náhrada a pro tyto lidi bez domova 

hrozí v zimě nebezpečí umrznutí. 

Náměstek Michal Zácha sdělil, že by se touto záležitostí měla zabývat Komise pro 

sociální věci a zdravotnictví. 

Kontrolnímu výboru jde nejen o kontrolu smlouvy, ale také zda dojde k předání, 

v podstatě se bude jednat o dlouhodobý úkol. 

Ing. Jiří Kohout sdělil, že jde také o kontrolu průběhu usnesení. Členové KV se 

dohodli, že členy této pracovní skupiny budou: RSDr. Josef Nekl (člen), vedoucím 

této pracovní skupiny bude pan Zdeněk Mach a dalším členem bude pan Ing. Jiří 

Kafka. 

 

Dalším podnětem ke kontrole je usnesení Rady města Přerova 463/15/6/2019 

týkající se veřejné zakázky „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova – 

rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Z této zakázky byl 

vyloučen jeden účastník, který nesplňoval kvalifikační předpoklady. Vítězem se stala 

firma SISKO, spol. s. r. o., která byla původně druhá v pořadí. Cena za plnění činí 

1 183 000,-- Kč včetně DPH. 

Členové KV se dohodli, že tímto podnětem se zabývat nebudou. 

 

 

3) Různé 

 

V tomto bodě se členové KV zabývali návrhem RSDr. Josefa Nekla posunout termín 

příštího jednání KV až za 6 týdnů, tedy na 26. 6. 2019. O tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/5/3/2019 

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

 

 

 



4) Závěr 

 

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

KV za jejich účast a jednání ukončil v 15:40 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 


