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Záznam o výsledku kontroly č.16/2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 
Předmět kontroly:  Vedení agendy valných hromad -I. ZÁMEK Havířov s.r.o.,  

                                                                                                   -II. Městská realitní agentura, s.r.o. 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolované osoby:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 11. září 2017 začátek v 15:30 hod. konec 16:55 hod. 

                                               13. září 2017 začátek v 08:00 hod.    konec 08:25 hod.  

                                               14. září 2017 začátek v 08:30 hod.    konec 09:05 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2017. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Petr Špok, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Mgr. Michaela Horňáková 

                                                Petr Wala - nepřítomen 

 

 

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda valných hromad (za rok 2016) společností ZÁMEK 

Havířov, s.r.o. a Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

Spis a veškerá agenda je založena na odboru právních služeb MMH.  

 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

I. Kontrola agendy VH ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

 

 

Provedená kontrola se týkala těchto dokumentů 

1. Výpis  z usnesení č. 2918/59 RMH/2017 z 15.2.2017 – ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava 

valné hromady, Žádost o svolání VH, odesláno  20.2.2017 – MMH/15337/2017.   

 

2. Pozvánka  na  jednání jediného společníka (řádnou VH za rok 2016) společnosti ZÁMEK 

Havířov, s.r.o. ze dne 27.3.2017 -  MMH/25505/2017.  

 

3. Zaslání materiálů pro VH k vyjádření na OPS MMH – Žádost o zaslání ze dne 18.4.2017 - 

MMH/31814/2017, Termín dle usnesení byl 12.4.2017 – nesplněno.  

Materiály dodány 18.4.2017 e-mailem - splněno.  

 

4. Předání podepsaných materiálů pro VH  na odbor kanceláře primátora v listinné a 

elektronické podobě. Termín  26.4.2017  - splněno. 
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5. Rozhodnutí jediného společníka - Zápis z jednání jediného společníka v působnosti valné 

hromady ze dne 3.5.2017  – usnesení 3162/64RMH/2017 v části ukládá: 

1.) Zaslání rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti z 3.5.2017 – jednatel, 

předseda dozorčí rady, splněno 3.5.2017 – MMH/37145/2017,  

2.) Provedení změny jednatelů v Obchodním rejstříku – splněno 9.6.2017, OR, 

3.) Předání kompletní účetní a jiné dokumentace mezi odvolaným a zvoleným jednatelem  

Zodpovídá: odvolaný jednatel,    termín: 31.5.2017 - nesplněno,  

splněno k 28.6.2017, usnesení 3162/RMH/2017 – vypuštěno ze sledování,  

6. Zaslání zápisu z VH 3.5.2017 – jednatel, předseda d.r., dne  11.5.2017 - MMH/38585/2017. 

 

 

 

Závěr kontroly agendy VH ZÁMEK Havířov, s.r.o.:  

  

Kontrolou agendy VH ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2016 nebylo zjištěno žádné zásadní 

pochybení.  
 

                                         

  

 

II. Kontrola agendy VH – Městská realitní agentura, s.r.o.. 

 

 

Kontrola provedena u těchto dokumentů  

  

1. Výpis  z usnesení č. 2917/59 RMH/2017 z 15.2.2017 – Městská realitní agentura, s.r.o. – 

příprava valné hromady, Žádost o svolání VH jednateli, předsedovi d.r., řediteli společnosti, 

termín – 28.2.2017,  odesláno  20.2.2017 – MMH/15330/2017.  

 

2. Doručení pokynu valné hromady dne 15.2.2017 dle bodu 3 usnesení 2917/59RMH/2017 do 

sídla společnosti MRA, s.r.o., termín 16.2.2017, odesláno 16.2.2017 – MMH/14264/2017. 

 

3. Pozvánka na jednání jediného společníka (řádnou VH za rok 2016) společnosti Městská 

realitní agentura ze dne 27.3.2017 MMH/25812/2017 – splněno.  
 

4. Zveřejnění pozvánky na valnou hromadu dne 3.5.2017 na internetových stránkách 

společnosti MRA, s.r.o. termín – 31.3.2017, uveřejněno 27.3.2017 – splněno. 
 

5. Zaslání v elektronické podobě materiály pro VH k vyjádření na OPS MMH, termín 

12.4.2017  – Materiály dodány 6.4.2017 -  splněno.  

 

6. Předání podepsaných materiálů pro VH  na odbor kanceláře primátora v listinné a 

elektronické podobě. Termín  26.4.2017  - splněno. 

 

7. Zaslání zápisu z VH 3.5.2017  Zápis z jednání jediného společníka v působnosti valné 

hromady ze dne 3.5.2017  odeslán jednateli, předsedovi dozorčí rady, řediteli společnosti    

dne  11.5.2017 -  38587MMH/2017 
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Závěr kontroly agendy VH Městská realitní agentura, s.r.o.:  

  

 

Kontrolou agendy VH Městská realitní agentura, s.r.o. za rok 2016 nebylo zjištěno žádné 

zásadní pochybení.  
  

 

 

 
 
V Havířově dne 14.9.2017  
Zapsala: Petra Maňhalová, DiS. 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření vedoucí odboru právních služeb Magistrátu města Havířova:   
  
 

Bez připomínek. 

 

…………………………… 

JUDr. Bohuslava Kochová 

 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
 
…………………………….…                                             ……………………………….… 

          Ing. Petr Špok                                          Mgr. Michaela Horňáková  

člen Kontrolního výboru ZMH                                             členka Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
            
 
                               
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x OPS 
             
             


