
Zápis č. 13

ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26. 3. 2012

Naše č.j.: MMPr/041202/2012/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 29. 3. 2012

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga Patricie Sládečková

Ing. Ladislav Janda Ing. Michal Symerský

Ing. Dagmar Schiesselová

Ivo Lausch 

Ing. Jiří Kohout

Ladislav Polák

Ing. Michal Špalek

Ing. Helena Bendová

Neomluveni:

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

4. Závěr



Zápis:

1. Zahájení

Předseda P. Laga zahájil jednání v 15.00 hodin a přivítal přítomné členy. Konstatoval, 
že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

Ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Michal Špalek.

    Pro 6 / Proti 0 

Požádal přítomné o návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. Program byl 
schválen v navrhovaném znění.

Pro 6 / Proti 0

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

 P. Laga – Na 11. jednání Zastupitelstva města Přerova budou předloženy tři zápisy z 
kontrol projednané kontrolním výborem na minulém jednání. Na 11. jednání 
Zastupitelstva bude předložen Oddělením kontroly Odboru vnitřních věcí MMPr i 
materiál týkající se kontroly dotace poskytnuté v roce 2010 Auto klubu Přerov – město 
v AČR. Bylo navrženo, aby bylo k tomuto materiálu připojeno vyjádření kontrolního 
výboru v následujícím znění: 

„Při kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova byly 
zjištěny nedostatky uvedené v zápise o kontrole, který byl předložen Zastupitelstvu 
města Přerova na jeho 10. jednání. Fotografie sporných dokladů jsou doloženy 
v příloze. Na základě zjištěných nedostatků se kontrolní skupina rozhodla nepokračovat 
v provádění kontroly 
a Zastupitelstvo města Přerova pověřilo provedením kontroly vyúčtování poskytnuté 
dotace Oddělení kontroly Odboru vnitřních věcí MMPr.

Na fotografii č. 1 jsou zachyceny tři zjednodušené daňové doklady, jejichž součet 
neodpovídá částce uvedené na pokladnímu výdajovému dokladu. Na fotografii č. 2 je 
zachycena faktura za vodné za období roku 2010 i za období od 1. 1.  do 13. 1. 2011, na 
něž dotace poskytnuta nebyla.“

Pro 6 / Proti 0

 K pronájmu Jateční 26: P. Laga projednal tuto záležitost s p. Dohnalem (vedoucí 
Oddělení majetkoprávního). Předal mu přehled akcí pořádaných v pronajatých 
nebytových prostorách v Jateční 26 v období září – prosinec roku 2011, který předložilo 
Motivační centrum dětí a mládeže. 

 Kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Špalek a Ing. Jiří Kohout má dohodnutý 
termín na provedení kontroly vyúčtování dotace u občanského sdružení Svaz tělesně 
postižených v ČR, o.s. - MO Přerov.

 Kontrolní skupina ve složení Ing. L. Janda, Ing. D. Schiesselová a P. Sládečková 
provedla kontrolu vnitřního předpisu č. 8/2011 vydaného Radou města Přerova 
POSTUPY PŘI OPERACÍCH S PŘÍJMOVÝMI POKLADNÍMI DOKLADY 
(S PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÝMI TISKOPISY)  a kontrolu jeho dodržování. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Zápis z kontroly bude projednán s Odborem 
ekonomiky MMPr 29. 3. 2012.

 Kontrolní skupina ve složení Ing. M. Symerský, L. Polák a I. Lausch zahájí kontrolu 
vnitřní směrnice č. 8/2001 POKUTOVÉ BLOKY v platném znění a kontrolu jejího 



dodržování dne 3. 4. 2012.  
           

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Byl projednán způsob prokazování se členů kontrolního výboru při zahajování kontrol. 
Bude vystavováno pověření ke kontrole s uvedením složení kontrolní skupiny a předmětu 
kontroly.                                  
Pro 6 / Proti 0

                                                                       

4. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat 23. 4. 2012 od 15.00 hodin v zasedací 
místnosti Rady města Přerova, nám. T. G. Masaryka 1.

13. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.00 hodin.

V Přerově dne 29. 3. 2012

      
…….…………………………                                             …………………………….
     Ing. Michal Špalek, v.r.                                                                   Petr Laga, v.r.                              
         ověřovatel zápisu                                      předseda výboru

…………………………….

  Ing. Helena Bendová, v.r.

    organizační pracovník

Příloha:    Prezenční listina

Usnesení                 

    



                                              Příloha č. 1

Prezenční listina

ze 13. zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26. března 2012

Jméno a příjmení: Podpis:

Petr  Laga v.r.

Ing. Ladislav Janda v.r.

Ing. Jiří Kohout omluven

Ladislav Polák v.r.

Ing. Dagmar Schieselová v.r.

Patricie Sládečková omluvena

Ing. Michal Symerský omluven

Ing. Michal Špalek v.r.

Ivo Lausch v.r.

Ing. Helena Bendová v.r.

Hosté:



Příloha č. 2

Usnesení ze 13. zasedání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 26. 3. 2012

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/13/2/2012 Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje

 připojení vyjádření kontrolního výboru k předloze pro 11. jednání Zastupitelstva města 
Přerova, týkající se kontroly vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2011 Auto klubu Přerov 
– město v AČR v následujícím znění: 

„Při kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova byly zjištěny 
nedostatky uvedené v zápise o kontrole, který byl předložen Zastupitelstvu města Přerova 
na jeho 10. jednání. Fotografie sporných dokladů jsou doloženy v příloze. Na základě 
zjištěných nedostatků se kontrolní skupina rozhodla nepokračovat v provádění kontroly
a Zastupitelstvo města Přerova pověřilo provedením kontroly vyúčtování poskytnuté 
dotace Oddělení kontroly Odboru vnitřních věcí MMPr.

Na fotografii č. 1 jsou zachyceny tři zjednodušené daňové doklady, jejichž součet 
neodpovídá částce uvedené na pokladnímu výdajovému dokladu. Na fotografii č. 2 je 
zachycena faktura za vodné za období roku 2010 i za období od 1. 1.  do 13. 1. 2011, 
na něž dotace poskytnuta nebyla.“

    Výsledek hlasování: Pro/6/Proti/0/Zdržel se/0/

Odpovídá: Petr Laga         Termín předložení do ZM:  16. 4. 2012     

UKV/13/3/2012 Informace, návrhy a připomínky členů výboru

schvaluje

 způsob prokazování se členů kontrolního výboru při zahajování kontrol pověřením ke 
kontrole s uvedením složení kontrolní skupiny a předmětu kontroly.

    Výsledek hlasování: Pro/6/Proti/0/Zdržel se/0/

Odpovídá: Petr Laga                         Termín:  ihned

V Přerově  29. 3. 2012                 

 …..…………………………..

           Petr Laga, v.r. 

         předseda kontrolního výboru




