
Zápis č. 20

ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 17. 12. 2012

Naše č.j.: MMPr/164709/2012/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 21. 12. 2012

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga Ing. Michal Špalek

Ing. Ladislav Janda Ing. Michal Symerský

Ing. Jiří Kohout 

Ivo Lausch  

Ladislav Polák

Ing. Dagmar Schiesselová

Patricie Sládečková

Ing. Helena Bendová Neomluveni:

Hosté:

Ing. Jiří Bakalík (příchod 14.30 hod)

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

4. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Předseda P. Laga zahájil jednání ve 14.10 hodin a přivítal přítomné členy. Konstatoval, 
že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

Ověřovatelem zápisu byl schválen Ladislav Polák.

Pro 7 / Proti 0 

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

Pro 7 / Proti 0

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

 Pan Laga – 10. prosince proběhlo zasedání Zastupitelstva města Přerova, kde byly předloženy 
dvě zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem. Nebyly k nim vzneseny připomínky.

 Kontrolní skupina ve složení Ing. Kohout, Ing. Ladislav Janda a Ing. Michal Symerský provádí 
kontrolu použití dotace poskytnuté společnosti Teplo a.s. na rok 2011.

Kontrola byla přerušena, protože kontrolní skupině nebylo předloženo výběrové řízení 
na investiční akci „Divoká řeka“ realizovanou v plaveckém areálu.

Předseda představenstva společnosti Teplo a.s. písemně sdělil: „ …… kontrola výběrových řízení 
na dané akce není nezbytná pro posouzení kontroly dodržení podmínek při čerpání dotace, neboť k těm 
postačuje předložení smluv o dílo, fakturace, účtování daných akcí a fyzická kontrola provedené 
investice“.

Názor vedoucího kontrolní skupiny: „Kontrolní skupina se v rámci zadání kontrolního úkolu snaží 
zjistit, zda je způsob, jakým je dotace použita, v souladu s uzavřenou smlouvou a snaha kontrolní 
skupiny je vedena pouze s cílem zmapovat celý proces nakládání s dotací, tedy veřejnými prostředky 
města. Trvám tedy na poskytnutí informací, které dovolí plně ověřit transparentnost celého postupu 
Tepla Přerov a.s. při nakládání s dotací a zároveň ověřit, zda nakládání s těmito veřejnými prostředky 
při jejich investování, při kterém dochází ke zhodnocování majetku města, je účelné a efektivní.“

Pan Laga - navrhuje zkontrolovat to, co je dostupné a ke zprávě z kontroly, která bude 
předložena Zastupitelstvu města na jeho únorovém zasedání, připojit návrh, aby Zastupitelstvo 
města dalo (případně nedalo) Kontrolnímu výboru za úkol zkontrolovat výběrové řízení 
na uvedenou akci.

Od 14.30 přítomen Ing. Bakalík

Ing. Kohout – úkol zkontrolovat dodržení podmínek při čerpání dotace byl zastupitelstvem již 
uložen a kontrolu zadání veřejné zakázky a průběhu výběrového řízení chápe jako součást 
tohoto úkolu.

Z diskuse vyplynul závěr, že kontrolní skupina dokončí kontrolu z dostupných materiálů a na 
příštím jednání bude Kontrolnímu výboru předložen zápis z této kontroly s návrhem 
Zastupitelstvu města na zadání kontroly veřejné zakázky „Divoká řeka“. 

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Host - Ing. Bakalík pozdravil přítomné. Sdělil, že se snaží zúčastnit jednání všech komisí 
a výborů a je rád, že funguje komunikace mezi ním a kontrolním výborem. Jestliže se dostává 
včas k informacím, je možno případné problémy řešit. Nabídl pomoc při provádění činnosti 
kontrolního výboru. Seznámil přítomné stručně s činností magistrátu. Popřál všem hodně štěstí 
a zdraví do nového roku.
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Další jednání kontrolního výboru proběhne v pondělí 21. 1. 2013 od 15.00 hodin, místnost bude 
upřesněna v pozvánce.

                                                                       

4. Závěr

20. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 15.30 hodin.

V Přerově dne 21. 12. 2012

      
…….…………………………                                             …………………………….
      Ladislav Polák, v.r.                                                                Petr Laga, v.r.                                                              
        ověřovatel zápisu                                         předseda výboru

…………………………….

Ing. Helena Bendová, v.r.                                         
     organizační pracovník

  

Příloha:    Prezenční listina



4

              Příloha č. 1

Prezenční listina

z 20. zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 17. prosince 2012

Jméno a příjmení: Podpis:

Petr  Laga v.r.

Ing. Ladislav Janda v.r.

Ing. Jiří Kohout v.r.

Ladislav Polák v.r.

Ing. Dagmar Schiesselová v.r.

Patricie Sládečková v.r.

Ing. Michal Symerský OMLUVEN

Ing. Michal Špalek OMLUVEN

Ivo Lausch    v.r.

Ing. Helena Bendová v.r.

Hosté:

Ing. Jiří Bakalík (příchod 14.30 hod) v.r.

                    




