
Zápis č. 21

ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 21. 1. 2013

Naše č.j.: MMPr/011591/2012/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 23. 1. 2013

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga Ivo Lausch

Ing. Ladislav Janda Ing. Michal Symerský

Ing. Jiří Kohout 

Ladislav Polák  

Ing. Dagmar Schiesselová

Patricie Sládečková 

Ing. Michal Špalek

Ing. Helena Bendová Neomluveni:

Hosté:

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

5. Závěr
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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 byla schválena Ing. Dagmar Schiesselová.

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

P. Laga oznámil, že Ing. Symerský poslal žádost o uvolnění z funkce člena kontrolního výboru 
k 31. 1. 2013. Na příštím zasedání zastupitelstva bude navržena nová členka kontrolního 
výboru.

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

Kontrola dotace poskytnuté společnosti Teplo Přerov a.s.

Při kontrole prováděné kontrolním výborem nebyla kontrolní skupině předložena výběrová 
řízení na inv. akci „Divoká řeka“ a na poskytovatele úklidových služeb.

Panu Lagovi jako členu dozorčí rady společnosti Teplo Přerov a.s. byla výše uvedená výběrová 
řízení předložena dne 18. 1. 2013. Přítomen byl také Ing. Janda. V předložených výběrových 
řízeních nebyly zjištěny nedostatky a dne 21. 1. 2013 předali Ing. Janda a pan Laga informaci 
o kontrole těchto výběrových řízení kontrolnímu výboru. 

Ing. Kohout: Jako vedoucí kontrolní skupiny nebyl o této aktivitě předem informován a chápe 
situaci tak, že kontrola výběrových řízení nebyla kontrolní skupině umožněna. Výběrová řízení 
byla zkontrolována jiným způsobem, ne v rámci kontroly prováděné kontrolním výborem.

P. Laga: To, že byla tato kontrola kontrolnímu výboru zastupitelstvem umožněna, je v rámci 
naší republiky nadstandardní postup. V našem právním řádu je kontrola hospodaření akciové 
společnosti zajištěna dozorčí radou. V případě poskytnutí dotace může být kontrola provedena 
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontroly dotací provádí dle 
organizačního řádu magistrátu města Přerova oddělení kontroly.

Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 16. jednání 4. 2. 2013.

      Pro 7/Proti 0

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

Kontrolní skupina ve složení Ing. Schiesselová (vedoucí kontrolní skupiny) a Ing. Janda 
provede kontrolu plnění usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 24, na jehož základě byla 
poskytnuta dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu.

Pro 7 / Proti 0

Kontrolní skupina ve složení P. Sládečková (vedoucí kontrolní skupiny), Ing. Kohout 
a I. Lausch provede kontrolu plnění usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodů 11, 14 a 25, na jejichž 
základě byly poskytnuty dotace občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Přerov.

Pro 7 / Proti 0
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Kontrolní skupina ve složení L. Polák (vedoucí kontrolní skupiny) a Ing. Špalek provede 
kontrolu plnění usnesení ZM č. 35/2/6/2010 bodu 15, na jehož základě byla poskytnuta dotace 
občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec.

Pro 7 / Proti 0

4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Byly stanoveny další termíny jednání kontrolního výboru v 1. pololetí roku 2013: 

pondělí 4. 3. 2013 od 15.00 hodin,

pondělí 29. 4. 2013 od 15.00 hodin,

pondělí 10. 6. 2013 od 15.00 hodin.

Další jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 4. 3. 2013 od 15.00 hodin v zasedací 
místnosti Rady města Přerova, nám. T. G. Masaryka 1.

5. Závěr

21. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.20 hodin.

V Přerově dne 23. 1. 2013

      
…….…………………………                                             …………………………….
Ing. Dagmar Schiesselová, v. r.                                                        Petr Laga, v. r.                                                                 
         ověřovatel zápisu                                                 předseda výboru

…………………………….

   Ing. Helena Bendová, v. r.                                         
     organizační pracovník

   

Příloha č. 2
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Usnesení z 21. zasedání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 21. 1. 2013

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/21/2/2013 Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje

zápis z kontroly čerpání dotace poskytnuté společnosti Teplo Přerov a.s. na rok 2011.
   

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

UKV/21/3/2013

schvaluje následující kontrolní úkoly

Kontrolní skupina ve složení Ing. Schiesselová (vedoucí kontrolní skupiny) a Ing. Janda 
provede kontrolu plnění usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 24, na jehož základě byla 
poskytnuta dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu.

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

Kontrolní skupina ve složení P. Sládečková (vedoucí kontrolní skupiny), Ing. Kohout 
a I. Lausch provede kontrolu plnění usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodů 11, 14 a 25, na jejichž 
základě byly poskytnuty dotace občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Přerov.

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

Kontrolní skupina ve složení L. Polák (vedoucí kontrolní skupiny) a Ing. Špalek provede 
kontrolu plnění usnesení ZM č. 35/2/6/2010 bodu 15, na jehož základě byla poskytnuta dotace 
občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec.

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

Odpovídá: Petr Laga     Termín předložení do ZM:  4. 2. 2013

V Přerově  23. 1. 2013                  …..…………………………..

          Petr Laga, v.r.

předseda kontrolního výboru

                    


