Zápis č. 24
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 10. 6. 2013

Naše č.j.: MMPr/079471/2013/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10
Datum: 17. 6. 2013

Přítomni:

Omluveni:

Petr Laga
Ing. Ladislav Janda
Ladislav Polák
Ing. Dagmar Schiesselová
Patricie Sládečková
Ing. Michal Špalek
Jarmila Stejskalová
Ing. Helena Bendová
Ing. Jiří Kohout

(od 14.15 hodin)

Ivo Lausch

(od 14.40 hodin)

Neomluveni:

Hosté:
Ing. Jiří Bakalík

Program:
1.

Zahájení

2.

Vyhodnocení kontrolních úkolů

3.

Informace, návrhy a připomínky členů výboru

4.

Závěr

Zápis:
1. Zahájení
Předseda P. Laga zahájil jednání ve 14.10 hodin, přivítal přítomné členy a hosta
Ing. Jiřího Bakalíka.
Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášení schopný.
Ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Michal Špalek.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0
Předseda požádal přítomné o návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. Program
byl schválen v navrhovaném znění.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0
2. Vyhodnocení kontrolních úkolů
 Kontrolní skupina ve složení P. Sládečková, Ing. Kohout a I. Lausch provedla kontrolu
dodržení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo SML/015/2012 při
čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Handball Club. Na základě některých nedostatků uvedených v zápise z kontroly, byla
následně provedena kontrola Oddělením kontroly Odboru vnitřních věcí MMPr. Tentokrát
byly ke kontrole předloženy veškeré podklady potřebné k prokázání splnění účelu čerpání
dotace (zápisy z utkání, smlouvy s hráči apod.). Nesrovnalosti zjištěné kontrolním
výborem byly odstraněny.
Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 19. jednání dne
9. září 2013.
Po 7/Proti 0/Zdržel se 0
Od 14.15 hodin přítomen Ing. Kohout
 Kontrolní skupina ve složení Ing. Janda, Ing. Schiesselová a J. Stejskalová provedla
kontrolu stanovení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013. Ing. Janda seznámil
kontrolní výbor s průběhem a výsledkem kontroly.
Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 19. jednání dne
9. září 2013.
Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0
Od 14.40 hodin přítomen Ivo Lausch
3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru
Ing. Bakalík ještě jednou pozdravil přítomné a řekl, že se nejčastěji zúčastňuje jednání
kontrolního a finančního výboru, protože z jejich činnosti čerpá důležité informace.
Popřál členům kontrolního výboru, aby načerpali během dovolené hodně energie, aby
mohli dobře hlídat činnost úředníků a politiků.
P. Laga navrhl členům, aby si na příští jednání kontrolního výboru připravili návrhy
na kontroly, doporučil zaměřit se na obecně závazné vyhlášky a vnitřní předpisy.
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Ing. Kohout navrhl provést kontrolu průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky
na Zajištění energetických úspor objektu Základní školy U tenisu.
Kontrolu provede po ukončení zadávacího řízení kontrolní skupina ve složení
Ing. Kohout (vedoucí kontrolní skupiny), Ivo Lausch a P. Sládečková.
Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0
4. Závěr
Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 19. srpna 2013 od 15.00 hodin.
24. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.00 hodin.

V Přerově dne 17. 6. 2013

…….…………………………
Ing. Michal Špalek, v.r.
ověřovatel zápisu

…………………………….
Petr Laga, v.r.
předseda výboru

…………………………….
Ing. Helena Bendová, v.r.
organizační pracovník

Přílohy:

Prezenční listina
Usnesení
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Příloha č. 1

Prezenční listina
z 24. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 10. června 2013

Jméno a příjmení:

Podpis:

Petr Laga

v.r.

Ing. Ladislav Janda

v.r.

Ing. Michal Špalek

v.r.

Ladislav Polák

v.r.

Jarmila Stejskalová

v.r.

Ing. Dagmar Schiesselová

v.r.

Patricie Sládečková

v.r.

Ing. Jiří Kohout

(od 14.15 hodin)

v.r.

Ivo Lausch

(od 14.40 hodin)

v.r.

Ing. Helena Bendová

v.r.

Hosté:
Ing. Jiří Bakalík

v.r.
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Příloha č. 2

Usnesení z 24. zasedání
Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 10. 6. 2013
KONTROLNÍ VÝBOR
UKV/24/2/2013

Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje
 zápis z kontroly dodržení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace číslo
SML/015/2012 při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Tělocvičná jednota
Sokol Přerov Handball Club včetně důvodové zprávy, kde bude uvedeno: „Na základě
některých nedostatků uvedených v zápise z kontroly, byla následně provedena kontrola
Oddělením kontroly Odboru vnitřních věcí MMPr. Tentokrát byly ke kontrole předloženy
veškeré podklady potřebné k prokázání splnění účelu čerpání dotace (zápisy z utkání,
smlouvy s hráči apod.). Nesrovnalosti zjištěné kontrolním výborem byly odstraněny.“
Po 7/Proti 0/Zdržel se 0
 zápis z kontroly stanovení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013.
Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0
Odpovídá: Petr Laga
UKV/24/3/2013

Termín předložení do ZM: 9. 9. 2013

Stanovení kontrolních úkolů

schvaluje následující kontrolní úkol:
 kontrola průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na Zajištění energetických úspor
objektu Základní školy U tenisu. Kontrolu provede po ukončení zadávacího řízení
kontrolní skupina ve složení Ing. Kohout (vedoucí kontrolní skupiny), Ivo Lausch
a P. Sládečková.
Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0
Odpovídá: Petr Laga

Termín předložení do ZM: 9. 9. 2013

V Přerově 17. 6. 2013

…..…………………………..
Petr Laga, v.r.
předseda kontrolního výboru
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