
Zápis č. 27

z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 4. 11. 2013

Naše č.j.: MMPr/137827/2013/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 5. 11. 2013

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga Ing. Jiří Kohout

Ing. Ladislav Janda Ing. Dagmar Schiesselová

Ivo Lausch

Ladislav Polák

Patricie Sládečková 

Jarmila Stejskalová

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, přivítal přítomné členy. Konstatoval,
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

Ověřovatelem zápisu byl schválen Ladislav Polák.

      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 Ing. Kohout, Ivo Lausch a P. Sládečková - kontrola průběhu 
zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor objektu Základní školy 
U tenisu“ - Ing. Kohout sdělil, že kontrola pokračuje, má dohodnutý termín schůzky 
s ředitelem společnosti, která byla při hodnocení nabídek vyřazena. 

 Kontrolní skupina ve složení Ing. Janda a Ing. Schiesselová - kontrola čerpání dotace 
poskytnuté občanskému sdružení 1. FC Viktorie Přerov na základě usnesení ZM 
č. 369/9/5/2011 bodu 8. Ing. Janda podal zprávu o probíhající kontrole, doklady byly 
zkontrolovány, kontrolní skupině budou ještě předloženy nájemní smlouvy a navštíví 
sportoviště na Alšově ulici a na Sokolské ulici.

Protože byla občanskému sdružení 1. FC Viktorie Přerov poskytnuta na základě usnesení 
ZM č. 577/13/4/2012 bodu 5 další dotace na rok 2012 v rámci mimořádných podpor, bylo 
navrženo rozšířit prováděnou kontrolu o čerpání této dotace.

      Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0

 Kontrolní skupina ve složení J. Stejskalová, L. Polák a Ing. Špalek - kontrola uzavřených 
smluv grantového programu a ověření jejich souladu se vzorem schváleným 
Zastupitelstvem města Přerova. Na každém pracovišti byly vybrány 3 smlouvy. Zatím 
byla provedena kontrola dotací určených na „sport a volný čas“, výsledek kontroly byl 
projednán s pracovníkem, který smlouvy zpracovává. Smlouvy z oblasti „zdravotnictví 
a sociálních služeb“ byly zkontrolovány, ale nebyl vyhotoven a projednán zápis. Kontrolu 
smluv z oblasti „kultury“ provede kontrolní skupina 11. 11. 2013.

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

Všechny kontrolní skupiny pokračují v kontrolách.   

       

4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Členy výboru nebyly předneseny žádné návrhy a připomínky.

5. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2013 
od 14.00 hodin.
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27. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 15.55 hodin.

V Přerově dne 5. 11. 2013

      
…….…………………………                                             …………………………….

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

…………………………….

Ing. Helena Bendová, v.r.                                         
     organizační pracovník

  

Přílohy:    Prezenční listina

Usnesení
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Příloha č. 2

Usnesení z 27. zasedání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 4. 11. 2013

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/27/2/2013 Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje

 Ing. Janda podal zprávu o probíhající kontrole dotace poskytnuté občanskému sdružení 1. 
FC Viktorie Přerov na základě usnesení ZM č. 369/9/5/2011 bodu 8. Protože byla tomuto 
občanskému sdružení poskytnuta na základě usnesení ZM č. 577/13/4/2012 bodu 5 další 
dotace na rok 2012 v rámci mimořádných podpor, bylo navrženo rozšířit prováděnou 
kontrolu o čerpání této dotace.

                                                                                                         Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0

Odpovídá: Petr Laga

V Přerově  5. 11. 2013                  …..…………………………..

          Petr Laga, v.r.

předseda kontrolního výboru

                    


