
Zápis č. 30

z jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10. 3. 2014

Naše č.j.: MMPr/031266/2014/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 13. 3. 2014

Přítomni: Omluveni: 

Petr Laga

Ing. Ladislav Janda

Ing. Jiří Kohout    

Ivo Lausch

Ladislav Polák

Ing. Dagmar Schiesselová

Patricie Sládečková 

Jarmila Stejskalová

Ing. Michal Špalek    (15.05 hodin)

Ing. Helena Bendová

Neomluveni:

Hosté:

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 v 15.00 hodin, přivítal přítomné členy. Konstatoval,
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. 

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

      Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

Ověřovatelem zápisu byl schválen Ladislav Polák.

     Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

Od 15.05 hodin přítomen Ing. Špalek

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

Kontrolní skupina ve složení Ing. Janda (vedoucí kontrolní skupiny), J. Stejskalová 
a L. Polák provedla kontrolu dodržování postupů při stanovování pořadí 
žadatelů o nájem obecního bytu a při následném uzavírání smluv o nájmu obecních bytů 
stanovených Vnitřním předpisem č. 20/2012, vydaným Radou města Přerova, 
o hospodaření s obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 13/2013. Ing. Janda 
seznámil členy kontrolního výboru s průběhem kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 23. jednání dne 
28. dubna 2014.

      Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

Kontrolní skupina ve složení Ing. Schiesselová (vedoucí kontrolní skupiny) a Ing. Špalek 
provádí kontrolu postupu zaměstnanců Magistrátu města Přerova při nakládání 
s nalezenými věcmi v období roku 2013. Zápis z kontroly bude projednán na příštím 
jednání kontrolního výboru 14. dubna 2014.

Kontrolní skupina ve složení Ing. Kohout, Ivo Lausch a P. Sládečková dokončila kontrolu
průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění energetických úspor objektu 
Základní školy U tenisu“. Ing. Kohout seznámil kontrolní výbor s průběhem kontroly.
Bylo projednáno znění zápisu z kontroly. Kontrolní skupina provede drobné úpravy a na 
příštím jednání předloží kontrolnímu výboru zápis z kontroly včetně vyjádření pracovníků 
Odboru vnitřní správy, u kterých byla kontrola převážně prováděna.        

      

3. Informace, návrhy a připomínky členů výboru

Členy výboru nebyly předneseny žádné návrhy a připomínky.

4. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 14. 4. 2014 od 15.00 hodin.

30. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.15 hodin.
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V Přerově dne 13. 3. 2014

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

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

…………………………….

Ing. Helena Bendová, v.r.                                         
     organizační pracovník

  

Přílohy:    Prezenční listina

Usnesení

                    

Příloha č. 2
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Usnesení z 30. zasedání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 10. 3. 2014

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/30/2/2014 Vyhodnocení kontrolních úkolů

schvaluje

Kontrolní skupina ve složení Ing. Janda (vedoucí kontrolní skupiny), J. Stejskalová 
a L. Polák provedla kontrolu dodržování postupů při stanovování pořadí 
žadatelů o nájem obecního bytu a při následném uzavírání smluv o nájmu obecních bytů 
stanovených Vnitřním předpisem č. 20/2012, vydaným Radou města Přerova, 
o hospodaření s obecními byty, ve znění vnitřního předpisu č. 13/2013. Kontrolou nebyly 
zjištěny nedostatky. 

Zápis z kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Přerova na jeho 23. jednání dne 
28. dubna 2014.

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0

Odpovídá: Petr Laga      Termín předložení do ZM: 28. 4. 2014

V Přerově  13. 3. 2014                     …..…………………………..

          Petr Laga, v.r.

předseda kontrolního výboru


