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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 7.7.2015

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru

Navrhovatel: Kontrolní výbor, Kontrolní výbor

Zpracovatel: Ing. Helena Bendová, organizační pracovnice Kontrolního výboru

Název návrhu:

Zpráva o  plnění úkolu uloženého kontrolnímu výboru  Zastupitelstvem města Přerova 
na jeho 7. jednání dne 8. 6. 2015 - dopracování zápisu  o kontrolách usnesení Rady 
města Přerova č. 135/7/5/2015 a usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. bere na vědomí konečný výsledek kontroly usnesení RM č. 135/7/5/2015

2. ukládá Radě města Přerova učinit právní kroky k usnesení Rady města Přerova č. 
135/7/5/2015 s ohledem na možnou odpovědnost členů Rady, kteří rozhodli o prodloužení 
lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem "Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. 
Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova"

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor na svém 6. jednání znovu projednal na základě úkolu stanoveného usnesením 
Zastupitelstva města Přerova č. 153/7/2/2015 veřejnou zakázku "Rekonstrukce chodníků v 
Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova" -
prodloužení lhůty pro dokončení realizace.
Členové Kontrolního výboru po diskuzi trvají na znění původního zápisu o kontrole a považují tuto 
kontrolu za uzavřenou. 
Doplnění zápisu z kontroly usnesení RM č. 135/7/8/2015 Prodloužení lhůty pro dokončení realizace 
stavby s názvem "Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, 
ul. Želatovská a ul. Tylova" a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 je přílohou 
tohoto materiálu.
Kontrolní výbor projednal také druhou část úkolu, kterou je dopracování zprávy o prodeji 
nemovitosti na Škodově ulici společnosti Opera Bohemia s.r.o. Výše uvedené usnesení 
Zastupitelstva nespecifikuje zaměření požadovaného rozšíření kontroly. Zpráva bude po dopracování 



předložena Zastupitelstvu města Přerova.

Nad rámec shora uvedeného a v reakci na skutečnosti obsažené v zápise ze 7. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 8.6.2015, považuje kontrolní skupina za vhodné ještě dodat, že dle § 119 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, je náplní kontrolního výboru, jak je již ostatně z 
jazykového výkladu jeho názvu zřejmé, především kontrola, a to konkrétně plnění usnesení 
zastupitelstva obce a rady obce, pokud je zřízena, dodržování právních předpisů ostatními výbory a 
obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a v neposlední řadě rovněž plnění dalších 
kontrolních úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Dle § 119 odst. 4 dotčeného zákona pak o 
provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly 
zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění těchto nedostatků.
Pokud tato zákonná ustanovení převedeme do praktické roviny vytyčeného kontrolního úkolu, pak je 
třeba uvést, že dle názoru členů kontrolní skupiny byly z jejich strany splněny všechny podmínky 
v zákoně uvedené, když byly veškeré nedostatky, jež kontrolní skupina v daném případě zjistila, 
řádně vyspecifikovány, a to dokonce i nad rámec kontrolního úkolu, který si na počátku své 
činnosti stanovila, přičemž závěrem nebyl opomenut ani návrh opatření směřujících k 
odstranění zjištěných nedostatků. 
Z uvedených důvodů je kontrolní skupina přesvědčena, že stanovený úkol vyčerpávajícím způsobem 
splnila, čímž naplnila znění litery zákona, a proto je pro ni až zarážející reakce některých členů 
zastupitelstva uvedená v zápise z jeho zasedání, kteří si dle názoru členů kontrolní skupiny, 
pravděpodobně dosud zcela neujasnili postavení a pracovní náplň kontrolního výboru. Je totiž nadevší 
pochybnost zřejmé, že funkcí kontrolního výboru je především nezávislá a nestranná kontrola 
případů vyplývajících z usnesení zastupitelstva obce či rady obce (v tomto případě 
Zastupitelstva města Přerova a Rady města Přerova), a nikoli funkce výkonná, již by asi měl, dle 
představy některých zastupitelů, výbor rovněž plnit. V tomto kontextu je proto třeba opětovně 
zdůraznit, že kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva, když současně se 
tomuto vrcholnému orgánu obce v samostatné působnosti ze své činnosti zodpovídá, a je mu tudíž 
podřízen. Z tohoto důvodu jsou členové kontrolního výboru přesvědčeni, že pokud je z jejich strany na 
jednání zastupitelstva předložen určitý výstup ve formě zápisu o provedené kontrole, v němž jsou 
jasně specifikovány zjištěné nedostatky a návrhy opatření k jejich odstranění, je posléze výhradně v 
dikci tohoto kolektivního orgánu, jak se k daným zjištěním postaví, tedy zda, popř. jakým 
způsobem s nimi bude dále naloženo. Není proto dost dobře možné, aby tuto „rozhodovací“ 
funkci, a popř. i následnou funkci „výkonnou“, jež dle zákona náleží radě obce (v tomto případě 
Radě města Přerova) suploval samotný kontrolní výbor nebo jeho jednotliví členové, neboť by 
tím jednoznačně došlo k překročení pravomoci ze strany těchto subjektů danou jim zákonem,
nehledě na to, že i samotné zastupitelstvo, pokud by v tomto směru chtělo přijmout určitý právní akt, 
jímž by „delegovalo“ část svých pravomocí na tento výbor, by patrně nepostupovalo v souladu se 
zákonem či by jej přinejmenším obcházelo. 
Druhou problematickou rovinu, na niž si dovolují členové kontrolního výboru upozornit, představuje 
otázka plnění kontrolních úkolů, jimiž byl kontrolní výbor ze strany zastupitelstva na jeho zasedání 
dne 8.6.2015 pověřen. Je samozřejmě neoddiskutovatelným zákonným právem zastupitelstva 
obce (§ 119 odst. 3 písm. c) z. č. 128/2000 Sb.) ukládat zmíněnému výboru kontrolní úkoly, které 
tento musí následně řádně splnit. Je však třeba si uvědomit, že z uloženého zadání, by dle názoru 
všech členů kontrolního výboru, mělo být alespoň částečně seznatelné, jaké konkrétní úkoly by 
měl kontrolní výbor plnit, obzvláště za situace, kdy z předkládaného, řádně odůvodněného zápisu 
kontrolního výboru ve věci, je dle názoru všech členů kontrolního výboru zcela zřejmé, jakých závěrů 
bylo dosaženo, když tyto závěry i s podrobným odůvodněním byly všem členům zastupitelstva v 
dostatečném časovém předstihu zaslány, a proto se s nimi mohli tito již před samotným konáním shora 
uvedeného zasedání zastupitelstva řádně seznámit. Je proto poněkud nelogické, když někteří členové 
zastupitelstva, pravděpodobně s jistou mírou neznalosti věci, obecně navrhnou, aby bylo v kontrole 
pokračováno, konkrétně, aby byla dopracována zpráva o prodloužení lhůty pro dokončení realizace 
stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově – ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, 
ul. Želatovská a ul. Tylova“ schválením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014 bez toho, 
aby bylo jasně, stručně a srozumitelně z jejich strany formulováno, co a jakým způsobem by mělo být 



dále zkontrolováno, což samozřejmě jednak značně zkomplikovalo další činnost dotčené kontrolní 
skupiny a navíc nebylo zcela zřejmé, jakým směrem by se měla další kontrolní činnost ubírat. 
I přes uvedené výhrady se však dotčená kontrolní skupina pokusila v rámci zákonem daných 
mantinelů a povinností, v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, při respektu všech práv a 
právem chráněných zájmů kontrolovaných osob dostát zadanému úkolu, což se odrazilo ve shora 
vypracovaném zápise z provedené kontroly.


