
Zápis
z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova

Kontrolní skupina KV pracovala ve složení:
vedoucí skupiny - Ing. Tomáš Dostal
člen skupiny - Mgr. Markéta Pospíšilová
člen skupiny - MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek
člen skupiny - Ing. Miloslav Skládal

Vyjádření dotčených za magistrát Města Přerova:
- náměstek primátora – Bc. Tomáš Navrátil
- ved. Odboru sociálních věcí a školství – Mgr. Romana Pospíšilová

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení Rady města Přerova č. 136/7/7/2015 Žádost o odvolání 
ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření stížnosti Českou školskou inspekcí.
(7. schůze RM Přerova, dne 8. 1. 2015)

Rada města Přerova po projednání:
1. předběžně projednala žádost o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření
stížnosti Českou školní inspekcí,
2. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi projednat danou záležitost s oběma
dotčenými stranami,
3. ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi předložit k projednání danou 
záležitost Výboru pro školství a sport a informaci o výsledku jednání předložit Radě města 
dne 5.2. 2015,
4. ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romaně Pospíšilové svolat 
školskou radu při ZŠ J.A.Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14
za přítomnosti zástupců členů Rady města Přerova primátora Mgr. Vladimíra Puchalského,
Ing. Petra Vrány, p. Radka Pospíšilíka a p. Rudolfa Neulse.

Kontrola byla vykonána na základě usnesení Kontrolního výboru č. UKV/1/4/2015 konaného 
dne 19.1.2015.

Termín provedení kontroly: 19.1. – 24.6.2015

Kontrolní zjištění:

 kontrolou formulace přijatého usnesení bylo zjištěno, že v bodech 3. a 4. byly uloženy 
úkoly, které nelze podle zákona naplnit:
bod 3. – Výbor pro školství a sport o výsledku svého jednání informuje pouze 
zastupitelstvo, kterého ho zřídilo, nikoli aby předkládal své závěry Radě města.
bod 4. – zasedání Školské rady svolává její předseda, a to jak dle ust. § 167 odst. 7 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, tak dle Jednacího řádu školské rady ZŠ Předmostí. Není 
tak v kompetenci vedoucí odboru takto učinit. Jednání Školské rady je uzavřené, osoby 
zve předseda.
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 na základě tohoto zjištění a po konzultaci s právním oddělením předložil ing. Dostal 
Tomáš, jako člen ZM na 3. jednání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 
2015 návrh na usnesení, který nebyl přijat:
„56/3/2/2015 Návrh člena Zastupitelstva města Ing. Tomáše Dostala
Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit primátorovi Statutárního 
města Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému posoudit správnost usnesení Rady města 
Přerova č. 136/7/7/2015 z její 7. schůze konané dne 8.1.2015 a zvážit využití postupu dle 
ust. § 105 zákona o obcích.“

 na základě nepřijatého usnesení bylo právní oddělení požádáno e-mailem dne 4. února 
2015 o součinnost při přípravě podnětu Ministerstvu vnitra ČR na pozastavení výkonu 
citovaného usnesení podle ust. § 124 zákona o obcích. Současně byla informována 
i vedoucí odboru sociálních věcí a školství.

 na 9. schůzi RM konané dne 5. února 2015 byla přijata revokace usnesení v bodě 3. a 4. 
pod číslem  210/9/11/2015 ZŠ J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov -
Předmostí, Hranická 14  - změna usnesení

Rada města Přerova po projednání mění bod 3. a 4. usnesení č. 136/7/7/2015 ze 7. schůze 
Rady města Přerova konané dne 8. ledna 2015, a to tak, že:

původní znění
3. Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši 

Navrátilovi předložit k projednání danou záležitost Výboru pro školství a sport 
a informaci o výsledku jednání předložit Radě města dne 5. 2. 2015,

4. Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí 
a školství Mgr. Romaně Pospíšilové svolat školskou radu při ZŠ J. A. Komenského 
a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 za přítomnosti zástupců členů 
Rady města Přerova primátora Mgr. Vladimíra Puchalského, Ing. Petra Vrány, 
p. Radka Pospíšilíka a p. Rudolfa Neulse.

se mění takto:
3. Rada města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši 

Navrátilovi předložit k projednání danou záležitost Výboru pro školství a sport,
4. Rada města Přerova po projednání ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí 

a školství Mgr. Romaně Pospíšilové svolat jednání v dané věci za účasti členů školské 
rady při ZŠ J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a za 
přítomnosti zástupců členů Rady města Přerova primátora Mgr. Vladimíra 
Puchalského, Ing. Petra Vrány, p. Radka Pospíšilíka a p. Rudolfa Neulse.

- takto přijatá změna usnesení je v souladu se školským zákonem i zákonem o obcích
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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 136/7/7/2015 VE ZNĚNÍ ZMĚNY 210/9/11/2015:

bod 1.:  
RM na své 18. schůzi konané dne 21. května 2015 přijala usnesení:

489/18/8/2015 Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na
Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14
Rada města Přerova po projednání:
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí výsledek inspekční činnosti
a kontroly provedené Olomouckým inspektorátem České školní inspekce ve dnech 12., 13. 
a 17. - 19. února 2015 a výsledky kontrol zřizovatele v Základní škole J. A. Komenského
a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14.
Inspekční zpráva a výsledky kontrol zřizovatele jsou přílohou důvodové zprávy.
2. schvaluje předložené návrhy odpovědí, které budou zaslány zástupcům stěžovatelů.

- úkol bod 1. - splněn

bod 2.:
Odbor Sociálních věcí a školství předložil dva zápisy ze dne 12.1.2015, kterými doložil 
samostatné projednání dané záležitosti se zástupci stěžovatelů a ředitelkou školy. (viz. příloha
č.1 a č.2)

- úkol bod 2. - splněn

bod 3.:
 Výbor pro školství a sport projednal danou záležitost dne 19. 1. 2015 - blíže viz. Zápis z 

jednání výboru a usnesení č. VŠS/1/6/2015, kterým výbor bere na vědomí situaci ve 
jmenované škole a bude se záležitostí dále zabývat v návaznosti na výsledek šetření České 
školní inspekce prováděné v únoru 2015. Zápis z jednání výboru a usnesení jsou 
zveřejněny na webových stránkách města.

 Dne 1.6.2015 proběhlo jednání Výboru pro školství a sport, na kterém pod bodem 3. výbor 
bere na vědomí výsledky inspekčního šetření ČŠI a kontrol na ZŠ a doporučuje ZM 
schválit usnesení dle předloženého návrhu. Zápis z jednání výboru a usnesení VŠS 
5/5/2015 jsou zveřejněny na webových stránkách města.

- úkol bod 3. - splněn

bod 4.:
- Dne 11.6.2015 proběhlo jednání za účasti členů Školské rady a zástupců členů RM Přerova.
(zápis viz. příloha č.3)

- úkol bod 4. - splněn

Závěr:
Kontrolní skupina konstatuje pochybení RM v přijetí bodů 3. a 4. usnesení RM 
č. 136/7/7/2015.
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Kontrolní skupina konstatuje napravení pochybení v bodech 3. a 4. přijetím nového 
usnesení RM č. 210/9/11/2015
Kontrolní skupina konstatuje, že po přijetí změny usnesení v bodech 3. a 4. byly úkoly 
vyplývající z usnesení splněny.

Doporučení:
Kontrolní výbor doporučuje, aby navrhované formulace na usnesení byly konzultovány 
příslušnými vedoucími odborů popř. právním oddělením Magistrátu města Přerova.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:
- viz samostatná příloha

Ing. Tomáš Dostal ……………………………………….

Mgr. Markéta Pospíšilová ……………………………………….

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek ……………………………………….

Ing. Miloslav Skládal ……………………………………….

Příloha:
- Zápis z jednání ze dne 12.1.2015
- Zápis z jednání ze dne 12.1.2015
- Zápis z jednání konaného dne 11.6.2015 za účasti členů Školské rady a zástupců členů RM 

Přerova
- vyjádření kontrolovaného subjektu


