
Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 5. 10. 2015

Naše č.j.: MMPr/127181/2015/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 8. 10. 2015

Přítomni: Omluveni: 

Michal Zácha

JUDr. Vladimír Lichnovský

Mgr. Markéta Pospíšilová

Bc. Eva Mádrová  

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek

Ing. Miloslav Skládal

Břetislav Passinger

Zuzana Brešťanská OMLUVENA – zdravotní důvody

Ing. Tomáš Dostal

Ing. Helena Bendová

Hosté: Neomluveni:

Mgr. Jana Hrubá   (odchod v 16.50 hod)

Program:

1. Zahájení

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

4. Různé, diskuze

5. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení

Předseda M. Zácha zahájil jednání v 16.35 hodin, přivítal přítomné členy a hosta Mgr. Janu 
Hrubou (vedoucí Oddělení právního MMPr). 

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

M. Zácha uvedl, že pozval Mgr. Hrubou, aby pomohla členům KV vyjasnit kompetence výboru 
a znění článku 14 Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. Požádal o doplnění programu. 

Hlasování:
Program jednání je doplněn o nový bod 2. Projednání kompetencí výboru a znění článku 14 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. 

    Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

2. Projednání kompetencí výboru a znění článku 14 Jednacího řádu Zastupitelstva města 
Přerova

Mgr. Hrubá – Kompetence KV jsou zakotveny v ustanovení § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o 3 okruhy činností:

1) kontrola plnění usnesení ZM a RM

2) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné 
působnosti

3) plnění dalších kontrolních úkolů, kterými KV pověří ZM.

Z uvedeného znění zákona tedy vyplývá, že v případě prvních dvou jmenovaných okruhů 
činnosti jde o výkon kontrol z vlastní iniciativy kontrolního výboru, v případě třetího okruhu 
kontrolní činnosti jde o úkol vyplývající z pověření ZM, který však musí mít kontrolní charakter. 
ZM tedy může pověřit KV jakýmkoli kontrolním úkolem.

B. Passinger – dle jeho názoru by měl KV kontrolovat současnost. Může ZM uložit kontrolní 
úkol, který zasahuje hluboko do minulosti? Kontrolovat všechna usnesení vzhledem k rozsahu
nelze.

Mgr. Hrubá – KV může kontrolovat současnost i minulost. ZM by však nemělo pověřit KV 
takovým úkolem, který by svým rozsahem zcela paralyzoval další činnost KV, kterou je povinen 
dle zákona vykonávat - tedy jednalo by se o takový kontrolní úkol, který by zcela zjevně 
nepřiměřený možnostem KV. 

M. Zácha – k ustanovení Jednacího řádu - pochopil správně, že si může KV vybrat ke kontrole 
jen některé usnesení ZM?

Mgr. Hrubá – v čl. 14 odst. 1 jednacího řádu ZM je uvedeno, že KV předloží zápis o provedené 
kontrole plnění jednotlivých usnesení ZM a RM na každém zasedání ZM. Kontrolní činnost 
podle § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích sice vyvíjí KV z vlastní iniciativy, jde tedy o 
oprávnění KV vybrat si ke kontrole realizaci některých usnesení RM a ZM, zároveň však jde o 
zákonnou povinnost KV tuto kontrolu provádět. S ohledem na dikci čl. 14 odst. 1 jednacího řádu 
považuje za vhodné, aby KV na každé zasedání ZM předložil informaci o plnění alespoň 
jednoho usnesení RM nebo ZM. Záleží však na KV, kolik konkrétních usnesení RM nebo ZM si 
vybere ke kontrole jejich realizace.
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v 16.50 hodin odchází Mgr. Hrubá

3. Vyhodnocení kontrolních úkolů

3.1. Úkol uložený ZM – usnesení ZM č. 253/9/4/2015 bod 2.: 

kontrola všech usnesení Rady a Zastupitelstva města souvisejících s vnitřní směrnicí 1/98 
a vnitřním předpisem 25/2007, zda nebyla způsobena městu Přerovu škoda nehospodárným 
nakládáním s jeho majetkem

18. 9. 2015 proběhla schůzka kontrolní skupiny s náměstky primátora Ing. Měřínským 
a P. Košutkem. Po projednání bylo dohodnuto, že Ing. Měřínský ve spolupráci s Mgr. 
Hrubou připraví návrh na zrušení tohoto bodu usnesení a navrhne nové znění kontrolního 
úkolu.

3.2. Úkol uložený ZM – usnesení ZM č. 269/9/10/2015 bod 2.:

kontrola všech usnesení Rady a Zastupitelstva města souvisejících s Regionálním letištěm 
Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda nehospodárným nakládáním s jeho 
majetkem.

B. Passinger – zformuluje dotazy a zašle je interní auditorce a odboru rozvoje. Usnesení RM 
a ZM související s RLP přepošle organizační pracovník členům kontrolní skupiny.

Příští schůzka kontrolní skupiny se bude konat 9. 11. 2015 od 15.30 hodin. Pozvánku pošle 
organizační pracovník.

4. Stanovení dalších kontrolních úkolů

4.1. Kontrola plnění usnesení RM:
804/27/4/2015 Darovací smlouva
Rada města Přerova po projednání:
1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako 

obdarovaným a subjektem Jednota bratrská, se sídlem B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec, 
IČ: 47475111 jako dárcem. Předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši 20.000,-- Kč 
na podporu architektonicko-urbanistického řešení lokality Na Marku,

2. pověřuje náměstka primátora Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
dle bodu 1 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování:
Kontrolu plnění usnesení RM č. 804/27/4/2015 provede B. Passinger. 

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

4.2. Podnět Ing. Skládala na kontrolu usnesení RM č. 703/24/5/2015

Hlasování:
Tento podnět bude projednán na příštím jednání KV.

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

5. Různé, diskuze

Byla prodiskutována usnesení z jednání RM a ZM, která proběhla v době od minulého jednání 
KV.
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6. Závěr

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v pondělí 9. 11. 2015 od 16.30 hodin.

10. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.00 hodin.

V Přerově dne 8. 10. 2015

      
      …….…………………………                                          …………………………….
         Ing. Helena Bendová                                                  Michal Zácha
           organizační pracovník   předseda výboru
                                                                                                                           

                                                

   

Přílohy:    Příloha č. 1 – Usnesení
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Příloha č. 1

Usnesení z 10. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 5. 10. 2015

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/10/1/2015 Zahájení

Program jednání je doplněn o nový bod 2. Projednání kompetencí výboru a znění článku 14 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. 

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

UKV/10/4/2015 Stanovení dalších kontrolních úkolů

4.1. Kontrola plnění usnesení RM: 

Kontrolu plnění usnesení RM č. 804/27/4/2015 provede B. Passinger. 

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

4.2. Podnět Ing. Skládala na kontrolu usnesení RM č. 703/24/5/2015

Tento podnět bude projednán na příštím jednání KV.

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

Odpovídá: Michal Zácha   

V Přerově 8. 10. 2015

   

…..…………………………..

          Michal Zácha

         předseda výboru


