
Zápis z 16. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 05.04.2016

Naše č.j.: MMPr/047535/2016/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 08.04.2016

Přítomni: Omluveni: 

Michal Zácha Břetislav Passinger

JUDr. Vladimír Lichnovský

Mgr. Markéta Pospíšilová

Bc. Eva Mádrová  

Ing. Miloslav Skládal

Zuzana Brešťanská

Ing. Tomáš Dostal

Mgr. Robert Pavlíček

Ing. Helena Bendová

Hosté: Neomluveni:

Milan Passinger

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 16.05 hodin, přivítal přítomné členy a hosta p. Milana 
Passingera (člen ZM). 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

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů

2.1. Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 306/11/2/2015 Podnět zastupitele města 
Přerova Ing. Jiřího Kohouta

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou: 

1. zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti 
Přerovská rozvojová s.r.o. na financování cyklodomu. 

2. postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.“

Kontrolní skupina: M. Zácha (vedoucí), Ing. Skládal, Bc. Mádrová, B. Passinger, 
JUDr. Lichnovský, Mgr. Pospíšilová a Mgr. Pavlíček.

M. Zácha – proběhla další schůzka kontrolní skupiny. Přerovskou rozvojovou s.r.o. nebyly 
předloženy některé materiály požadované kontrolní skupinou. 

Další schůzka kontrolní skupiny se uskuteční v pondělí 09.05.2016 v 17 hodin.

2.2. Kontrola dodržování právních předpisů magistrátem na úseku samostatné působnosti 
za rok 2015, a to

a) čerpání rozpočtových prostředků statutárního města Přerova v roce 2015 na náhrady mzdy 
nebo ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města Přerova dle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména podle § 1 odst. 4 
a dále členů zastupitelstva města Přerova podle § 78 cit. zákona,

b)   poskytování cestovních náhrad ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, členům zastupitelstva města Přerova podle § 78 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

c)     poskytování cestovních náhrad ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, osobám, které nejsou zaměstnanci statutárního města Přerova 
na základě pracovní smlouvy, z rozpočtových prostředků statutárního města Přerova.

Kontrolní skupina ve složení: B. Passinger (vedoucí), Z. Brešťanská a Bc. Mádrová 

B. Passinger telefonicky sdělil, že materiály ke kontrole jsou shromážděny, proběhly dvě 
kontroly na Oddělení personálním Kanceláře tajemníka MMPr. Schůzka kontrolní skupiny 
a další kontrola proběhne v pondělí 11.04.2016 ve 14.30 hodin.

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny.
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4. Různé, diskuze

K podnětům předneseným na 15. jednání KV bylo zjištěno:

4.1. K usnesení RM  č. 1216/35/7/2016
M. Zácha upozornil s ohledem na znění bodu 1 tohoto usnesení vedoucího odboru MAJ 
Mgr. Vojtáška na potřebu rekolaudace nebytového prostoru určeného k pronájmu.
Mgr. Vojtášek sdělil, že Maj si je vědom skutečnosti, že daný prostor je kolaudován jako 
prodejna nepotravinářského zboží – prodejna sportovních potřeb. Standardně by byla tato 
skutečnost uvedena v podmínkách výběrového řízení a žadatel, který by chtěl prostor užít 
jinak, by byl upozorněn na to, že je nutné prostory rekolaudovat, a to na jeho náklady. 
Vzhledem k tomu, že v tomto konkrétním případě je nebytový prostor doposud bez 
právního důvodu užíván bývalým nájemcem a s přihlédnutím k tomu, že podmínka 
určitého využití nebytových prostor byla doplněna až na RM bude Maj podmínky 
vyhlášení VŘ na daný nebytový prostor teprve formulovat, a to včetně požadavku na 
rekolaudaci případně provedení nezbytných stavebních úprav.

4.2. K usnesení RM č. 1247/37/3/2016 Návrh na personální změny
„4. jmenuje s účinností od 1. 3. 2016 do funkce člena a předsedy Komise pro projednávání
záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Pavla 
Košutka“
Ing. Dostal se dotázal na Oddělení právním, zda může být náměstek primátora být 
předsedou komise, která je v jeho působnosti. 

RM výše uvedeným usnesením jmenovala s účinností od 1. 3. 2016 do funkce člena 
a předsedy Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro 
hospodaření s obecními byty p. Pavla Košutka. 
Podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o obcích") je radě obce vyhrazeno jmenovat a odvolávat 
z funkce předsedy a členů komisí rady obce. Zákon o obcích členství v komisi (kromě 
komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti) nijak neupravuje a nestanoví 
ani neslučitelnost funkce předsedy nebo člena komise a člena rady obce (a to ani člena 
zastupitelstva obce, který je dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce, tj. náměstka 
primátora).
Pokud Váš dotaz má směřovat ke skutečnosti, že p. Košutkovi jako náměstkovi primátora 
byly ZM svěřeny úkoly v oblasti majetkoprávních záležitostí vyjma nájmu bytů ve 
vlastnictví města (usnesení ZM č. 7/1/7/2014 bod 3. ve znění usnesení č. 88/4/8/2015), pak 
ani v tomto případě není zákonem stanovena neslučitelnost funkce předsedy nebo člena 
komise a funkce náměstka primátora, kterému byly svěřeny úkoly v oblasti, které jsou 
taktéž předmětem činnosti komise. 
Komise jsou dle § 122 odst. 1 zákona o obcích iniciativní a poradní orgány rady obce. Jde 
o kolektivní orgán (usnáší se většinou hlasů všech svých členů), který je ze své činnosti 
odpovědný radě obce. Předseda komise má při hlasování v komisi jeden hlas stejně jako 
všichni ostatní členové a nesouhlasí-li většina členů komise s návrhem předsedy komise, 
může být předseda ostatními členy přehlasován. 

4.3. K usnesení RM č. 1253/37/6/2016 Veřejná zakázka „Centrální nákup hygienických 
potřeb pro rok 2016“ – zrušení výběrového řízení
Mgr. Pavlíček na minulém jednání KV uvedl, že je neobvyklé, že se do výběrového řízení 
na nákup hygienických potřeb přihlásí pouze jedna firma. Zjistil, že tato zakázka byla 
zadána v souladu s právními předpisy.

4.4. K usnesení ZM č. 441/15/7/2016 z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 
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dne 14. 3. 2016 a jemu předcházejícím usnesením č. 1289/39/6/2016 z 39. schůze Rady 
města Přerova konané dne 3. 3. 2016 ve věci záměru statutárního města Přerova zadat 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Stavební úprava základní školy, Za Mlýnem 
1250/1, 750 02 Přerov", bez realizace vzduchotechniky.
Kontrolní výbor konstatoval, že v této věci došlo k opakovaným revokacím usnesení 
orgánů obce v části realizace/nerealizace vzduchotechniky a není zřejmé, proč byla 
záležitost opakovaně orgány obce projednávána do doby jednoznačné znalosti 
technologického postupu, který je objektivně možné realizovat. Za jistých okolností by 
mohlo dojít k možné nehospodárnosti města ve vazbě na vyhotovenou projektovou 
dokumentaci vzduchotechniky. 
Kontrolní výbor považuje do budoucna za rozumné, aby v podobných případech bylo vždy 
nejprve Vše řádně projednáno na všech úrovních (úřad, možnost dotace, ministerstva 
atd.). Do orgánů obce následně předkládat materiály s jasným výsledkem. Kontrolní výbor 
zaznamenal množící se revokace schválených usnesení. 

4.5. K usnesení RM č. 1294/39/6/2016 z 39. schůze Rady města konané dne 3.3.2016, jímž byl 
pověřen Odbor řízení projektů a investic přímým uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
PRINTES ATELIER s.r.o. , IČO: 25391089, Mostní 11a, 750 02 Přerov, na zpracování 
studie umístění agend OPM (pracoviště občanské průkazy, cestovní doklady a evidence
obyvatel) a DSA (dopravně správní agendy) v nové budově ZŠ B. Němcové, 
za nabídkovou cenu 138 000,- Kč bez DPH, tj. 166 980,- Kč s DPH, a to stanovením 
výjimky z vnitřního předpisu č. 9/2012 Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a tvorby registru akcí.
Kontrolní výbor v této souvislosti poukázal na možnou nedůvodnost výjimky z VP. 
Skutečnost, že tato projekční kancelář již v minulosti zpracovávala PD na umístění 
pracovišť ESŽ v budově EMOS na TGM 16 není odůvodněním pro výjimku z VP (nemá 
s touto novou zakázkou přímou souvislost) a mohlo tak dojít k porušení zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace vztahující se i na veřejné 
zakázky malého rozsahu.

5. Závěr

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v pondělí 09.05.2016 od 17.30 hodin.

16. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.35 hodin.

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

                                                


