
Zápis ze 17. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 09.05.2016

Naše č.j.: MMPr/062405/2016/VNITŘ/OK/Be
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 10.05.2016

Přítomni: Omluveni: 

Michal Zácha Břetislav Passinger – rodinné důvody

JUDr. Vladimír Lichnovský MUDr. Jiří Hadwiger – pracovní důvody

Mgr. Markéta Pospíšilová

Bc. Eva Mádrová  

Ing. Miloslav Skládal

Zuzana Brešťanská

Ing. Tomáš Dostal

Ing. Helena Bendová

Hosté: Neomluveni:

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 17.30 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 7/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 a Mgr. Pospíšilová.

M. Zácha – sdělil, že zastupitelstvem města byl z KV odvolán Mgr. Pavlíček, který byl 
i členem kontrolní skupiny. Shrnul dosavadní průběh kontroly. Některé požadované 
materiály nebyly kontrolní skupině Přerovskou rozvojovou s.r.o. předloženy.

Závěr:
Na 17. jednání ZM bude předložen dílčí materiál, kde bude k bodu 1. konstatováno, 
že postup MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci na financování 
cyklodomu byl zákonný a dále budou popsány skutečnosti zjištěné k bodu 2. 
a zastupitelstvo bude požádáno, aby uložilo jednateli Přerovské rozvojové s.r.o. 
poskytnout kontrolní skupině podklady ke kontrole, které byly požadovány, 
ale dosud předloženy nebyly. 

Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0

Další schůzka kontrolní skupiny se uskuteční v pondělí 06.06.2016 v 16 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 
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B. Passinger – omluvil se z dnešního jednání KV a zaslal předsedovi KV rozpracovaný 
zápis z prováděné kontroly. Kontrolní skupině bylo doporučeno zápis dopracovat a doplnit.

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny.

4. Různé, diskuze

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

5. Závěr

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v pondělí 06.06.2016 od 16.30 hodin.

17. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.45 hodin.

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

                                                
Příloha:    Usnesení
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Usnesení ze 17. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 09.05.2016

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/17/1/2016                  Zahájení

Program byl schválen v navrhovaném znění.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

UKV/17/2/2016 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.“

Na 17. jednání ZM bude předložen dílčí materiál, kde bude k bodu 1. konstatováno, 
že postup MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci na financování 
cyklodomu byl zákonný a dále budou popsány skutečnosti zjištěné k bodu 2. 
a zastupitelstvo bude požádáno, aby uložilo jednateli Přerovské rozvojové s.r.o. 
poskytnout kontrolní skupině podklady ke kontrole, které byly požadovány, 
ale dosud předloženy nebyly. 

Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0

Odpovídá: Michal Zácha   

V Přerově 10.05.2016

……………...……………..

        Michal Zácha, v.r. 

                předseda


