
Zápis z 18. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 06.06.2016

Naše č.j.: MMPr/076062/2016
Sp. zn.: MMPr/071493/2016
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10
Datum: 08.06.2016

Přítomni: Omluveni: 

Michal Zácha Bc. Eva Mádrová - nemoc

JUDr. Vladimír Lichnovský

Mgr. Markéta Pospíšilová

Břetislav Passinger

Ing. Miloslav Skládal

Zuzana Brešťanská

Ing. Tomáš Dostal

MUDr. Jiří Hadwiger

Ing. Helena Bendová

Hosté: Neomluveni:

Ing. Bohumír Střelec

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 16.40 hodin, přivítal přítomné členy. Konstatoval,
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. Představil nového člena KV 
MUDr. Jiřího Hadwigera a přivítal hosta Ing. Bohumíra Střelce.

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 a Mgr. Pospíšilová.

M. Zácha – sdělil, že ZM vzalo na vědomí výsledek kontroly bodu 1 zadaného úkolu.      

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 § 71 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 – seznámil členy KV s výsledkem kontroly a se zněním zápisu z kontroly.
Následně proběhla diskuze.

Hlasování:
Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 18. jednání dne 20.06.2016.

       Pro8/Proti 0/Zdržel se 0
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3. Stanovení dalších kontrolních úkolů

3.1. Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 493/17/10/2016 Podnět náměstka 
primátora Ing. Petra Měřínského

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu
realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“. 

Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina: Mgr. Pospíšilová (vedoucí), Ing. Skládal a MUDr. 
Hadwiger.

       Pro8/Proti 0/Zdržel se 0

3.2. Kontrola dodržování právních předpisů magistrátem na úseku samostatné 
působnosti za rok 2015, a to ust. § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na aplikaci orgánem obce 
schvalovaných výjimek z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města 
Přerova – Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby 
registru akcí, resp. jejich odůvodněnost.

§ 6 odst. 1 ZVZ – zásady postupu zadavatele
„Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace.“

Bylo prodiskutováno znění kontrolního úkolu a obsah kontroly. 

Hlasování:
KV přijímá tento kontrolní úkol a kontrolu provede kontrolní skupina: Ing. Dostal 
(vedoucí), Z. Brešťanská a M. Zácha.

       Pro8/Proti 0/Zdržel se 0

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 08.08.2016 od 16.30 hodin.

18. 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 z 18. jednání

Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 06.06.2016

KONTROLNÍ VÝBOR

UKV/18/1/2016                  Zahájení

Program byl schválen v navrhovaném znění.
Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

UKV/18/2/2016 Vyhodnocení kontrolních úkolů

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 § 71 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 

Hlasování:
Zápis z provedené kontroly bude předložen ZM na jeho 18. jednání dne 20.06.2016.

Pro 8/Proti 0/Zdržel se 0

UKV/18/3/2016 Stanovení dalších kontrolních úkolů

3.1.  Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 493/17/10/2016 Podnět náměstka 
primátora Ing. Petra Měřínského

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu 
realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“. 

Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina: Mgr. Pospíšilová (vedoucí), Ing. Skládal a MUDr. 
Hadwiger.
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       Pro8/Proti 0/Zdržel se 0

3.2. Kontrola dodržování právních předpisů magistrátem na úseku samostatné působnosti 
za rok 2015, a to ust. § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na aplikaci orgánem obce schvalovaných výjimek 
z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova – Zásady postupu při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, resp. jejich 
odůvodněnost.

§ 6 odst. 1 ZVZ – zásady postupu zadavatele
„Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace.“

Hlasování:
KV přijímá tento kontrolní úkol a kontrolu provede kontrolní skupina: Ing. Dostal (vedoucí), 
Z. Brešťanská a M. Zácha.

    Pro8/Proti 0/Zdržel se 0

Odpovídá: Michal Zácha   

V Přerově 08.06.2016

……………...……………..

        Michal Zácha v.r.

                předseda


