
Zápis z 25. jednání Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 09.02.2017 

Naše č.j.: MMPr/019329/2017 
Sp. zn.: MMPr/016652/2017 
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10 
Datum: 10.02.2017 

 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  Břetislav Passinger  

MUDr. Jiří Hadwiger Ing. Tomáš Dostal  

Petr Laga  

JUDr. Vladimír Lichnovský   

Bc. Eva Mádrová  

Mgr. Markéta Pospíšilová   

Ing. Miloslav Skládal  

Ing. Helena Bendová  

  

Hosté: Neomluveni: 

  

Program: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

4. Různé, diskuze 

5. Závěr 

 

Zápis: 

1. Zahájení 

Předseda M. Zácha zahájil jednání v 16.35 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 
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2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 

2.1. Kontrola dodržování právních předpisů magistrátem na úseku samostatné 
působnosti, a to investiční akce „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 
750 02  Přerov“ v celém rozsahu včetně administrace veřejné zakázky a jejích 
kompletních podkladů a dokumentace. Součástí kontroly bude rovněž zakázka 
„Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov – dodatečné 
stavební práce“. 
Kontrolní skupina: P. Laga (vedoucí), B. Passinger, Ing. Skládal a Mgr. Pospíšilová.  

P. Laga – požádal vedoucí Odboru řízení projektů a investic o informaci, zda byla uvedená 
investiční akce již dokončena. Zatím nemá odpověď.  

2.2. Kontrola dodržování právních předpisů magistrátem na úseku samostatné 
působnosti, a to při hospodaření s finančními prostředky statutárního města 
Přerova vynakládanými při zpracování záměrů investičních akcí statutárního města 
Přerova, studií, projektových dokumentací a projekčních prací, vzniklých z činnosti 
odborů ROZ a PRI v r. 2016, zejména soulad postupu těchto odborů MMPr s vnitřním 
předpisem č. 9/2012 – Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu a tvorby registru akcí, účinným do 14.11.2016 a vnitřním předpisem 
č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Přerov, účinným od 15.11.2016. 
Kontrolní skupina: M. Zácha (vedoucí), Ing. Dostal a MUDr. Hadwiger. 

M. Zácha – požádal vedoucího Odboru koncepce a strategického rozvoje a vedoucí 
Odboru řízení projektů a investic o zaslání udělení výjimek z vnitřního předpisu za rok 
2016. Požadovaný termín doručení odpovědi je do konce února. 

 

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny.  

 

4. Různé, diskuze 

M. Zácha podal zprávu o projednání zápisu o provedené kontrole postupu realizace investiční 
akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec“ Zastupitelstvem města Přerova.  

Byla prodiskutována usnesení z 61. a 62. schůze RM a z 24. zasedání ZM.   

 

5. Závěr 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v pondělí 13.03.2017 od 17 hodin. 

 

  

25. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.50 hodin. 

 

 

 

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


