
Zápis z 23. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva města Přerova (dále jen HOSPV) 

konaného dne 7.6.2017 v zasedací místnosti Rady města Přerova od 16:00 hodin do 18:20hodin 

Přítomni: 
 
Ing. Mazochová Hana   předsedkyně HOSPV 
Ing. Opatřil Petr                člen HOSPV                                        
Passinger Milan                 člen HOSPV   
Ing. Samek Vladimír          člen HOSPV                                
Ing. Skládal Miloslav  člen HOSPV 
Ing. Vondrák René             člen HOSPV   
Bc. Zahradová Zora            členka HOSPV 
 
Omluveni: 
 
Ing. Mucha Radovan, MBA          člen HOSPV  
Sedlák René     člen HOSPV  
 
Hosté: 
Ing. Eva Marečková, Ph.D. vedoucí útvaru interního auditu a kontroly 
Ing. Tomáš Přikryl  vedoucí odd. rozpočtu, odbor ekonomiky 
Ing. Richard Šlechta  zastupitel města Přerova 
 
Mgr. Stejskalová Veronika organizační pracovník 
 
P r o g r a m: 
 
1. Schválení programu 23. jednání HOSPV 
2. Schválení zápisu z 22. jednání HOSPV 
3.  Přehled kontrolních úkolů (od 10/2014 – do současnosti) s vyhodnocením - diskuze s interní 
auditorkou Ing. Evou Marečkovou, Ph.D. 
4.  Porovnání rozpočtů 2015, 2016, 2017 – předloží a okomentuje pracovník ekonomického odboru 
5.  Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2017 
6. Různé/ diskuze 
 
Výbor je v počtu 7 členů usnášeníschopný. 
 
K bodu 1. 
Schválení programu 23. jednání HOSPV 
Členové HOSPV projednali program 23. jednání výboru. 
Úvodem paní předsedkyně navrhla pozměnit název bodu č. 3 navrženého programu, přičemž nový 
název zní: „Prezentace činnosti Útvaru interního auditu a kontroly a diskuze s interní auditorkou Ing. 
Evou Marečkovou, Ph.D.“ 
 

Upravený program tedy zní: 

1. Schválení programu 23. jednání HOSPV 
2. Schválení zápisu z 22. jednání HOSPV 
3. Prezentace činnosti Útvaru interního auditu a kontroly a diskuze s interní auditorkou Ing. Evou 
Marečkovou, Ph.D. 
4.  Porovnání rozpočtů 2015, 2016, 2017 – předloží a okomentuje pracovník ekonomického odboru 



5.  Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2017 
6. Různé/ diskuze 
 

HOSPV/23/110/2017 Hlasování o programu 23. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
K bodu 2. 
Schválení zápisu z 22. jednání HOSPV 

 
22. zápis HOSPV – byl schválen. 
HOSPV/23/111/2017 Schválení 22. zápisu z jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
 
K bodu 3. 
Prezentace činnosti Útvaru interního auditu a kontroly a diskuze s interní auditorkou Ing. Evou 
Marečkovou, Ph.D. 
 
Náplň práce Útvaru interního auditu a kontroly je dána zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Finanční kontrolu tvoří veřejnosprávní kontrola, kontrola vykonávaná dle mezinárodních smluv 

(vykonávanou mezinárodními organizacemi podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je 

Česká republika vázána) a vnitřní kontrolní systém (který zahrnuje interní audit a řídící kontrolu).  

Veřejnosprávní kontrola v rámci ÚIAK zahrnuje následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací 

z rozpočtu statutárního města Přerova, kontrolu hospodaření příspěvkových organizací v působnosti 

statutárního města Přerova a prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

příspěvkových organizací a jeho hodnocení.  

U příjemců dotací se kontroluje účelovost a dodržení podmínek daných smlouvou o poskytnutí 

dotace (dodržení účelu využití dotace a správnost vyúčtování nákladů, tedy zda jsou tyto vyúčtovány 

v souladu s účelem poskytnutí dotace).  

Při kontrole přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace a jeho 

hodnocení se kontrolují např. veřejné zakázky malého rozsahu (tedy zadávané mimo rámec zákona o 

zadávání veřejných zakázek, avšak příspěvková organizace musí dodržet vnitřní předpis vydaný 

zřizovatelem, upravující proces zadávání těchto zakázek), řídící kontrola, vybrané vnitřní směrnice, 

zásady hospodaření s FKSP; dále je při této kontrole prováděna např. kontrola pokladní hotovosti, 

namátková kontrola majetku, inventarizace majetku a závazků. Při kontrole hospodaření 

příspěvkových organizací se kontroluje hospodaření příspěvkové organizace jako celku za určité 

předem vymezené období (např. účtování, hospodaření, účelovost použití peněžní prostředků) a 

součástí této kontroly je rovněž i kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a 

jeho hodnocení. 

Interní audit je specifická činnost, kdy záleží na zaměření interního auditu. Od tohoto se pak odvíjí 

struktura a rozsah zprávy.  



Kromě uvedených činností vykonává Útvar interního auditu a kontroly další činnosti, např. 

poradenskou a konzultační činnost.  

Byly zodpovězeny dotazy, např. oblast plánování činnosti (plány jsou vyhotovovány), kontrola 

obchodních společností (na základě nově zjištěných stanovisek1 lze u „municipální obchodní 

společnosti“ provést pouze kontrolu v rozsahu poskytnuté dotace), předávání zpráv z auditu a 

protokolu z  veřejnosprávní kontroly (předává se panu primátorovi, auditovanému odboru, 

kontrolované příspěvkové organizaci či osobě. Nyní probíhá konzultace ohledně zařazení předávání 

protokolu metodickému odboru do organizačního řádu mezi činnosti Útvaru interního auditu a 

kontroly). 

HOSPV/23/112/2017 HOSPV bere na vědomí informace Ing. Evy Marečkové, Ph.D., týkající se 
prezentace činnosti útvaru interního auditu a kontroly 
Hlasování:    PRO/7    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
V 16:45h odešli 2 členové z jednání (p. Skládal a p. Passinger), výbor dále pracuje v 5-ti členech. 
 
K bodu 4. 
Porovnání rozpočtů 2015, 2016, 2017 
 
K tomuto bodu se zúčastnil jako host Ing. Tomáš Přikryl, vedoucí odd. rozpočtu, odboru ekonomiky. 
Připravil členům výboru přehlednou tabulku, v níž je obsažen přehled výdajů rozpočtu statutárního 
města Přerova za roky 2015 - duben 2017.  
Upozornil členy výboru na nejmarkantnější změny, které v jednotlivých kapitolách nastaly. 
Jedná se o zejména o tyto výdaje: 

 v r. 2017 vzrostly výdaje na par. 1037 – celospolečenské funkce lesů (likvidace napadení 
městských lesů kůrovcem) 

 r. 2016 – 2017 zvýšený příspěvek společnosti Kulturní a informační služby města Přerova 
(oslavy 760 let povýšení města na královské město a provoz městského kina Hvězda) 

 r. 2017 cca 2,5 mil. Kč více na par. 2219 (opravy místních komunikací a chodníků v místních 
částech) 

 r. 2017 cca 10 mil. Kč více na par. 3111 (opravy a údržba mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Přerov), dále se počítá taktéž se zvýšenými výdaji na nákup hraček a 
herních prvků na hřiště mateřských škol 

 r. 2017 cca 2,9 mil. Kč na par. 4349 (asistenti prevence kriminality) 

 r. 2017 cca 7 mil. Kč na par. 6171 (způsobeno 4% narůstem platů zaměstnanců Magistrátu, 
což plyne z nařízení vlády a taktéž se počítá s přijetím 2 nových strážníků Městské policie) 

 r. 2017 cca 4 mil. Kč na par. 6171 (oblast informatiky, výměna diskového pole). 
 
Členové poděkovali Ing. Přikrylovi za přednesenou prezentaci a konstatovali, že by bylo vhodné se 
zapojit se svými podněty do přípravy rozpočtu na r. 2018. Další postup bude koordinován 
prostřednictvím paní předsedkyně výboru, pravděpodobně na přelomu srpna/září 2017, kdy bude 
opět zasedat HOSPV. 
 

                                                           
1 Ministerstvo financí, oddělení 177: Zpracovatel zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů „se 
přiklonil k názoru, že v případech, kdy stát nebo územní samosprávný celek vloží své prostředky jako majetkovou 
účast do obchodních společností a obecně prospěšných společností, může uplatňovat kontrolní činnost pouze 
prostřednictvím účasti svých zástupců v orgánech společnosti“. 



HOSPV/23/113/2017 HOSPV bere na vědomí informace Ing. Tomáše Přikryla, vedoucího odd. 
rozpočtu odboru ekonomiky ve věci porovnání výdajů města Přerova za období r. 2015- duben 
2017. 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
K bodu 5. 
Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2017 
 
P. předsedkyně členům výboru oznámila, že vzhledem k období letních prázdnin a také vzhledem 
k okolnosti, že organizační pracovnice Mgr. Stejskalová ukončila pracovní poměr na Magistrátu města 
Přerova, nenavrhuje prozatím žádný konkrétní termín příštího jednání s tím, že nejdříve by výbor 
zasedal ke konci srpna 2017. Toto bude ještě projednáno a koordinováno prostřednictvím nového 
organizačního pracovníka, který v tuto chvíli ještě není znám. 
Členové však obdrží pozvánku s dostatečným předstihem, prostřednictvím emailu tak, jak byli dosud 
zvyklí. 
 
K bodu 6. 
Různé/ diskuze 
 
V tomto bodě proběhla krátká diskuze k původně plánovanému bodu č. 3, kdy členové výboru 
neobdrželi informace k již provedeným kontrolám v tomto volebním období (ze strany Útvaru 
interního auditu a kontroly), o kterých chtěli vést diskuzi. 
Na základě stanoviska kanceláře primátora však byli odkázáni na platný jednací řád komisí a výborů, 
kdy pokud chtějí provést kontrolu hospodaření Magistrátu, všech jeho příspěvkových organizací a 
obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov, a to zejména z 
hlediska hospodárnosti, účelnosti (finanční ukazatele), transparentnosti a kvantity (nefinanční 
ukazatele), musí být k této kontrole pověřeni Zastupitelstvem města Přerova. 
Vzhledem ke skutečnosti, že prozatím členové hospodářského výboru nechtějí žádnou kontrolu 
hospodaření provádět, avšak chtějí obdržet protokoly o provedených kontrolách nejdříve ve 
vybraných  příspěvkových organizacích -Sociální služby města Přerova, Kulturní a informační služby 
města Přerova a Zařízení školního stravování, navrhl HOSPV, aby se této záležitosti ujala p. 
předsedkyně Mazochová. 
 
HOSPV/23/114/2017 HOSPV pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k projednání záležitosti zpřístupnění 
protokolů o veřejnoprávní kontrole a auditu minimálně v rozsahu příspěvkových organizací Sociální 
služby města Přerova, Kulturní a informační služby města Přerova a Zařízení školního stravování. 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
23. jednání HOSPV bylo ukončeno v 18:20 hodin. 
 

 
 
 
______________________                                                                                       _____________________ 
organizační pracovník                                                                           předsedkyně HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová           Ing. Hana Mazochová 
 
 
 
Přílohy: 
1) Prezenční listina 23. jednání HOSPV 
2)   Usnesení 23. jednání HOSPV 
 



Usnesení 23. jednání Hospodářského výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

 ze dne 7.6.2017 

_________________________________________________________________________________ 

HOSPV/23/110/2017 Hlasování o programu 23. jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání upravil a schválil program 23. jednání HOSPV  
Hlasování:    PRO/ 7      PROTI/0      ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
HOSPV/23/111/2017 Schválení 22. zápisu z jednání HOSPV 
 
Hospodářský výbor po projednání schválil zápis z 22. jednání HOSPV 
Hlasování:    PRO/7     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0 - SCHVÁLENO 
______________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/23/112/2017 Prezentace činnosti Útvaru interního auditu a kontroly a diskuze s interní auditorkou Ing. 
Evou Marečkovou, Ph.D. 
 
HOSPV bere na vědomí informace Ing. Evy Marečkové, Ph.D., týkající se prezentace činnosti útvaru interního 
auditu a kontroly 
Hlasování:    PRO/7    PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/23/113/2017 Porovnání rozpočtů 2015, 2016, 2017 
 
HOSPV bere na vědomí informace Ing. Tomáše Přikryla, vedoucího odd. rozpočtu odboru ekonomiky ve věci 
porovnání výdajů města Přerova za období r. 2015- duben 2017. 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
_________________________________________________________________________________ 
 
HOSPV/23/114/2017 Hlasování o pověření předsedkyně hospodářského výboru projednat zpřístupnění 
protokolů o provedených kontrolách ve vymezených příspěvkových organizacích 
 
HOSPV pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k projednání záležitosti zpřístupnění protokolů o veřejnoprávní 
kontrole a auditu minimálně v rozsahu příspěvkových organizací Sociální služby města Přerova, Kulturní a 
informační služby města Přerova a Zařízení školního stravování. 
Hlasování:    PRO/5     PROTI/0     ZDRŽEL SE/0  -  SCHVÁLENO 
 
 
 
 
___________________                                                             _____________________                      
organizační pracovník                                                                předsedkyně  HOSPV 
Mgr. Veronika Stejskalová                                                         Ing. Hana Mazochová 
 

 


