
Zápis z 33. jednání Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 07.12.2017 

 
Naše č.j.: MMPr/161994/2017 
Sp. zn.: MMPr/158842/2017 
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10 
Datum: 14.12.2017 

 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  JUDr. Vladimír Lichnovský – prac. cesta  

Ing. Tomáš Dostal Mgr. Markéta Pospíšilová - nemoc  

MUDr. Jiří Hadwiger Petr Laga – jednání Výboru pro místní části  

Bc. Eva Mádrová   

Břetislav Passinger   

Ing. Miloslav Skládal   

   

   

   

Ing. Helena Bendová (org. pracovník)  
 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  Mgr. Markéta Pospíšilová   

Ing. Tomáš Dostal   

MUDr. Jiří Hadwiger   

Petr Laga  

JUDr. Vladimír Lichnovský   

Bc. Eva Mádrová  

Břetislav Passinger  

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 16.10 hodin, přivítal přítomné členy. Konstatoval, 
že jednání bylo řádně svoláno a výbor je usnášení schopný.  

Program byl schválen v navrhovaném znění. 

               Pro 6/Proti 0/Zdržel se 0 
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2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 
 

2.1. Zastupitelstvu města byly na jeho 33. zasedání dne 20.11.2017 předloženy zápisy 
z kontrol: 

kontrola hospodaření s finančními prostředky z dotací města subjektu Volejbal Přerov, z.s. 
(úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 844/29/10/2017), 

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. 

 
2.2. Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech 

uvedených v žádosti o odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. P.M. ze 
dne 15.03.2017 doručené k rukám primátora statutárního města Přerova (dále jen 
žádost o odvolání).  

Kontrolní skupina: kontrolu provede celý KV.  

M. Zácha – v minulém zápise z jednání KV bylo uvedeno, že zahájení kontroly bylo 
oznámeno p. tajemníkovi a p. primátorovi. Pan primátor e-mailem předsedu upozornil, 
že v e-mailové poště takovou zprávu nemá. Předseda zjednal nápravu a informoval 
o tomto pochybení členy ZM na jeho 33. zasedání a členy KV na tomto jednání.  

 
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny. Na jednání KV byla prodiskutována usnesení 
z 33. zasedání ZM a 81. schůze RM. Žádné z nich nebylo vybráno ke kontrole plnění usnesení. 

 
4. Různé, diskuze 

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

 
5. Závěr 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v pondělí 15.01.2018 od 16.30 hodin. 

 

33. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.50 hodin. 

 

 

 

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


