Zápis z 34. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 15.01.2018
Naše č.j.: MMPr/010321/2018
Sp. zn.: MMPr/002261/2018
Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10
Datum: 18.01.2018

Přítomni:

Omluveni:

Michal Zácha

JUDr. Vladimír Lichnovský – prac. důvody

Ing. Tomáš Dostal

Mgr. Markéta Pospíšilová – prac. důvody

MUDr. Jiří Hadwiger
Petr Laga
Bc. Eva Mádrová
Břetislav Passinger
Ing. Miloslav Skládal
Ing. Helena Bendová (org. pracovník)
Hosté:

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

2. Vyhodnocení kontrolních úkolů
Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech
uvedených v žádosti o odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. Petra Mlčocha
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 – informoval o písemné korespondenci s primátorem ve věci této kontroly –
přeposláno všem členům KV. Primátor požádal prostřednictvím předsedy KV o názor v dané
problematice JUDr. Lichnovského a Mgr. Pospíšilovou.
Předseda KV sdělil členům, že byla zaslána na Ministerstvo vnitra ČR žádost o stanovisko oprávnění kontrolního výboru.
Byly projednány jednotlivé body uvedené v žádosti o odvolání a stanoveny jednotlivé pracovní
skupiny k provedení kontroly dodržování právních předpisů magistrátem v těchto případech:
Podklady k bodu 1)
Zápisy ze zasedání ZM dne 16.5.2016 a 14.11.2016 jsou zveřejněny na stránkách města:
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy-zm.html
Pracovní skupina: Ing. Dostal a MUDr. Hadwiger
Podklady k bodu 2)
- Dokumenty na jejichž základě byl ukončen pracovní poměr Mgr. Z. V., Ing. M. H., Mgr. M.Š.
- Zápisy ze zasedání ZM dne 20.6.2016, 22.8.2016, 14.11.2016 a 12.12.2016
- Sdělení odboru PRI, z jakého důvodu nebyla vyhotovena právní analýza smlouvy se
společností eCentre a.s. před jejím projednáním v RM
- Sdělení odboru PRI, z jakého důvodu Vnitřní předpis č.15/2016 neobsahuje metodický
postup elektronického zadávání a on-line nákupů a proč nebylo v této části splněno usnesení
RM č. 1583/45/6/2016
Pracovní skupina: Ing. Skládal a Bc. Mádrová
Podklady k bodu 4)
- Zápisy z jednání škodní komise z r. 2015 – 2017
- Výpověď z pracovního poměru Mgr. M. Š.
Pracovní skupina: P. Laga a Bc. Mádrová
Podklady k bodu 5)
- Pokyn tajemníka stavebnímu úřadu k poskytnutí spisové dokumentace k cyklověži
- E-mailová komunikace tajemníka s předsedou KV ohledně poskytnutí spisové dokumentace
k cyklověži
Pracovní skupina: M. Zácha a Ing. Dostal
Podklady k bodu 6)
- dohoda o rozvázání pracovního poměru s Mgr. Z. V.
- kolektivní smlouva
- rozhodnutí o doměření odvodů a penále příslušnými orgány
Pracovní skupina: P. Laga a M. Zácha
Podklady k bodu 7)
- dohoda o rozvázání pracovního poměru s Mgr. M. H.
- kolektivní smlouva
- záznam o dohodě o poskytování právních služeb Mgr. G.
- Vnitřní předpis č.4/2011 – Organizační řád ve znění k 20.12.2016
Pracovní skupina: Ing. Skládal a B. Passinger
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Podklady k bodu 8)
- Žádost o objednávku ze dne 11.1.2017 adresovaná advokátovi Mgr. K.
- Vnitřní předpis č.4/2011 – Organizační řád ve znění k 11.1.2017
- Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti žadatele Radka Pospíšilíka o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb. ze dne 8.3.2017
Pracovní skupina: B. Passinger a Ing. Skládal
Podklady k bodu 9)
- Informace o zveřejnění výběrových řízení na zaměstnance MMPr v období od 1.4.2016 do
31.12.2016
- spisová dokumentace k výběrovým řízením na zaměstnance MMPr v uvedeném období
(včetně sdělení, zda byly některé údaje znečitelňovány)
Pracovní skupina: M. Zácha a Ing. Dostal
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů
3.1. Kontrola plnění usnesení 82. RM č. 3428/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce
a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad,
ul. tř. 17. listopadu“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem – bod 3. – uzavření smlouvy o dílo.
Kontrolní skupina: B. Passinger a MUDr. Hadwiger
Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina v navrženém složení.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0
3.2. Kontrola plnění usnesení 83. RM č. 3518/83/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerova - prostor sloužící podnikání v budově k bydlení č.p. 150,
příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov
(nám. TGM 8) – uzavření dohody o ukončení nájmu a uzavření dohody o splácení
pohledávky
Kontrolní skupina: Ing. Dostal a P. Laga
Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina v navrženém složení.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0
4. Různé, diskuze
Na jednání KV byla prodiskutována usnesení z 34. zasedání ZM a 82. a 83. schůze RM.
Předseda KV otevřel k diskuzi návrh programu jednání ZM a s členy projednal znění (formulaci)
bodu 2.
V programu ZM jsou zařazeny zpravidla jako druhý bod informace o činnosti Rady města
od předchozího ZM a informace z výborů.
Např. v programu 34. zasedání ZM je uveden bod 2. „Plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města od 33. zasedání zastupitelstva,
informace z výborů“
Tato formulace je zavádějící. Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Přerova upravit
název bodu programu
"Informace o činnosti Rady města Přerova" tak, aby odpovídal skutečnému obsahu podaných
informací o činnosti Rady města Přerova a o uložených úkolech z usnesení Rady města
Přerova.
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Zdůvodnění:
Usnesení k bodu 2. z 34. jednání ZM zní:
994/34/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace
o činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.
2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.
V materiálu pro zastupitele na 34. jednání ZM je k tomuto bodu v důvodové zprávě uvedeno:
Kancelář primátora, oddělení organizační předkládá na vědomí úkoly vyplývající z usnesení
Rady města Přerova, které se konaly dne 2. a 23. listopadu 2017 (80. a 81. schůze) - viz
příloha.
80. schůze RM se konala 02.11.2017
33. zasedání ZM se konalo 20.11.2017
81. schůze RM se konala 23.11.2017
82. schůze RM se konala 14.12.2017
34. zasedání ZM se konalo 15.12.2017
Na zasedání ZM jsou tedy projednávány úkoly vyplývající z jedné schůze RM, která se konala
před 33. zasedáním ZM (80. RM) a z jedné schůze RM, která se skutečně konala v době od
33. zasedání ZM (81. RM), jak se uvádí v programu i v usnesení ZM.
Ale nejsou tu projednávány úkoly vyplývající ze schůze, která se konala těsně před zasedáním
ZM (82. RM), i když spadá do období od 33. zasedání ZM, jak se uvádí v programu i v usnesení
ZM.
Předseda KV informuje Zastupitelstvo města Přerova na jeho 35. zasedání.
5. Závěr
Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v pondělí 07.02.2018 od 16:00 hodin.
34. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.00 hodin.

…….…………………………
Ing. Helena Bendová
organizační pracovník

…………………………….
Michal Zácha
předseda výboru

Příloha: Žádost o odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova
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Usnesení z 34. jednání
Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 15.01.2018

KONTROLNÍ VÝBOR
UKV/34/1/2018

Zahájení

Program byl schválen v navrhovaném znění.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno
UKV/34/3/2018

Stanovení dalších kontrolních úkolů

3.1. Kontrola plnění usnesení 82. RM č. 3428/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce
a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad,
ul. tř. 17. listopadu“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem – bod 3. – uzavření smlouvy o dílo.
Kontrolní skupina: B. Passinger a MUDr. Hadwiger
Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina v navrženém složení.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0
3.2. Kontrola plnění usnesení 83. RM č. 3518/83/7/2018 Nájem nemovité věci ve vlastnictví
statutárního města Přerova - prostor sloužící podnikání v budově k bydlení č.p. 150, příslušné
k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) –
uzavření dohody o ukončení nájmu a uzavření dohody o splácení pohledávky
Kontrolní skupina: Ing. Dostal a P. Laga
Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina v navrženém složení.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0

V Přerově 18.01.2018

…..……………...……………..
Michal Zácha
předseda
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