
Zápis z 31. jednání Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16.10.2017 

 
Naše č.j.: MMPr/137562/2017 
Sp. zn.: MMPr/130730/2017 
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10 
Datum: 18.10.2017 

 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  Ing. Tomáš Dostal – pracovní důvody  

MUDr. Jiří Hadwiger Bc. Eva Mádrová – pracovní důvody  

Petr Laga  Mgr. Markéta Pospíšilová - nemoc  

JUDr. Vladimír Lichnovský  

Břetislav Passinger  

Ing. Miloslav Skládal  

  

Ing. Helena Bendová (org. pracovník)  

  

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 17.05 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. 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, MUDr. Hadwiger a JUDr. Lichnovský. 

Úkol z minulého jednání: Předseda prověří, zda KV v případě kontroly vnitřních předpisů 
či výjimek z vnitřních předpisů překročil své pravomoci dané zákonem.  
V § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je stanovena povinnost 
dodržet při zadávání veřejných zakázek zásady transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prokazuje orgán 
veřejné správy dodržování těchto zásad vypracováním vnitřního předpisu a jeho 
dodržováním. Tudíž je kontrola dodržování postupu stanoveného vnitřním předpisem 
kontrolou dodržování ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  
 
M. Zácha – kontrolní skupina se sešla před jednáním KV. Dotazy byly Odborem řízení 
projektů a investic MMPr zodpovězeny. Zápis z kontroly bude dopracován a projednán na 
příštím jednání KV.  

  
2.2. Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech 

uvedených v žádosti o odvolání …   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 – oznámí zahájení kontroly p. tajemníkovi a p. primátorovi a požádá 
o předložení příloh žádosti o odvolání …, tj. sdělení odborové organizace a přehled 
vyvěšených výběrových řízení.  

Byl projednán návrh Mgr. Petra Mlčocha na vyloučení člena KV Ing. M.S. z provádění této 
kontroly.  
Bylo konstatováno, že Ing. S. nemohl pochybit v tom, že by ve zveřejněném článku JE 
NÁVRH NA ODVOLÁNÍ … POUHÝ „HON NA ČARODĚJNICE“? uvedl informace získané 
při kontrole prováděné kontrolním výborem, protože v době, kdy článek psal, nebyla 
kontrola KV ani uložena. (Dne 20.03.2017 ZM na svém 26. jednání nepřijalo návrh PhDr. 
Pospíšila uložit KV provést kontrolu dodržování právních předpisů Magistrátem města 
Přerova v případech uvedených v žádosti o odvolání.  Dne 07.04.2017 vyšel v tisku 
uvedený článek Ing. S. Dne 12.04.2017 se zúčastnil PhDr. Pospíšil jednání KV a požádal 
KV o provedení této kontroly.) Dále bylo konstatováno, že účast Ing. S. v kontrolní 
skupině neovlivní nezávislost výsledku této kontroly. Proto bylo hlasováno o účasti Ing. S. 
v kontrolní skupině. 

Hlasování: 
Ing. S. nebude vyloučen z kontrolní skupiny.  

               Pro 5/Proti 0/Zdržel se 1 

 
 

2.3. Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 844/29/10/2017 Podnět členky 
Zastupitelstva města Přerova - p. Ludmily Tomaníkové 
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„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením 
kontroly hospodaření s finančními prostředky z dotací města subjektu Volejbal Přerov, z.s.  

Kontrolní skupina: Bc. Mádrová (vedoucí), B. Passinger a P. Laga. 

Volejbalu Přerov, z.s. byly poskytnuty statutárním městem Přerov dotace na rok 2015, 
2016 a 2017. Kontrola použití dotací poskytnutých na rok 2015 byla předmětem 
veřejnosprávní kontroly provedené Útvarem interního auditu a kontroly MMPr, proto 
kontrolní skupina provedla kontrolu použití dotací poskytnutých na rok 2016 a 1. pololetí 
roku 2017.  
Členové KV byli seznámeni s výsledkem kontroly. Protokol z kontroly je přílohou tohoto 
zápisu. Jestliže nebudou ve lhůtě stanovené v protokolu podány kontrolovanou osobou 
námitky proti zjištěním uvedeným v protokolu, bude protokol předložen spolu s protokolem 
z kontroly provedené Útvarem interního auditu a kontroly ZM na jeho 33. jednání dne 
20.11.2017.  

Hlasování: 
Jestliže nebudou ve lhůtě stanovené v protokolu podány kontrolovanou osobou námitky 
proti zjištěním uvedeným v protokolu, bude dne 20.11.2017 protokol z kontroly předložen 
ZM na jeho 33. jednání.  

               Pro 6/Proti 0/Zdržel se 0 

 
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny. 

 
4. Různé, diskuze 

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

 
5. Závěr 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 08.11.2017 od 16 hodin. 

 

31. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.15 hodin. 

 

 

 

 

       
      …….…………………………                                            ……………………………. 
          Ing. Helena Bendová                                                            Michal Zácha   
          organizační pracovník         předseda výboru   
                                                      
 
 
 
 
 
Příloha: Protokol z kontroly 
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Usnesení z 31. jednání 

Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 16.10.2017 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 

UKV/31/1/2017                   Zahájení 

Program byl schválen v navrhovaném znění. 
 Pro 6/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno 

 
  

UKV/31/2/2017  Vyhodnocení kontrolních úkolů 

  

2.2. Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech 
uvedených v žádosti o odvolání …  ze dne 15.03.2017 doručené k rukám primátora 
statutárního města Přerova   

Kontrolní skupina: kontrolu provede celý KV.  

Hlasování: 
Ing. S.  nebude vyloučen z kontrolní skupiny.  

          Pro 5/Proti 0/Zdržel se 1 - schváleno 

 
 
2.3. Úkol uložený zastupitelstvem - usnesení ZM č. 844/29/10/2017 Podnět členky 

Zastupitelstva města Přerova - p. Ludmily Tomaníkové 

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly 
hospodaření s finančními prostředky z dotací města subjektu Volejbal Přerov, z.s.  

Kontrolní skupina: Bc. Mádrová (vedoucí), B. Passinger a P. Laga. 

Hlasování: 
Jestliže nebudou ve lhůtě stanovené v protokolu podány kontrolovanou osobou námitky proti 
zjištěním uvedeným v protokolu, bude dne 20.11.2017 protokol z kontroly předložen ZM na 
jeho 33. jednání.  

          Pro 6/Proti 0/Zdržel se 0 - schváleno 

 
Odpovídá: Michal Zácha      

 

V Přerově 18.10.2017 

               
      ……………...…………….. 

                      Michal Zácha 
                                předseda 
 
 


