Zápis z 30. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 05.09.2017
Naše č.j.: MMPr/118445/2017
Sp. zn.: MMPr/108772/2017
Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10
Datum: 13.09.2017

Přítomni:

Omluveni:

Michal Zácha

JUDr. Vladimír Lichnovský

Ing. Tomáš Dostal

Mgr. Markéta Pospíšilová

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 16.40 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
2.1. Na 29. jednání ZM, které se konalo ve dnech 19. a 20. června 2017, byly předloženy dva
zápisy z kontrol:


kontrola dodržování postupu při vyřizování petic a stížností přijatých Kanceláří
primátora Magistrátu města Přerova v roce 2016 – vzorek 10 petic a stížností a



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 byla rovněž zakázka „Stavební úpravy
základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce“.

ZM také vzalo na vědomí doporučení KV dodatečně uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo č. SML/2691/2016 ze dne 25.7.2016 v souladu se zněním článku IV. odst. 4 této
smlouvy.
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, MUDr. Hadwiger a JUDr. Lichnovský.
M. Zácha – panu tajemníkovi byly zaslány dva doplňující dotazy. Dotazy byly
zodpovězeny vedoucí Odboru řízení projektů a investic, ale současně p. tajemník uvedl,
že tím, že KV kontroluje vnitřní předpisy či výjimky z vnitřních předpisů, ačkoliv ty nejsou
pramenem práva, překračuje své pravomoci uvedené v § 119 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Úkol: Předseda – prověřit, zda KV v tomto případě překročil své pravomoci dané
zákonem.
Schůzka kontrolní skupiny se uskuteční v pondělí 16.10.2017 od 16 hodin.
2.3. 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 – nebude stanovena kontrolní skupina.
M. Zácha – rozešle členům KV k nastudování první podklad ke kontrole, a to žádost
o odvolání. Kontrola bude prováděna z podkladů, které bude možno na magistrátu získat.
V případě, že potřebné podklady nebudou dostupné, bude KV v kontrole pokračovat,
až budou k dispozici.
Na příštím jednání KV bude projednán návrh Mgr. Petra Mlčocha na vyloučení člena KV
Ing. M.S. z provádění této kontroly.
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů
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.
Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina: Bc. Mádrová (vedoucí), B. Passinger a P. Laga.
Pro7/Proti 0/Zdržel se 0
4. Různé, diskuze
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
5. Závěr
Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v pondělí 16.10.2017 od 17 hodin.

30. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.55 hodin.

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

…………………………….
Michal Zácha
předseda výboru
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Usnesení z 30. jednání
Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 05.09.2017

KONTROLNÍ VÝBOR
UKV/30/1/2017

Zahájení

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

UKV/30/3/2017

Stanovení dalších kontrolních úkolů

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.
Hlasování:
Kontrolu provede kontrolní skupina: Bc. Mádrová (vedoucí), B. Passinger a P. Laga.
Pro 7/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno

Odpovídá: Michal Zácha
V Přerově 13.09.2017

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