
Zápis z 29. jednání Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 05.06.2017 

 
Naše č.j.: MMPr/066531/2017 
Sp. zn.: MMPr/075098/2017 
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10 
Datum: 08.06.2017 

 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  

Ing. Tomáš Dostal 

MUDr. Jiří Hadwiger 

Petr Laga 

JUDr. Vladimír Lichnovský  

Bc. Eva Mádrová 

Břetislav Passinger 

Mgr. Markéta Pospíšilová 

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

Program byl schválen v navrhovaném znění. 

               Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 
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2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 

2.1. Na 28. jednání KV bylo schváleno znění zápisu z kontroly dodržování postupu při 
vyřizování petic a stížností přijatých Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova 
v roce 2016 – vzorek 10 petic a stížností a jeho předložení ZM na jeho 29. jednání, 
které se bude konat dne 19. června 2017.  

  
2.2. 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 bude rovněž 
zakázka „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov – 
dodatečné stavební práce“. 
Kontrolní skupina: P. Laga (vedoucí), B. Passinger, Ing. Skládal a Mgr. Pospíšilová.  

P. Laga – zápis z kontroly (viz příloha) byl členům KV zaslán před jednáním KV.  

Hlasování: 
Zápis bude předložen ZM na jeho 29. jednání dne 19. června 2017. 

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 

Vzhledem k tomu, že kontrolní skupina v zápise z kontroly doporučuje uzavření dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/2691/2016 v souladu se zněním článku IV. odst. 4 smlouvy 
o dílo, ze dne 25.07.2017, bylo navrženo doplnit návrh usnesení ZM  o bod 3. 
 
Hlasování: 
V návrhu na usnesení pro 29. jednání ZM bude uvedeno: „ZM po projednání bere na 
vědomí doporučení Kontrolního výboru 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.   

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 

 
2.3. 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 – seznámil členy KV s průběhem kontroly. Předsedovi kontrolní skupiny byly 
doručeny odpovědi na dotazy zaslané Odboru řízení projektů a investic a Odboru rozvoje.  

 
  
2.4. 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.  
Kontrolu provede celý KV – nebude stanovena kontrolní skupina.  

M. Zácha – kontrola nebyla zahájena. Bude provedena, až bude možné, aby byly 
magistrátem předloženy originály materiálů potřebných ke kontrole.  

 
 
 

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 
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Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny. 
 

 
4. Různé, diskuze 

Byla prodiskutována usnesení ze 70. schůze RM a z 28. zasedání ZM.   

 
5. Závěr 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat v úterý 05.09.2017 od 16.30 hodin. 

 

  

29. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.45 hodin. 

 

 

 

       
      …….…………………………                                            ……………………………. 
        Ing. Helena Bendová v.r.                                                        Michal Zácha v.r.  
          organizační pracovník         předseda výboru   
                                                      
 
 
 
 
 
Příloha – Zápis z kontroly investiční akce Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 
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Usnesení z 29. jednání 

Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 05.06.2017 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 

UKV/29/1/2017                   Zahájení 

Program byl schválen v navrhovaném znění. 
 Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno 

 
 
  

UKV/29/2/2017  Vyhodnocení kontrolních úkolů 

  

2.1. 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 bude rovněž zakázka „Stavební úpravy základní 
školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02  Přerov – dodatečné stavební práce“. 
Kontrolní skupina: P. Laga (vedoucí), B. Passinger, Ing. Skládal a Mgr. Pospíšilová.  
Hlasování: 
Zápis bude předložen ZM na jeho 29. jednání dne 19. června 2017. 

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 

 
Hlasování: 
V návrhu na usnesení pro 29. jednání ZM bude uvedeno: „ZM po projednání bere na vědomí 
doporučení Kontrolního výboru 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.   

Pro 9/Proti 0/Zdržel se 0 

 
 
 
Odpovídá: Michal Zácha      

 

V Přerově 08.06.2017 

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

                         
                 Michal Zácha  

                                předseda v.r. 

 
 


