Zápis z 35. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Přerova
ze dne 30.01.2018
Naše č.j.: MMPr/019344/2018
Sp. zn.: MMPr/014177/2018
Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10
Datum: 06.02.2018

Přítomni:

Omluveni:

Michal Zácha
Ing. Tomáš Dostal
MUDr. Jiří Hadwiger
JUDr. Vladimír Lichnovský
Petr Laga
Bc. Eva Mádrová
Břetislav Passinger
Ing. Miloslav Skládal
Ing. Helena Bendová (org. pracovník)
Hosté:
Mgr. Vladimír Puchalský
Ing. Petr Měřínský
Ing. Jiří Kohout
Ludmila Tomaníková
Radek Pospíšilík
Marek Dostál

Program:
1.

Zahájení

2.

Vyhodnocení kontrolních úkolů

3.

Stanovení dalších kontrolních úkolů

4.

Různé, diskuze

5.

Závěr

Mgr. Markéta Pospíšilová – prac. důvody

Zápis:
1. Zahájení
Předseda M. Zácha zahájil jednání v 15 hodin. Přivítal na mimořádném jednání KV pana
primátora, na jehož žádost bylo mimořádné jednání KV svoláno, pana náměstka Měřínského
a další přítomné zastupitele a předal slovo p. primátorovi.
2. Vlastní jednání
Mgr. Puchalský – řekl, že by rád řešil 3 okruhy věcí:
1) Neví, zda KV posoudil předmět kontroly z hlediska ustanovení §§ 8, 35 a 119 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále proč nebylo posečkáno
s kontrolou, až přijde stanovisko MV ČR.
2) Řekl, že má povinnost předat KV další podklady ke kontrole, a to jsou tyto:
1. Podnět tajemníka na orgán pro ochranu osobních údajů k zápisu z 34. jednání KV, který
obsahoval žádost o odvolání
2. E-mailový podnět p. Záchovi o zahájení kontroly
3. Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR k pravomocem KV
z 29.02.2016
4. Seznam kopií dokumentů předaných M. Záchovi dne 26.11.2015 Odborem stavebního
úřadu MMPr
5. Přehled kontrol za 2. pololetí roku 2017 vykonaných Státním úřadem inspekce práce
6. Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 2/2017 z 31.03.2017
7. Vyjádření kontrolního orgánu k žádosti o odvolání z 31.3.2017 včetně přílohy č. 4
„Sdělení k vyjádření odborů“
8. Sdělení primátora všem zastupitelům
9. Sdělení primátora zastupiteli PhDr. Jiřímu Pospíšilovi z 15.06.2017
10. Zápis škodní komise z 28.11.2016
11. Právní rozbor k závěrům škodní komise
12. Vyjádření JUDr. Neulsové z 26.04.2016
13. Stanovisko Skalka & Grepl & Černý z 27.03.2017 k rozvázání pracovního poměru
Ing. H.
14. Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce z 27.07.2016
15. Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce z 24.08.2017
3) Žádá od M. Záchy odpověď na své otázky z 15.11.2017, kterou zatím nedostal.
M. Zácha – Uvedl, že korespondence bylo mnoho a přeposlal ji členům KV. Myslí si, že KV
nepřekročil své pravomoci. Úkol byl uložen skoro před rokem. Jak víte, když jsme poprvé
požádali o materiály ke kontrole, byly předány Policii ČR. KV se začal zabývat touto kontrolou po
dokončení rozpracovaných kontrol.
Mgr. Puchalský – Myslí, že jako předseda KV jste se nezachoval podle zákona, neodpověděl mu
do 30 dnů.
Doufám, že KV provede jakousi proporcionalitu mezi samosprávnými činnostmi a přenesenou
působností při stanovené kontrole.
B. Passinger – Víte, jak jsem hlasoval na ZM ohledně tohoto úkolu pro KV. Pak na jednání KV
přišel PhDr. Pospíšil a požádal nás o prověření skutečností uvedených v tomto materiálu. Jestliže
dá někdo podnět ke kontrole, v okamžiku kdy ho shodíme ze stolu, zůstává do budoucna viset ve
vzduchu, že za tím něco je. Nevidím za touto kontrolou žádné politikum. Pokud se tyto věci
prověří a zjistí se, že je vše v pořádku, bude to vyřešeno.
M. Zácha - Většina kontrol předložených kontrolním výborem ZM byla předložena se závěrem
„bere na vědomí“. KV se vždy na závěrech shodl a odhlasoval je.
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Ing. Kohout – Budu negativní k práci KV. Minimálně dvakrát KV překročil svou pravomoc
v usneseních ZM. Jsem zvědavý na nepolitické a odborné výstupy z této kontroly.
JUDr. Lichnovský – Vzhledem k e-mailové korespondenci, která proběhla, myslím, že bych se
měl vyjádřit. Od začátku, kdy byl přijat tento kontrolní úkol, jsem se necítil být dostatečným
odborníkem ve vztahu k problematice samostatné a přenesené působnosti a s tím související
možnosti a rozsahu kontroly v této věci. Ve všech hlasováních, která se týkala tohoto kontrolního
úkolu, jsem se zdržel hlasování.
M. Zácha – My jsme teď převzali od pana primátora tyto materiály – podklady ke kontrole. Není
nejmenším zájmem KV jít za hranice našich kompetencí.
Mgr. Puchalský – Požádal M. Záchu o dotaz, který M. Zácha směřoval na MV ČR.
M. Zácha – Předá p. primátorovi dotaz spolu s odpovědí.
Mgr. Puchalský – Dotaz na MV ČR zaslal jako předseda KV, proto primátor žádá jeho předložení.
M. Zácha – Předá p. primátorovi dotaz spolu s odpovědí, jakmile s odpovědí seznámí členy KV.
Mgr. Puchalský – Dotázal se organizační pracovnice, zda je dotaz na MV ČR přílohou některého
zápisu nebo součástí zápisu nebo usnesení KV?
Ing. Bendová – Ne.

Závěr
Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat 07.02.2018 od 16:00 hodin.
35. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 15.45 hodin.

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

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