
Zápis z 36. jednání Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 07.02.2018 

 
Naše č.j.: MMPr/025124/2018 
Sp. zn.: MMPr/016086/2018 
Sp. sk. zn.: 101.2.3  A 10 
Datum: 19.02.2018 

 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  Mgr. Markéta Pospíšilová - nemoc  

Ing. Tomáš Dostal (příchod 16:20)   

MUDr. Jiří Hadwiger   

Petr Laga (příchod 16:25)   

JUDr. Vladimír Lichnovský   

Břetislav Passinger   

Ing. Miloslav Skládal (odchod 16:45)   

   

Ing. Helena Bendová (org. pracovník)   

   
 

Přítomni: Omluveni:  

Michal Zácha  Mgr. Markéta Pospíšilová   

Ing. Tomáš Dostal   

MUDr. Jiří Hadwiger   

Petr Laga  

JUDr. Vladimír Lichnovský   

Bc. Eva Mádrová  

Břetislav Passinger  

Ing. Miloslav Skládal  

  

Ing. Helena Bendová  
 

Hosté: 

PhDr. Jiří Pospíšil 

Neomluveni: 

 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání stávajících kontrolních úkolů 

3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

4. Různé, diskuze 

5. Závěr 

 

Zápis: 

1. Zahájení 

Předseda M. Zácha zahájil jednání v 16.05 hodin, přivítal přítomné členy a hosta PhDr. 
Pospíšila. 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. Projednání stávajících kontrolních úkolů 

 
2.1. 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. 

B. Passinger – seznámil členy KV s výsledkem kontroly. Zápis z kontroly je přílohou 
materiálu pro 36. jednání ZM. 

Hlasování: 
Zápis z kontroly bude předložen ZM na jeho 36. jednání dne 19. února 2018. 

               Pro 6/Proti 0/Zdržel se 0 

   
2.2. 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 

Ing. Bendová (organizační pracovník) – kontrola nebyla zahájena. Ing. Dohnal (vedoucí 
MAJ) informoval, že dohoda o ukončení nájmu je podepsána. Dohoda o splácení 
pohledávky je ze strany města připravena, ale nájemcem není zatím podepsána. Bude 
informovat, až bude podepsána. 

Od 16.20 přítomen Ing. Dostal 
 

2.3. Kontrola dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech 
uvedených v žádosti o odvolání ze dne 15.03.2017   

M. Zácha – znovu členy upozornil na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech 
zjištěných při provádění kontroly. 

Od 16.25 přítomen P. Laga 

 
M. Zácha - obdržel odpověď z MV ČR na žádost o stanovisko k oprávnění KV ke kontrole 
dodržování zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků – 
konkrétně o kontrolu vyhlašování výběrových řízení na úředníky – dodržování stanovené 
doby vyvěšení výběrových řízení na úřední desce magistrátem. Dle stanoviska MV ČR 
územní samosprávné celky rozhodují o přijetí zaměstnanců do pracovního poměru, tudíž 
i o vzniku pracovního poměru úředníka v samostatné působnosti a respektování povinností 
vyplývajících ze zákona č. 312/2002 Sb. magistrátem může na základě § 119 odst. 3 
zákona o obcích prověřit kontrolní výbor zastupitelstva. 

16.45 odchází Ing. Skládal 

PhDr. Pospíšil – řekl, že je rád, že přišla z MV ČR tato odpověď, která říká, že KV může 
tuto kontrolu provést. Na ZM, kde přednesl žádost o prověření pochybení uvedených 
v žádosti o odvolání, p. primátor řekl, že nechá provést nezávislý audit. Jeho provedením 
následně pověřil auditorku města a vedoucího oddělení personálního, tedy zaměstnance. 

 
3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 

Na jednání KV byla prodiskutována usnesení z 35. zasedání ZM a 84. schůze RM. Žádné 
z nich nebylo vybráno ke kontrole plnění usnesení.  

Nové kontrolní úkoly nebyly stanoveny. 
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4. Různé, diskuze 

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

 
5. Závěr 

Příští jednání Kontrolního výboru se bude konat 12.03.2018 od 16 hodin. 

 

36. jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.15 hodin. 

 

 

 

       
      …….…………………………                                            ……………………………. 
          Ing. Helena Bendová                                                            Michal Zácha   
          organizační pracovník         předseda výboru   
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Usnesení z 36. jednání 

Kontrolního výboru  

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 07.02.2018 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 

UKV/36/1/2018                   Zahájení 

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

 
  

 
UKV/36/2/2018  Projednání stávajících úkolů 

2.1. 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. 

Hlasování: 

Zápis z kontroly bude předložen ZM na jeho 36. jednání dne 19. února 2018. 

Pro 6/Proti 0/Zdržel se 0 – schváleno 
      

 

 

V Přerově 19.02.2018 

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

                       Michal Zácha 
                                   předseda 
 


