
Zápis č. 1 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 16. 1. 2019 

 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Bc. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Petr Caletka 

   Zdeněk Mach 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Ing. Jiří Kafka 

   Mgr. Vladimír Puchalský 

   Jana Matyášová    

 

Nepřítomni: 

 

      

Hosté:  Michal Zácha, DiS. 

 

 

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Předání jmenovacích dekretů členům Kontrolního výboru 

3) Schválení plánu práce Kontrolního výboru 



4) Vytvoření pracovních skupin 

5) Různé 

6) Závěr 

 

K bodu 1) Zahájení 

Předseda Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 

Kontrolního výboru (dále KV) a dále představil a přivítal hosta KV náměstka 

primátora Michala Záchu, DiS. 

Předseda KV konstatoval, že jednání bylo zahájeno včas a řádně svoláno a 

vzhledem k výše uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Kontrolní výbor 

hlasoval o programu jednání a tento byl jednohlasně schválen.  

 

KV/1/1/2019 

Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

K bodu 2) Předání jmenovacích dekretů 

Předseda KV RSDr. Josef Nekl osobně předal každému členu KV jmenovací dekret a 

popřál mnoho pracovních úspěchů při nadcházející práci všem členům KV. Dvěma 

členům KV bude dodatečně vystaven opravený jmenovací dekret z důvodu 

administrativní chyby. 

 

KV/1/2/2019 

Výsledek hlasování:  Pro/   Proti/    Zdržel se/ 

 

 

K bodu 3) Schválení plánu práce Kontrolního výboru 

Členové KV byli předsedou KV informováni o potřebě schválit zástupce 

(místopředsedu) KV, který bude v době nepřítomnosti zastupovat předsedu KV a 

bude řídit jednání KV. Předseda KV navrhl jako svého zástupce pana Ing. Jiřího 

Kafku, který by měl pověření v případě jeho nepřítomnosti jej zastupovat a řídil 

jednání KV. O tomto námětu proběhlo hlasování. 



KV/1/3/2019 

Výsledek hlasování. Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 

Dále byl jednomyslně vysloven souhlas s kalendářním plánem zasedání Kontrolního 

výboru na I. pololetí 2019. 

 

 

K bodu 4) Vytvoření pracovních skupin 

Členové KV navrhli vytvoření stálé pracovní skupiny, která by prováděla kontrolu 

usnesení a dodržování právních předpisů Zastupitelstva města Přerova a Rady 

města Přerova a kontrolu dodržování právních předpisů Finančním výborem ZMP. Za 

členy byli navrženi: Mgr. Vladimír Puchalský, Ing. Jiří Kafka a Bc. Rostislav 

Hrdiborský. Vedoucím pracovní skupiny byl navržen Ing. Jiří Kafka. Další pracovní 

skupiny budou stanoveny ad hod. 

O vytvoření stálé pracovní skupiny a pracovních skupin ad hoc) proběhlo hlasování. 

 

KV/1/4/2019 

Výsledek hlasování:  Pro/9   Proti/0  Zdržel se/0 

 

 

K bodu 5) Různé 

Členům KV bylo sděleno, že obdrží průkaz člena KV, aby se mohli při vykonávání 

kontrolní činnosti prokázat průkazem člena KV. 

Předseda KV informoval členy KV o povinnosti mlčenlivosti o všech skutečnostech, 

které se dozví při výkonu funkce člena KV. 

Předseda KV rovněž informoval všechny přítomné členy KV o skutečnosti, že příštího 

jednání KV se zúčastní jako host Ing. Renata Lounová, pověřenec pro ochranu 

osobních údajů a všechny členy KV proškolí v oblasti GDPR. 

V tomto bodě bylo uděleno slovo předsedou KV i náměstku primátora statutárního 

města Přerova Michalu Záchovi, DiS, který poděkoval za udělení slova, informoval 

přítomné členy KV, že pokud bude třeba, vždy se rád zúčastní jednání KV a popřál 

všem členům KV mnoho úspěchů při jejich práci. 



K bodu 6) Závěr 

Na konci jednání KV si vzal slovo opět předseda KV, který poděkoval všem členům 

KV za jejich účast a jednání ukončil v 15:45 hod. 

 

 

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

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru        

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   hosté výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 

 


