
Zápis č. 2 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 13. 2. 2019 

 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Jana Matyášová 

Bc. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Petr Caletka 

   Zdeněk Mach 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Ing. Jiří Kafka 

   

Nepřítomni: 

     

Hosté:   Ing. Renata Lounová, pověřenec pro ochranu osobních údajů

  

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Proškolení členů Kontrolního výboru k dodržování Směrnice ochrany 

osobních údajů (tzv. GDPR) 

3) Různé – přidělení konkrétních zadání ke kontrole plnění usnesení ZMP a 

Rady města Přerova 

4) 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 Ing. Renatu 

Lounovou, pověřence pro ochranu osobních údajů. 

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.  

Předseda KV předal slovo organizační pracovnici, která členům KV sdělila, že jakmile 

bude mít k dispozici fotografie všech členů KV ve formátu JPG, případně průkazové 

fotografie, budou jim vyhotoveny průkazy člena KV. Na příštím jednání KV budou 

všem členům KV předány průkazy člena KV a těm, kteří předložili originály fotografií, 

je vrátí zpět. 

 

KV/2/1/2019 

Výsledek hlasování: Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

K bodu 2) Proškolení členů Kontrolního výboru k dodržování připravované 

Směrnice ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) 

Předseda KV RSDr. Josef Nekl předal slovo pověřenci pro ochranu osobních údajů 

Ing. Renatě Lounové, která seznámila členy KV s platnou právní úpravou týkající se 

ochrany osobních údajů – GDPR a s připravovanou Směrnicí týkající se ochrany 

osobních údajů a informovala přítomné členy KV, že se na ni mohou obracet 

s konkrétními dotazy a to buď osobně, telefonicky či mailem. Kontaktní údaje jsou 

tyto: Ing. Renata Lounová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, sídlo: Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov, 4. Patro, tel.: 728 377 766, pevná linka: 581 268 135, mail: 

renata.lounova@prerov.eu. 

Všichni členové KV podepsali souhlas s tím, že byli seznámeni s pravidly ochrany 

osobních údajů.  

 

KV/2/2/2019 

Výsledek hlasování:  Pro/   Proti/    Zdržel se/ 

 

 

mailto:renata.lounova@prerov.eu


K bodu 3) Různé – přidělení konkrétních zadání ke kontrole plnění usnesení 

ZMP a Rady města Přerova 

Stálá pracovní skupina sdělila všem členům KV na vědomí, že v současné době 

neprovádí žádnou kontrolu, neboť není kompletní. Zastupitelstvo města Přerova 

bude projednávat a schvalovat doplnění KV o nového člena. 

RSDr. Josef Nekl podal podnět k šetření na základě dotazů veřejnosti s poukázáním 

na možné porušení zákona a to provedení kontroly plnění usnesení ze 40. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova ze dne 25. 6. 2018 – číslo usnesení 1115/40/3/2018 

pod názvem Směna nemovitých věcí – pozemků p. č. 207/1, p. č. 208/1, části p. č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerova za pozemek p. č. 204/4, p. č. 234/4, p. 

č. 4969/5 a část pozemku p. č. 2167/7 v majetku Přerovské stavební a. s. Přerov. 

Stížnosti a dotazy se týkají zejména vykácení zeleně, a zda bude uskutečněna 

náhradní výsadba a v jakém rozsahu, zda bude dostatečná, zda nedošlo ke 

znehodnocení prostoru, atd. 

Předseda KV navrhl vytvoření Pracovní skupiny, která se bude touto kontrolou 

zabývat, jako členy navrhl: paní Janu Matyášovou, PhDr. Jiřího Pospíšila a PhDr. 

Marcela Kašíka. Složení pracovní skupiny bylo jednohlasně schváleno s tím, že 

organizační pracovnice zabezpečí příslušné podklady od Odboru majetku a 

komunálních služeb a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a předá je 

PhDr. Marcelu Kašíkovi, který se již domluví na schůzce s ostatními členy pracovní 

skupiny. 

 

KV/2/3/2019 

Výsledek hlasování. Pro/8   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4) Závěr 

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

KV za jejich účast a jednání ukončil v 15:50 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 

 

 


