
Zápis č. 4 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 17. 4. 2019 

 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Jana Matyášová 

   Mgr. Petr Caletka 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Ing. Jiří Kafka 

    

Nepřítomni:  Ing. Jiří Kohout (omluvil se) 

   PhDr. Marcel Kašík (omluvil se)    

Zdeněk Mach (omluvil se, dostavil se v 15:20) 

Bc. Rostislav Hrdiborský (omluvil se) 

     

Hosté:    

 

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Ustavení pracovní skupiny ke kontrole usnesení Rady města Přerova dle 

návrhu stálé pracovní skupiny Ing. Kafky 

3) Různé 

4) Závěr 

 

 



1) Zahájení 

 

Předseda Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 

Kontrolního výboru (dále KV). 

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.  

 

 

2) Ustavení pracovní skupiny ke kontrole usnesení Rady města Přerova dle 

návrhu stálé pracovní skupiny Ing. Kafky 

 

Navrhuje se vypustit bod dvě. Dle zjištění pracovní skupiny je celá řada úkolů 

splněna, jak vyplývá ze zápisu Rady města Přerova. 

Všichni přítomní souhlasí.  

 

KV/4/2/2019 

Výsledek hlasování: Pro/5   Proti;/0   Zdržel se/0 

 

 

3) Různé 

 

V tomto bodě byly projednávány náměty přítomných členů KV, kteří se shodli, že 

projednají ve svých zastupitelských klubech případné podněty, které by mohly být 

předmětem kontroly. Všichni členové KV se shodli na tom, že iniciativa k provádění 

kontrol by měla vzejít i od zastupitelských klubů. 

Členové KV, kteří se zabývali kontrolou usnesení Rady města Přerova od počátku 

volebního období, dospěli k závěru, že všechna usnesení byla splněna ve lhůtách, 

které u nich byly uvedeny.   

Kontrolní výbor se usnesl, že ruší stálou kontrolní skupinu pro kontrolu usnesení 

Rady města Přerova. O tomto proběhlo hlasování. 

 



KV/4/3.1/2019 

Výsledek hlasování:  Pro/5   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

V 15:20 se dostavil pan Zdeněk Mach, který již dopředu avizoval svůj pozdní příchod 

a omluvil se. 

 

Dále členové KV diskutovali, zda by nebylo vhodné provést kontrolu zemníku 

v Žeravicích. 

Další jednání je naplánováno na 15. května 2019. Předseda KV dal členům KV ke 

zvážení, zda by nebylo praktičtější termíny jednání KV naplánovat ne po měsíci, ale 

až za 6 týdnů, tedy červnový termín by byl posun až na konec června. V létě by byl 

termín jednání KV až na konci srpna, neboť bude doba dovolených a tudíž i Rada 

města Přerova a Zastupitelstvo města Přerova bude mít prázdniny. Další termíny 

jednání KV by od září probíhaly až po 6 týdnech. Členové KV s tímto návrhem 

souhlasili. 

Paní Matyášová upozornila, že se k ní dostala neoficiální informace, že mohlo dojít 

k převodu volných finančních prostředků ve výši 300 mil. Kč na účet Banky Creditas. 

Bylo řečeno, že je třeba zkontrolovat, zda již k takovéto finanční operaci nedošlo a 

zároveň je třeba zkontrolovat, na kterých účtech leží volné finanční prostředky 

statutárního města Přerova – u kterých bank. 

Z tohoto tedy vyplývá následující úkol: předseda KV zkontroluje usnesení Finančního 

výboru a dotáže se na Odboru ekonomiky, případně vznese dotaz na Zastupitelstvu 

města Přerova dne 30. dubna 2019. 

Dalším námětem, kterým se KV zabýval, byl odkup pozemků FKK. Zastupitelstvo 

města Přerova s odkupem pozemku nesouhlasilo a nyní je ve vlastnictví fyzické 

osoby, která má bydliště na ohlašovně pobytu – na Magistrátu města Přerova. Rada 

města prý doporučila odkup tohoto pozemku někdy v únoru letošního roku. 

V současné době je prý cena pozemku o 1 milion Kč vyšší. 

 

 

KV/4/3.2/2019 

Výsledek hlasování. Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 



4) Závěr 

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

KV za jejich účast a jednání ukončil v 16:00 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 


