
Zápis č. 7 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 21. 8. 2019 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl  

   Jana Matyášová 

   Bc. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Ing. Jiří Kafka 

   Zdeněk Mach 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

     

Nepřítomni:  Mgr. Petr Caletka (omluven – dovolená) 

   Ing. Jiří Kohout (omluven – rodinné důvody) 

    

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola zápisu 

2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 
3) Různé 

4) Závěr  

 

 

1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Předseda Kontrolního výboru RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 

Kontrolního výboru (dále KV). 



Předseda KV konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas, vzhledem k výše 

uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Předseda KV se členů KV zeptal, 

zda souhlasí se zveřejněným zněním zápisu z minulého jednání KV tak, jak byl 

zveřejněn na webových stránkách statutárního města Přerova. Nikdo z přítomných 

členů KV neměl proti zápisu námitky – o tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/7/1/2019 

Výsledek hlasování: Pro/7   Proti/0   Zdržel se/0 

 

 

2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 

Členům KV byly sděleny výsledky z probíhajících kontrol. 

První kontrola se týká nově založeného Sportoviště Přerov, s. r. o., kde je 

vedoucím pracovní skupiny Ing. Jiří Kohout. Vzhledem k tomu, že se předsedovi KV 

omluvil z jednání KV z rodinných důvodů, sdělil informaci k probíhající kontrole 

předseda KV, který informoval přítomné členy, že dle telefonického sdělení Ing. Jiřího 

Kohouta probíhá šetření. Na podnět dalšího člena této pracovní skupiny PhDr. 

Marcela Kašíka, sdělil předseda KV, že se s Ing. Jiřím Kohoutem telefonicky spojí a 

domluví se na dalším průběhu kontroly. 

Druhá kontrola se týká bývalé ubytovny Českého červeného kříže. O průběhu 

kontroly podal ústní zprávu pan Zdeněk Mach. Uvedl, že členy pracovní skupiny 

bude zajímat dodržení lhůty pro demolici objektů. V případě, že nebude lhůta 

uvedená ve smlouvě dodržena, bude nový vlastník povinen zaplatit smluvní pokutu 

uvedenou ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že smlouva byla schválena Zastupitelstvem 

statutárního města Přerova a poté podepsána, bude sledovat pouze naplnění účelu 

smlouvy, poté bude kontrola uzavřena. 

 

3) Různé  

Člen KV pan Zdeněk Mach konstatoval, že Kontrolní výbor doposud nedostal žádný 

podnět ke kontrole od opozice. Další členové KV konstatovali, že očekávají i iniciativu 

Zastupitelstva statutárního města Přerova. Předseda KV sdělil, že neobdržel ani 

žádné podněty od občanů. 

Pan Ing. Jiří Kafka uvedl, že dává ke zvážení podnět ke kontrole přezkoumání 

efektivity a vytíženosti nově nabraných zaměstnanců, kteří zpracovávají přestupky, 

které vznikají v souvislosti s rychlou jízdou – radary, neboť dle jeho informací je počet 



zaměstnanců vyšší než počet zaměstnanců v městské části Praha 4. Zajímalo by ho 

tedy, kolik každý zaměstnanec zpracuje za měsíc spisů a zda náklady vložené na 

mzdy pro tyto zaměstnance jsou nižší než suma, který zůstane příjmem rozpočtu 

statutárního města Přerova. PhDr. Marcel Kašík sdělil, že počet zaměstnanců je 

personální otázkou, kterou kontrolní výbor neovlivní, ale také by se rád seznámil se 

skutečným stavem. Členové KV se dohodli, že předseda KV osloví Ing. Jitku 

Kočicovou, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a ŽÚ Magistrátu města 

Přerova a zjistí aktuální informace. 

 

KV7/3/2019 

Výsledek hlasování: Pro/7   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 15:30 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 


