
Zápis č. 9 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 13. 11. 2019 

 

 

Přítomni:  Mgr. Petr Caletka 

Bc. Rostislav Hrdiborský 

Ing. Jiří Kafka 

   Zdeněk Mach 

   Jana Matyášová 

     

Nepřítomni:  RSDr. Josef Nekl (omluven) 

   PhDr. Jiří Pospíšil (omluven) 

   PhDr. Marcel Kašík (omluven) 

    

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola zápisu 
2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 
3) Návrh na změnu složení pracovní skupiny ustanovené ke kontrole 

„Sportoviště Přerov, s. r. o.“ 
4) Ustavení nové pracovní skupiny k provedení kontroly postupu 

Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A. a R. V. 
v objektu ***** dle rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova ze dne 14. 
října 2019 – č. usnesení 290/8/3/2019. 

5) Různé  
6) Závěr 

 
 



1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Jednání Kontrolního výboru (dále jen KV) bylo zahájeno v 15:15 hodin. Předseda 

KV RSDr. Josef Nekl v dostatečném předstihu avizoval svou nepřítomnost a 

pověřil Ing. Jiřího Kafku, že jednání KV bude výjimečně řídit on. Ing. Kafka přivítal 

všechny přítomné členy KV.  

Ing. Jiří Kafka konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a včas, vzhledem 

k výše uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Přítomných členů KV se 

dotázal, 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/9/1/2019 

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

 

 

2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 

Vzhledem k tomu, že v probíhajících kontrolách nebyly učiněny žádné další kroky či 

závěry, bude o tomto jednáno na příštím jednání KV. 

 

KV/9/2/2019 

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

 

 

3) Návrh na změnu složení pracovní skupiny ustanovené ke kontrole 
„Sportoviště Přerov, s. r. o.“ 

 
Přítomní členové KV se shodli na tom, že vzhledem k tomu, že nejsou přítomni 
všichni, navrhují projednání tohoto bodu ponechat na příští jednání KV. 

 
KV9/3/2019 

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

 



4) Ustavení nové pracovní skupiny k provedení kontroly postupu 
Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A. a R. V. 
v objektu ***** dle rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova ze dne 14. 
října 2019 – č. usnesení 290/8/3/2019. 
 

Přestože členové KV nebyli přítomni v plném složení, dohodli se na ustavení nové 

pracovní skupiny ve složení: pan Mach, Mgr. Caletka a PhDr. Kašík. Poslední 

jmenovaný nebyl přítomen tomuto jednání, ale mailem informoval organizační 

pracovnici o svém zájmu být členem této pracovní skupiny. Organizační pracovnice 

přítomné členy o jeho zájmu informovala. Přítomní členové tedy hlasovali o složení 

pracovní skupiny.  

 

KV9/4/2019 

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

 

Pan Mach a Mgr. Caletka obdrželi kopii spisu ke studiu. Organizační pracovnice byla 

pověřena spojit se s PhDr. Kašíkem a předat mu kopii předmětného spisu.  

Členové pracovní skupiny KV se dohodli, že každý prostuduje spis samostatně a na 

dalším jednání KV si sdělí své závěry. 

 

5) Různé 

Paní Matyášová vznesla dva podněty a žádá tímto předsedu KV o jejich prověření. 

První podnět se týká toho, zda je pravda, že opozice si stěžuje na práci státní policie 

(dopravní policie) v Přerově. V případě, že ano, co je předmětem stížnosti.  

Druhý podnět se týká mandátu pana primátora – ptá se „Jaký mandát má pan 

primátor zakazovat veřejnosti vystupovat na oslavách 30-ti let svobody?“ 

 
Organizační pracovnice sdělila členům KV návrh předsedy KV, který navrhoval svolat 
jednání KV již 4. 12. 2019 ještě před konáním Zastupitelstva města Přerova, aby 
mohl být na jednání Zastupitelstva KV sdělen závěr projednané kontroly týkající se 
postupu Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A. a R. V. 
v objektu ***** dle rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova ze dne 14. října 2019 – č. 
usnesení 290/8/3/2019. 

 
Členové KV o tomto návrhu hlasovali a jednomyslně se shodli na termínu 4. 12. 2019 
v 16 hodin. 
 



KV9/5.1/2019 

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

 

Dále členové KV diskutovali o zrušení jednání KV dne 18. 12. 2019 a jeho nahrazení 

novým termínem 8. 1. 2020 od 16 hodin. 

 

KV9/5.2/2019 

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

 

 

 

6) Závěr 

 

Na konci jednání KV si vzal slovo opět zastupující předsedající Ing. Kafka, který 

poděkoval všem členům KV za jejich účast a jednání ukončil v 16:35 hod. 

 

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

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    Ing. Jiří Kafka 

organizační pracovnice           zastupující předsedající  

 Kontrolního výboru           Kontrolního výboru 

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


