
Zápis č. 10 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 4. 12 2019 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl 

Mgr. Petr Caletka 

Bc. Rostislav Hrdiborský 

Ing. Jiří Kafka 

   Mgr. Zdeněk Mach 

   Jana Matyášová 

   PhDr. Marcel Kašík 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

     

Nepřítomni:   

 

Hosté:  Mgr. Jaroslav Hýzl    

    

    

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) Různé  
5) Závěr 

 



 
1) Zahájení, kontrola zápisu 

 

Jednání Kontrolního výboru (dále jen KV) bylo zahájeno v 16:00 hodin. Předseda 

KV RSDr. Josef Nekl přivítal všechny přítomné členy 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/10/1/2019 

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

 

 

2) Sdělení členů KV o výsledku probíhajících kontrol 

 
Členové pracovní skupiny seznámili ostatní členy KV s průběhem 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 pracovní skupiny KV přednesli své vlastní závěry a shodli se poté na tom, 
že by doporučili postupovat v duchu rozhodnutí Rady města Přerova 
4145/99/7/2018, když podle názoru všech členů pracovní skupiny je způsob 
vypořádání s nájemníky dán uzavřenou nájemní smlouvou. Nájemníci nájem uhradili 
na dobu 40 let předem formou investice do předmětu nájmu, tedy cena nájmu nečiní 
1,- Kč/m2/měsíc, ale je to 1/480 investice + 1,- Kč/m2. A pokud nájem skončil 
v průběhu této doby výpovědí – tedy ze zákonem stanoveného důvodu, mají pak 
nájemníci nárok na vypořádání, které opět stanoví uzavřená nájemní smlouva – tedy 
nárok na hodnotu předmětu nájmu / zrekonstruovaného bytu, ve stavu k ukončení 
nájmu, a to stanovenou znaleckým posudkem. Jakékoliv další nároky nepovažují 
členové kontrolní skupiny za důvodné. 
 
O výsledku kontroly bude předseda KV RSDr. Nekl informovat zastupitele na příštím 
jednání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat dne 9. 12. 2019. 
 

Kontrola týkající se bývalé ubytovny Českého červeného kříže trvá, zatím není 

uzavřena. 



KV/10/2/2019 

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

 

 

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

 
Předseda KV informoval členy KV, že na příštím jednání Zastupitelstva města 
Přerova bude navrženo doplnění složení KV a na uvolněné místo po Ing. Kohoutovi 
bude navržen pan David Hošek. 
 
Vzhledem k tomu, že se uvolnilo místo v pracovní skupině pro kontrolu „Sportoviště 
Přerov, s. r. o., navrhl předseda KV, že novým členem by mohl být v případě zvolení 
pan David Hošek a jako vedoucího pracovní skupiny navrhuje PhDr. Pospíšila – 
dosavadního člena této pracovní skupiny. O tomto proběhla dvě samostatná 
hlasování. 
 
Hlasování o tom, že novým členem pracovní skupiny se v případě schválení 
Zastupitelstvem města Přerova, stává pan David Hošek. 
 

 
KV10/3.1/2019 

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

 

 

Hlasování o novém vedoucím pracovní skupiny – návrh na jmenování PhDr. 

Pospíšila. 

 

KV10/3.2/2019 

Výsledek hlasování: Pro/7   Proti/0   Zdržel se/1 

 

Oba výše jmenovaní tak byli schváleni. 

Podklady ke kontrole zašle organizační pracovnice PhDr. Pospíšilovi a Bc. 

Hrdiborskému. 

 



4) Různé 

Předseda KV informoval členy KV o výsledcích zjištění, která mu byla uložena na 

minulém jednání KV na základě podnětů, které na minulém jednání vznesla paní 

Matyášová. První podnět se týkal dotazu, co je pravdy, na tom že opozice si stěžuje 

na práci státní policie (dopravní policie) v Přerově.  

Předseda KV kontaktoval předsedy jednotlivých klubů a ti mu sdělili, že žádné 

stížnosti na dopravní policii z jejich strany nejsou. Pravděpodobně se jedná o 

informační šum. 

Druhý dotaz se týkal mandátu pana primátora k zakazování vystupování veřejnosti 

na oslavách 30-ti let svobody. Předseda KV informoval členy KV, že pana primátora 

v této záležitosti nekontaktoval, neboť je zřejmé, že se jednalo o akci statutárního 

města Přerova, jejíž program byl schválen Radou města Přerova. O mandátu pana 

primátora nejsou žádné pochybnosti. Pokud chtějí občané vystupovat při příležitosti 

těchto oslav, mohou si svolat vlastní akci, na které mohou vystoupit se svými projevy. 

Další jednání se bude konat dne 8. 1. 2020 v 16 hodin, což bylo schváleno na 

minulém jednání KV. 

 

5) Závěr 

 

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

KV za jejich účast a jednání ukončil v 17:00 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 


