
Zápis č. 11 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 8. 1. 2020 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl 

Mgr. Petr Caletka 

Bc. Rostislav Hrdiborský 

Ing. Jiří Kafka 

   Jana Matyášová 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   David Hošek 

     

Nepřítomni:  PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Zdeněk Mach 

 

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení, kontrola zápisu 
 
2. Informace o probíhajících kontrolách 
 
3. Plán práce na 1. pololetí 2020 

 
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 a zároveň představil 

ostatním členům KV nového člena KV pana Davida Hoška. Následně byl panu 

Hoškovi předán jmenovací dekret podepsaný primátorem statutárního města Přerova 

Ing. Petrem Měřínským. 

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/11/1/2020 

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

 

 

2) Informace o probíhajících kontrolách 

 
Předseda KV připomněl, že na minulém jednání byla odhlasována změna složení 

pracovní skupiny pro kontrolu Sportoviště Přerov, s. r. o. Jejím novým členem byl 

jmenován pan David Hošek. Předseda KV se jej dotázal, zda souhlasí s tím, že byl 

schválen členem této pracovní skupiny. Pan Hošek sdělil, že se svou nominací 

souhlasí. Dále oznámil, že materiály k probíhající kontrole mu byly zaslány a měl 

možnost se s nimi seznámit. 

RSDr. Nekl předal slovo vedoucímu této pracovní skupiny PhDr. Pospíšilovi. Ten 

sdělil přítomným členům KV, že i on i  Bc. Hrdiborský obdrželi všechny materiály 

potřebné ke kontrole Sportoviště Přerov, s. r. o. a již si materiály pročetli. PhDr. 

Pospíšil dále sdělil, že navrhuje následně postupovat takto: co nejdříve sjedná 

schůzky s Mgr. Hýzlem, panem Klvačem a náměstkem primátora panem Záchou. 

Následně by členové této pracovní skupiny provedli kontrolu u všech výše 

uvedených. Ostatní členové pracovní skupiny s navrženým postupem souhlasili. 

 



PhDr. Pospíšil dále sdělil, že dle jeho názoru by bylo vhodné i po uzavření této 

kontroly, provést následnou kontrolu a to např. za rok či rok a půl po uzavření této 

kontroly. S takto navrženým postupem všichni souhlasili. 

Předseda KV se dotázal PhDr. Pospíšila, zda je reálné, aby kontrola Sportoviště 

Přerov, s. r. o. byla dokončena tak, aby mohl členy Zastupitelstva města Přerova na 

jednání Zastupitelstva města Přerova, které proběhne dne 1. 4. 2020, seznámit se 

závěry pracovní skupiny. PhDr. Pospíšil mu sdělil, že dle jeho názoru je tento termín 

zcela reálný.  

 

Další kontrola, která se týká bývalé ubytovny Českého červeného kříže, doposud 

trvá, neboť vzhledem k termínům realizace akce na těchto pozemcích, ji nelze 

uzavřít. 

 

KV/11/2/2020 

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

 

 

3) Plán práce na 1. pololetí 2020 

 
Předseda KV seznámil členy KV s navrhovanými termíny dalších jednání Kontrolního 
výboru. Organizační pracovnice předala plán práce na 1. pololetí 2020 v tištěné 
formě. Členové KV s navrhovanými termíny jednání souhlasili. O tomto proběhlo 
hlasování. 
 
 
 

 
KV11/3/2020 

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

 

 

4) Různé 

 

V tomto bodě členové KV navrhovali ke schválení další náměty na provedení kontrol. 

Předseda KV navrhoval přítomným členům, že by bylo vhodné provést kontrolu 



některých vybraných veřejných zakázek statutárního města Přerova. Předseda KV 

do příštího jednání KV vytipuje jednu či dvě veřejné zakázky, které by byly 

předmětem kontroly, a na příštím jednání KV by byla ustanovena pracovní skupina, 

která by se touto kontrolou zabývala. 

PhDr. Pospíšil vznesl námět, že by bylo vhodné opět provést kontrolu, zda jsou 

naplňovány úkoly uložené v usneseních z Rady města Přerova a v usneseních ze 

Zastupitelstva města Přerova. 

O tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/11/4.1/2020 

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

 

Vzhledem k tomu, že záměr provést kontrolu naplňování usnesení byl jednomyslně 

schválen, bylo dohodnuto ustavení nové pracovní skupiny, jejímiž členy byli navrženi: 

paní Matyášová a Mgr. Caletka. 

 

KV/11/4.2/2020 

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

 

Nová pracovní skupina tak byla jednomyslně schválena. Bylo dohodnuto, že 

organizační pracovnice zajistí podklady ke kontrole a zašle je paní Matyášové a Mgr. 

Caletkovi. 

 

Organizační pracovnice předala všem členům KV aktualizované kontaktní údaje na 

jednotlivé členy KV s tím, že byly doplněny o kontaktní údaje nového člena KV pana 

Davida Hoška. 

Do příštího jednání KV bude panu Hoškovi vystaven průkaz člena KV a zapůjčená 

fotografie mu bude vrácena. Před příštím jednáním KV bude pan Hošek proškolen 

Ing. Renatou Lounovou, pověřencem pro ochranu osobních údajů k dodržování 

Směrnice týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR). Rovněž mu budou 

předány kontaktní údaje na Ing. Renatu Lounovou, pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 



Další jednání se bude konat dne 19. 2. 2020 v 16 hodin v zasedací místnosti 

tajemníka Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov kancelář č. 77. 

 

5) Závěr 

 

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

KV za jejich účast a jednání ukončil v 16:45 hod. 

 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    RSDr. Josef Nekl 

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru            

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


