
Zápis č. 12 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 19. 2. 2020 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl 

Mgr. Petr Caletka 

Ing. Jiří Kafka 

   Jana Matyášová 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   David Hošek 

   PhDr. Marcel Kašík 

     

Nepřítomni:  Bc. Rostislav Hrdiborský (omluven) 

Mgr. Zdeněk Mach (omluven) 

 

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení, kontrola zápisu 
 
2. Informace o probíhajících kontrolách 
 
3. Ustavení nových pracovních skupin pro kontrolu veřejných zakázek 

 
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. Panu Hoškovi byl předán 

průkaz člena 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/12/1/2020 

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

 

 

2) Informace o probíhajících kontrolách 

 
O průběhu první kontroly, která se týká převodu nemovitostí mezi Teplem, a. s. na 

nové Sportoviště Přerov, s. r. o., informoval členy KV PhDr. Jiří Pospíšil. Podklady 

obdrželi od organizační pracovnice kompletně a včas. Sdělil přítomným členům, že 

společně s panem Hoškem provedli kontrolu u Mgr. H. (Sportoviště Přerov, s. r. o.), 

který jim předložil všechny dokumenty týkající se založení společnosti. Veškeré 

dokumenty byly schváleny v Radě města Přerova, dále prošly schvalovacím 

procesem Zastupitelstva města Přerova, účetnictví bylo překontrolováno auditorkou. 

Při kontrole se zaměřili na procesní stránku a neshledali nic, co by bylo možné 

rozporovat či bylo v rozporu s platnými právními předpisy ČR. 

Členové této pracovní skupiny mají dále v plánu jednat s představitelem společnosti 

Teplo, a. s., následně hodlají oslovit vedoucího Odboru správy majetku a 

komunálních služeb a rovněž 1. náměstka primátora pana Záchu. 

Pan Hošek sdělil členům KV, že hovořil o důvodech této kontroly s Ing. K., který byl 

tím, kdo tuto kontrolu navrhl, a ten mu sdělil, že kontrolu navrhoval z ekonomických 

důvodů. 

PhDr. Pospíšil dále sdělil, že na příští jednání KV společně připraví zprávu a kontrola 

tak bude ukončena. 



O tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/12/2.1/2020 

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

 

Druhá probíhající kontrola se týká úplatného převodu nemovitostí na Výstavišti 

Přerov – bývalá ubytovna Červeného kříže. Předseda KV sdělil přítomným členům 

KV svůj návrh uzavřít tuto kontrolu. Dle jeho názoru si zbourání těchto budov – tedy 

naplnění smluvního vztahu musí pohlídat Odbor správy majetku a komunálních 

služeb. K jeho návrhu se připojil PhDr. Kašík, který uvedl, že návrh je rozumný a 

souhlasí s ním. Dle jeho sdělení, pokud nebudou ustanovení uzavřené smlouvy 

naplněna, je nutné je řešit právní cestou.  

Členové KV se shodli na uzavření kontroly a zpráva bude vypracována do 1. 4. 2020, 

aby mohla být následně předložena na jednání Zastupitelstva města Přerova, které 

se bude konat 27. 4. 2020. 

O tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/12/2.2/2020 

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

 

Poslední probíhající kontrola se týká kontroly usnesení Rady města Přerova  a 

Zastupitelstva města Přerova. Kontrolu provedli společně paní Matyášová a Mgr. 

Caletka. Mgr. Caletka informoval přítomné členy KV, že provedli kontrolu plnění 

úkolů uvedených v usneseních z jednání Rady a Zastupitelstva města Přerova za 

období od 4. 4. 2019 do 31. 12. 2019. 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že všechny úkoly byly dotčenými orgány města 

označeny jako splněné s výjimkou úkolu uloženého Radě města Přerova, a to: 

„2616/66/8/2017 týkající se Základní školy Přerov, U tenisu 4, Přerov – sportovní 

zaměření pro období 2018 – 2023.“ Termín splnění je 31. 8. 2023, tedy úkol trvá, 

neboť se jedná o úkol pro každý další rozpočet. Zpráva o provedené kontrole byla 

všem členům KV zaslána elektronicky. Závěry pracovní skupiny budou předloženy na 

jednání Zastupitelstva města Přerova dne 27. 4. 2020. 

O tomto proběhlo hlasování. 

 



KV/12/2.3/2020 

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

 
 
 

3) Ustavení nových pracovních skupin pro kontrolu veřejných zakázek 
 

Nově byly ustanoveny tři pracovní skupiny pro kontrolu veřejných zakázek. Jedná se 
o veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
První skupina provede kontrolu Opravy kanalizační přípojky pro restauraci Michalov 
(N006/18/V00030171), VZMR, otevřená výzva, dle VP, ukončeno plnění, 
administrátorem byla Mgr. V. S. 
 
Kontrolu provedou: RSDr. Josef Nekl a Mgr. Petr Caletka. 
 
 
Druhá skupina provede kontrolu Celkové opravy elektroinstalace společných prostor 
v bytových domech Kratochvílova 20 a Na Hrázi 34 v Přerově (N006/18/V00029331), 
VZMR, otevřená výzva, dle VP, ukončeno plnění, administrátorem byla Bc. B. K. 
 
Kontrolu provedou: PhDr. Marcel Kašík, paní Matyášová. 
 
 
Třetí skupina provede kontrolu Opravy podlah – 2. poschodí, ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka (N006/19/V00014811),VZMR, otevřená výzva, dle VP, ukončeno plnění, 
administrátor Mgr. V. S. 
 
Kontrolu provedou: PhDr. Jiří Pospíšil, Bc. Rostislav Hrdiborský. 
 
 
Organizační pracovnice připraví podklady pro jednotlivé pracovní skupiny 
v termínech, které si sami navrhnou. 
 
První skupina sdělila již na jednání KV, že kontrolu provede dne 24. 2. 2020 od 13 
hodin v zasedací místnosti tajemníka Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, 
750 02 Přerov, ve 4. patře. 
 
 

KV12/3/2020 

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

 

 

 



4) Různé 

V tomto bodě nebyly navrhovány žádné další podněty či připomínky. 

 

 

5) Závěr 

 

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

KV za jejich účast a jednání ukončil v 16:40 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 


