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DOPORUČENÍ INTERNÍHO AUDITU Z ROKU 2015 

Interní audit:  Nakládání s veřejnými prostředky oddělení ICT odboru vnitřní správy 

Auditované útvary:  Odbor vnitřní správy 

Doporučení:  

Celkem bylo v rámci tohoto interního auditu navrženo 6 doporučení. Všechna tato doporučení byla 

splněna již v průběhu roku 2015.  

 

 

 

Interní audit: Nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví statutárního města Přerova 

v privatizovaných bytových domech, kde jsou umístěny výměníkové stanice a objektové předávací 

stanice tj. technologie ve vlastnictví spol. Teplo Přerov a.s. a nebytové prostory, kde jsou zřízeny 

kryty civilní obrany 

Auditované útvary:  Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Doporučení:  

V rámci tohoto interního auditu byla navržena dvě doporučení, jejichž splnění bylo dlouhodobou 

záležitostí. V roce 2017 došlo ke splnění obou doporučení. 

 

 

 

Interní audit:  Prověření nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nákupu kancelářského 

materiálu, tonerů do kopírek a tiskáren 

Auditované útvary:  Odbor vnitřní správy MMPr, Městská policie Přerov 

Doporučení: 

Celkem bylo v rámci tohoto interního auditu navrženo 9 doporučení. Šest doporučení bylo splněno 

v průběhu roku 2015, splnění následujících doporučení přešlo do roku 2016 a následně i do roku 

2017. V roce 2017 bylo splněno 1 doporučení. Ke splnění zbývajících dvou doporučení došlo v roce 

2018.  
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Interní audit: Postupy při operacích s příjmovými pokladními doklady (PPD) přísně zúčtovatelné 

tiskopisy – platby v hotovosti,  Účinnost vnitřního kontrolního systému – uplatňování řídící 

kontroly 

Auditované útvary:  všechny odbory MMPr  

V rámci tohoto interního auditu nebylo navrženo ani jedno doporučení.  

 

 

 

Interní audit: Evidence, vyúčtování, inventarizace a odvod hotovist z pokutových bloků 

v souvislosti se změnou Pokynu Ministerstva financí (účinnost od 1.1.2013) a v souladu s Vnitřním 

předpisem č. 1/2013, ve znění vnitřního předpisu č. 8/2014 

Auditované útvary:  Městská policie Přerov, Odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu MMPr 

V rámci tohoto interního auditu nebylo navrženo ani jedno doporučení.  

 

 

 

Interní audit: Nakládání a hospodaření s majetkem města, Nájemní smlouvy a smlouvy o 

výpůjčce nebytových prostor 

Auditované útvary:  Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr  

Doporučení: 

V rámci tohoto interního auditu bylo navrženo celkem 19 doporučení. Pět doporučení bylo splněno 

v průběhu roku 2015, splnění následujících doporučení přešlo do následujících let, přičemž se jedná 

o opatření, jejichž řešení je dlouhodobé. V roce 2016 byla splněna čtyři doporučení. V roce 2017 bylo 

splněno 9 doporučení (v oblasti úpravy vnitřního předpisu, nájemních smluv a s tím spojeného záloh 

na služby a jejich vyúčtování, prodeje nepotřebných nebytových prostor a převedení hvězdárny do 

vlastnictví SMPr).   

 

Doporučení č. 8B 

Zvážit navýšení ceny nájmu u těch nájemních smluv, tzv. „historické smlouvy“, kde nájemce hradí 

nízké nájemné, a to minimálně za cenu stanovenou platnými vnitřním předpisem č. 7/09. Pokud má 

město zájem podporovat tyto subjekty, má možnost zvolit jinou formu pomoci, jako jsou například 

příspěvky a dotace. V případě, že není možné pronajmout nebytový prostor za cenu obvyklou, 

je nutné tyto skutečnosti doložit, tj. že ze strany zájemců není navržená výše nájmu akceptovatelná, 

že se o tom měla možnost dozvědět široká veřejnost, organizace a přesto nikdo nereagoval, pak 
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by byla uznána i nižší výše nájemného. Pokud je pronajímatelem vyhodnoceno, že je nájemce 

příjemcem podpory de minimis (zvýhodněné nájemné), je nutné tuto skutečnost uvést do smlouvy 

a následně do registru podpory de minimis.  

Vyjádření MAJ v lednu 2020 

S ohledem na nepříznivý vývoj poptávky a nabídky na trhu s pronájmy nemovitostí nebylo doposud 

přistoupeno k navýšení tržního nájemného. 

Závěr v lednu 2020 

V řešení, termín prosinec 2020 

 

 

 

Stanovisko, analýza:  Stanovisko k realizaci investiční akce „Lávka U tenisu“ – demolice 

V rámci této investiční akce došlo ke změně technologického postupu, aniž by to bylo zohledněno ve 

smlouvě a faktuře a aniž by byl zohledněn zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). SMPr byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena 

sankce za správní delikt vyplývající z porušení ZVZ ve výši 30.000,- Kč a Městským úřadem v Lipníku 

nad Bečvou sankce za správní delikt vyplývající z porušení stavebního zákona ve výši 1.000,- Kč a 

náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.  Pohledávka za zaměstnancem ve výši 30.000,- Kč od ÚOHS byla 

projednána ve škodní komisi, Zastupitelstvo města Přerova schválilo povinnost náhrady škody a její 

účetní vyřazení, přičemž byl následně proveden odpis pohledávky v účetnictví. Dle rozhodnutí 

Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyl spáchán správní delikt proti stavebnímu zákonu.  

Splněno v průběhu roku 2016. 

 

 

 

Kontrola:  Veřejnosprávní kontrola u obchodní společnosti Dopravní a logistická společnost 

s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Žebračky 3042/18a 

Dopravce chybně uplatnil u objednatele ve vyúčtování náklady, které nezahrnul do příslušné ceny. 

Dopravce neuvedl ve vyúčtování veškeré tržby. Výše poskytování kompenzace dopravci za 

poskytování městské hromadné dopravy je v řešení. S předchozím dopravcem byla ukončena 

smlouva. Kompenzace je poskytována firmě ARRIVA MORAVA na základě nové smlouvy, a to tak, aby 

poskytnuté zálohy byly nižší, než konečně vypočtený nárok na kompenzaci, tj. město dopravci 

doplácelo, nikoliv po něm požadovalo vrácení. 

Splněno v průběhu roku 2016. 


