
Zápis č. 15 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 19. 8. 2020 

 

Přítomni:  RSDr. Josef Nekl 

Ing. Jiří Kafka 

   Jana Matyášová 

   David Hošek 

   PhDr. Marcel Kašík 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Mgr. Rostislav Hrdiborský 

     

Nepřítomni:  Mgr. Petr Caletka 

   Mgr. Zdeněk Mach  

    

   

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení, kontrola zápisu 
 
2. Ustavení nových pracovních skupin  

 
3. Různé  
 
4. 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 oznámil přítomným členům KV, že se dle dohody z minulého 

jednání KV zabýval podnětem Ing. arch. Jana Horkého týkající se Blažkova domu. 

Kontaktoval v této záležitosti vedoucí odboru PRI, která pověřila zodpovězením dotazu 

Ing. Zdeňka Dostála, vedoucího oddělení investic Odboru PRI. Uzavření Memoranda 

o spolupráci při podpoře, přípravě a realizaci projektu vybudování provozování 

inovačního hubu včetně schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace akce „Blažkův dům – inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ 

mezi statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností PRINTES – 

ATELIER, s. r. o. bylo projednáno a schváleno na 36. schůzi Rady města Přerova dne 

30. 4. 2020. Olomoucký kraj a Inovační centrum Olomouckého kraje oslovilo některá 

města v Olomouckém kraji k vybudování inovačních hubů, přičemž v Olomouci by 

vzniklo technologické centrum. Město Přerov obdrželo návrh Memoranda ke 

spolupráci při přípravě, návrh memoranda o spolupráci mezi Olomouckým krajem, 

statutárním městem Přerovem a Inovačním centrem Olomouckého kraje za účelem 

vybudování a následného provozování inovačního hubu v Přerově. Jako objekt vhodný 

pro vznik hubu byl vytipován objekt Blažkova domu na nároží nám. TGM a ulice 

Bratrská. Vedení města se dne 14. 4. 2020 dohodlo na zpracování kompletní 

projektové dokumentace, která je podmínkou podání žádosti o dotaci, a to formou 

přímého zadání projekční firmě PRINTES-ATELIER, s. r. o. 

Přímé zadání zpracování projektové dokumentace bylo odůvodněno termínem 

podání žádosti o dotaci, neboť kompletní projektová dokumentace musí být 

zpracována do 31. 8. 2020. V případě, že by mělo proběhnout výběrové řízení na 

projektanta formou veřejné zakázky, nebylo by reálné vybrat projektanta, uzavřít 

smlouvu a zpracovat projektovou dokumentaci v termínu do konce srpna. V rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla v rámci ITI 

Olomoucké aglomerace dne 18. 7. 2019 vyhlášena výzva na odporu zkvalitňování 

služeb pro podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity 

společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými 

subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci 

nových technologických a konkurenceschopných výrobků a služeb. Podpora je 

poskytována formou dotace. Jelikož se u příjemců z řad měst jedná o projekty 

zakládající veřejnou podporu, procentní vyjádření dotace pro výše uvedenou 

podporovanou aktivitu dosahuje max. 50 % dle blokové výjimky i dle pravidla de 

minimis, investiční i neinvestiční způsobilé výdaje. Předpokládané náklady na 

rekonstrukci Blažkova domu, včetně interiéru a technologického vybavení jsou 



odhadnuty na 70 mil. Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všechny zákonné 

podmínky byly dodrženy. 

 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/15/1/2020 

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

 

 

2) Ustavení nových pracovních skupin  
 

 
Členové KV se dohodli na ustavení nových pracovních skupin, které se budou 

zabývat kontrolou dotací na oddělení školství a mládeže Odboru sociálních věcí a 
školství. Bude se jednat o tři kontroly dotačních programů, které jsou již uzavřeny, tzn. 
za rok 2019. 

 
První kontrola se bude týkat dotace, která byla poskytnuta na sportovní činnost, 

a to klubu Karate Přerov, z. s. Kontrolu provede pracovní skupina ve složení paní Jana 
Matyášová a Ing. Jiří Kafka. 

 
Druhá kontrola se bude týkat dotace, která byla poskytnuta na sportovní akci, a 

to klubu Tělocvičná jednota Sokol Přerov na rodinný turnaj v Badmintonu. Kontrolu 
provede pracovní skupina ve složení PhDr. Marcel Kašík a pan David Hošek. 

 
Třetí kontrola se bude týkat dotace, která byla poskytnuta na volný čas, a to 

klubu Duha Klub Dlažka. Při kontrole vyúčtování této dotace bylo zjištěno porušení 
rozpočtové kázně, které bylo sankcionováno vrácením 10 % poskytnuté dotace. 
Kontrolu provede pracovní skupina ve složení PhDr. Jiří Pospíšil a Mgr. Rostislav 
Hrdiborský. 
  
 

O tomto proběhlo hlasování. 
 

 
KV/15/2/2020 

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

 
 



 
3) Různé  

   
 

PhDr. Marcel Kašík navrhl přítomným členům KV, že by se Kontrolní výbor mohl 
zabývat kontrolou smluvního vztahu, který byl uzavřen s nájemcem Městského domu 
v Přerově, který měl sjednán zvýhodněný nájem a pronájem byl ukončen ze strany 
nájemce. Ostatní členové KV souhlasí s prověřením tohoto nájemního vztahu. 
Organizační pracovnice bude kontaktovat ředitele příspěvkové organizace KIS – Mgr. 
Macíčka s žádostí o zapůjčení spisu k tomuto nájemnímu vztahu. 

 
Předsedu KV kontaktovaly dvě občanky statutárního města Přerova, které se 

zajímaly o fungování školních výcviků plavání a plavání pro školky z hlediska 
personálního obsazení. Členové KV se dohodli, že předseda KV vznese na jednání 
Zastupitelstva dotaz týkající se personálního obsazení společnosti Sportoviště, s. r. o.. 

 
 
   O tomto proběhlo hlasování. 
 
 
 
KV15/3/2020 

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

 

 

4) 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. 

 

Příští jednání se uskuteční dne 7. 10. 2020. 

 

 

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

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

organizační pracovnice    předseda Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru            



 

 

 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

   tajemník 


