
Zápis č. 22 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 20. 10. 2021 

 

Přítomni:  Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Jana Matyášová 

Mgr. Petr Caletka 

Ing. Jiří Kafka 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   David Hošek 

     

Nepřítomni:  Mgr. Zdeněk Mach (omluven) 

PhDr. Marcel Kašík (omluven) 

Mgr. Rostislav Hrdiborský (omluven) 

 

    

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení a přivítání všech přítomných 
2. Informace o provedených kontrolách 
3. Plán dalších kontrol 
4. Různé 
5. Závěr 

 
 
 



 
1. Zahájení a přivítání všech přítomných 

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

Předsedkyně KV Mgr. Věra Vránová, Ph.D. přivítala všechny přítomné členy KV.  

Předsedkyně KV konstatovala, že jednání bylo svoláno řádně a včas, vzhledem 

k výše uvedenému počtu členů je KV usnášeníschopný. Předsedkyně KV se členů KV 

zeptala, 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/22/1/2021 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 

2. Informace o provedených kontrolách 
 

 
Předsedkyně KV shrnula průběh a závěr provedené kontroly týkající se veřejné 
zakázky malého rozsahu: Nákup 50 kusů notebooků a dokovacích stanic pro účely 
home office. Dále uvedla, že se závěry kontroly byli seznámeni členové zastupitelstva 
a proti závěrům kontroly neměli žádné výhrady. Členové KV vzali informaci 
předsedkyně KV na vědomí. O tomto proběhlo hlasování. 

. 
 KV/22/2/2021 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 

3. Plán dalších kontrol 
 
Na základě požadavku jednoho ze členů KV, projednali členové KV návrh na 
provedení další kontroly, která se týká Usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
1065/36/5/2018 Využití hotelu Strojař. 
 
Členové KV se dohodli na ustanovení nové pracovní skupiny ve složení pan David 
Hošek a Mgr. Petr Caletka, s tím že KV seznámí se závěry provedené kontroly na 
příštím jednání KV, které se uskuteční dne 24. 11. 2021 v 16 hodin. 
 
 
 Vzhledem k tomu, že po konání KV byl na Zastupitelstvu města Přerova schválen 
nový záměr týkající se hotelu Strojař, navrhl Mgr. Caletka neuskutečnění této kontroly, 



neboť provedení této kontroly po schválení nového usnesení pozbývá smyslu. Ostatní 
členové KV, včetně předsedkyně KV s tímto souhlasí. 
 
 
KV/22/3/2021 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 

4. Různé  
 
Členové KV se po projednání dohodli, že prostřednictvím organizační pracovnice 
požádají vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb o přehled Usnesení 
Zastupitelstva, ve kterých byly odsouhlaseny záměry s majetkem města Přerova 
z důvodu prověření, zda takto schválené záměry byly uskutečněny či nikoliv. 
 
Po dohodě s vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Dohnalem 
byla pozvánka na příští jednání KV zaslána i jemu, z důvodu upřesnění požadavků ke 
kontrole KV. 
 

KV/22/4/2021 

Výsledek hlasování: Pro/6   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 

5. Závěr 
 

 
Na konci jednání KV si vzala slovo opět předsedkyně KV, která poděkovala všem 

členům KV za jejich účast a jednání ukončila v 17:15 hod. 

 
 

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 24. 11. 2021 dle aktuální 

epidemiologické situace. 

 

 

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

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.    Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

organizační pracovnice         předsedkyně Kontrolního výboru 

 Kontrolního výboru            



 

Rozdělovník:  členové výboru 

   Kancelář primátora 

   Zastupitelstvo města Přerova 

tajemník 


