
Zápis č. 23 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 22. 2. 2022 

 

Přítomni:  Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Mgr. Petr Caletka 

Ing. Jiří Kafka 

PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Rostislav Hrdiborský 

   David Hošek 

     

Nepřítomni:  Jana Matyášová (omluvena) 

Mgr. Zdeněk Mach (omluven) 

PhDr. Jiří Pospíšil (omluven) 

    

Hosté:  Ing. Miloslav Dohnal     

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení a přivítání všech přítomných 
2. Návrh harmonogramu jednání KV 
3. Plán dalších kontrol – podklady zaslané vedoucím Odboru správy majetku          

a komunálních služeb 
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 a 

hosta – vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslava 

Dohnala.  

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/23/1/2022 

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

 
 
 

2. Návrh harmonogramu jednání KV 
 

 
Předsedkyně KV se dohodla s přítomnými členy KV, že bude z organizačního hlediska 
jednodušší, když nebude schválen harmonogram jednání na celé pololetí, ale bude 
schvalován vždy na konkrétním jednání. O tomto proběhlo hlasování. 
 

. 
 KV/23/2/2022 

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

 
 
 

3. Plán dalších kontrol – podklady zaslané vedoucím Odboru správy majetku 
a komunálních služeb 

 
 
Jednání KV se zúčastnil jako host vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 
služeb Ing. Miloslav Dohnal, kterému paní předsedkyně KV udělila slovo, a který 
členům KV podrobně představil materiály, které zaslala předsedkyni KV. Organizační 
pracovnice pak následně poslala v dostatečném časovém předstihu členům KV, aby 
se s nimi mohli seznámit a případně navrhnout kontrolu některého majetku, který byl 
usnesením Zastupitelstva města Přerova ze dne 27. 4. 2020 schválen k záměru 
úplatného převodu. 
 



Ing. Dohnal obsáhle popsal aktuální stav jednotlivých nemovitostí uvedených v tomto 
materiálu a následně odpověděl na celou řadu upřesňujících dotazů, ať u předsedkyně 
nebo členů KV. 
 
Poté, co již členové KV neměli žádné dotazy, sdělil Ing. Dohnal, že v případě jakýkoliv 
dotazů, které by dodatečně členy KV napadly, je připraven odpovědět v písemné 
formě.  Předsedkyně KV mu poděkovala za zaslané materiály a zodpovězení všech 
dotazů, které na něj byli během jednání směřovány. V 17:08 se Ing. Dohnal omluvil a 
opustil jednání KV. 
 
 
KV/23/3/2022 

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

 
 
 

4. Různé  
 
Předsedkyně KV se dotázala přítomných členů, zda se rozhodli ke kontrole některého 
bodu z výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Přerova. Členové KV 
neshledali důvod ke kontrole a bylo dohodnuto, že případná kontrola by mohla 
vyplynout z jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022. 

 

KV/23/4/2022 

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 17:35 hod. 

 
 

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 29. 3. 2022 v zasedací 

místnosti tajemníka MMPr, Bratrská 709/34 ve 4. patře. 

 

 

 

 



 

 

 

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

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 

host 


