
Zápis č. 24 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 29. 3. 2022 

 

Přítomni:  Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Jana Matyášová 

Ing. Jiří Kafka 

PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Rostislav Hrdiborský 

   David Hošek 

PhDr. Jiří Pospíšil 

     

Nepřítomni:  Mgr. Caletka (omluven) 

Mgr. Zdeněk Mach (omluven) 

    

Hosté:       

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Zahájení a přivítání všech přítomných 
2. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole dle usnesení Zastupitelstva města 

Přerova č. 2413/23/2/2022 ze dne 28. února 2022 na základě „Podnětu členky 
Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové“ týkající se „prověření 
plnění usnesení Rady města Přerova, popřípadě Zastupitelstva města Přerova, 
vyplývající ze smlouvy o výpůjčce městského majetku, tedy pozemku areálu 
Cross aréna „Přerovská rokle““ 

3. Různé 
4. 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/24/1/2022 

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

 
 
 

2. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole dle usnesení Zastupitelstva 
města Přerova č. 2413/23/2/2022 ze dne 28. února 2022 na základě 
„Podnětu členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové“ 
týkající se „prověření plnění usnesení Rady města Přerova, popřípadě 
Zastupitelstva města Přerova, vyplývající ze smlouvy o výpůjčce 
městského majetku, tedy pozemku areálu Cross aréna „Přerovská rokle““ 
 

Všichni členové KV měli podklady ke kontrole v dostatečném předstihu, aby se s nimi 
mohli seznámit a rozhodnout se, kdo chce být členem pracovní skupiny.  Mgr. Caletka, 
který nebyl jednání přítomen se písemně vyjádřil, že má zájem být členem pracovní 
skupiny. K provedení kontroly se rovněž přihlásil PhDr. Marcel Kašík. Nikdo 
z přítomných členů neměl proti složení pracovní skupiny námitky. Rovněž bylo 
odsouhlaseno, že po provedení kontroly bude zápis zaslán organizační pracovnici, 
která jej rozešle všem členům KV. Zápis o kontrole bude podkladem pro jednání KV, 
které se s ohledem na blížící se jednání Zastupitelstva města Přerova, proběhne dne 
19. 4. 2022 per rollam. 
 
O tomto proběhlo hlasování. 
 

. 
 KV/24/2/2022 

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

 
 
 
 



3. Různé 
 
Předsedkyně KV oznámila členům KV, že v tomto bodě navrhuje projednat další 
kontrolu, která by se týkala udělování výjimek tajemníkem MMPr z Vnitřního předpisu 
č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Přerov ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a vnitřního předpisu 
č. 13/2019 vydaným RM Přerova.  
 
Členové KV s navrhovanou kontrolou souhlasili a zároveň se jako členové pracovní 
skupiny přihlásili PhDr. Pospíšil s Mgr. Hrdiborským. Bylo dohodnuto, že organizační 
pracovnice zašle Mgr. Hrdiborskému výše uvedený vnitřní předpis, aby se mohl před 
provedením kontroly, která proběhne v zasedací místnosti tajemníka MMPr, seznámit 
s jeho obsahem. 
 
Po provedení kontroly bude zápis zaslán organizační pracovnici, která jej rozešle všem 
členům KV. Zápis o kontrole bude rovněž podkladem pro jednání KV, které se 
s ohledem na blížící se jednání Zastupitelstva města Přerova, proběhne dne 19. 4. 
2022 per rollam. 
 
O tomto proběhlo hlasování. 
 
 
 
KV/24/3.1/2022 

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

 
 
 
 
Předsedkyně KV se dotázala přítomných členů, zda mají nějaké další podněty ke 
kontrole. Nikdo z přítomných členů nenavrhl provedení žádné kontroly. 

 

O tomto proběhlo hlasování. 

 

KV/24/3.2/2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

členům KV za jejich účast a jednání ukončila v 16:30 hod. 

 
Příští jednání Kontrolního výboru se uskuteční dne 19. 4. 2022 per rollam 

prostřednictvím mailové komunikace. Z tohoto jednání bude organizační pracovnicí 

sepsán zápis. 

 

Následně proběhne další jednání Kontrolního výboru, a to dne 17. 5. 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 


