
Zápis č. 25 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 19. 4. 2022, který proběhl elektronickou formou 

 

Přítomni:  Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Ing. Jiří Kafka 

   Jana Matyášová 

   David Hošek 

   Mgr. Petr Caletka 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

   Mgr. Rostislav Hrdiborský 

   PhDr. Marcel Kašík 

   Mgr. Zdeněk Mach 

     

Nepřítomni:   

     

Hosté:      

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

 
1. Informace o provedených kontrolách 
 
    Zápisy z provedených kontrol byly všem členům KV zaslány elektronicky. 
 
Členové Kontrolního výboru byli požádáni o vyjádření se k zápisu z provedené 
kontroly, kterou uskutečnil PhDr. Jiří Pospíšil a Mgr. Rostislav Hrdiborský, která 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 formou: souhlasím – nesouhlasím se závěry kontrolní skupiny. 
 
Členové Kontrolního výboru byli rovněž požádáni o vyjádření se k zápisu z provedené 
kontroly, kterou uskutečnil Mgr. Petr Caletka a PhDr. Marcel Kašík 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.““ 
 
 
2. Různé 
 
 
 

1. Informace o provedené kontrole 
 
   
O průběhu kontroly, která se týká 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 informoval Mgr. Rostislav Hrdiborský, který 
kontrolu provedl společně s Mgr. Petrem Caletkou.  

 
Pracovní skupina ve výše uvedeném složení byla ustanovena z vlastní iniciativy dne 
29. 3. 2022. 

 
Při provádění kontroly vycházela pracovní skupina KV z těchto podkladů: 

 
1. Vnitřní předpis 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. 

 

2. Seznam žádostí o udělení výjimky: 

- záložní zdroj, 

- výměna písku ve 3 filtrech, 

- smlouva o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské listy, 

- „Blažkův dům“, 

- Modernizace SSZ v Přerově. 

 

3. Odpovědi na jednotlivé žádosti. 

Před provedením fyzické kontroly žádostí, prostudovali členové pracovní skupiny 

vnitřní předpis 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 vydaný Radou města Přerova. 

 



Následně dne 13. 4. 2022 proběhla fyzická kontrola žádostí o udělení výjimky. Celkem 

bylo podáno 5 žádostí o udělení výjimky za rok 2021. Pracovní skupina se seznámila 

s obsahem žádostí a s důvody udělení výjimky. 

 

- Záložní zdroj, jedná se o VZMR z kategorie II., předpokládaná hodnota zakázky 

je 228 300,- Kč bez DPH. Důvod: havarijní stav. 

- Výměna písku ve 3 filtrech, jedná se o zakázku na služby II. kategorie, kdy 

hodnota zakázky je 193 100,- Kč bez DPH. Důvod: žádná jiná společnost není 

schopna poskytnout za tuto cenu požadovaný rozsah služeb a dodání zboží.  

- Smlouva o grafickém zpracování a tisku měsíčníku Přerovské listy, jedná se o 

zakázku III. kategorie, kdy hodnota zakázky bez DPH přesahuje částku ve výši 

300 000,-- Kč a dosahuje maximálně hodnoty 500 000,-- Kč. Důvod: dramatický 

nárůst veškerých vstupů na výrobu a distribuci. 

- Inovační hub „Blažkův dům“, zakázka na služby III. kategorie, kdy 

předpokládaná hodnota VZ je 350 000,- Kč. Důvod: uzavření smlouvy 

s konkrétním subjektem po celou dobu výstavby ve smyslu schváleného 

memoranda (usnesení RM č. 1344/36/6/2020 Memorandum o spolupráci při 

vzniku inovačního hubu), kdy se jedná o subjekt zřizovaný OLK za účelem 

poskytování těchto služeb. 

- Modernizace SSZ v Přerově, zakázka na služby II. kategorie, kdy 

předpokládaná hodnota VZ je 279 510,- Kč. vč. DPH – Důvod: časové důvody 

pro podání žádosti o dotace. 

 

Všem podaným žádostem bylo vyhověno, jelikož naplňovaly všechny atributy udělení 

výjimky podle článku XVII. Výjimky z vnitřního předpisu dle odstavce 1 (o rozhodnutí 

výjimky může rozhodnout tajemník MMPr). O schválení výjimky žádá věcný gestor 

akce, který je povinen zvolený postup řádně odůvodnit. 

 

Závěr  

Pracovní skupina KV neshledala žádné pochybení při udělení výjimek a všechny 

žádosti byly dostatečně odůvodněny. 

 

 
Všichni členové KV souhlasí se závěry kontrolní skupiny a tento svůj souhlas vyjádřili 
zasláním emailu organizační pracovnici. 
   
 
KV/25/1.1/2022 

Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 



O průběhu kontroly, která se týkala na „prověření plnění usnesení Rady města 
Přerova, popřípadě Zastupitelstva města Přerova, vyplývající ze smlouvy o výpůjčce 
městského majetku, tedy pozemku areálu Cross aréna „Přerovská rokle““ na základě 
podnětu členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové informoval PhDr. 
Marcel Kašík, který kontrolu provedl společně s PhDr. Jiřím Pospíšilem. 
 
Pracovní skupina ve výše uvedeném složení byla ustanovena z vlastní iniciativy dne 
29. 3. 2022. 
 
Při provádění kontroly vycházela pracovní skupina KV z těchto podkladů: 
 

1. Smlouva o výpůjčce k pozemkům „Přerovské rokle“ (parc. č. 426/1 a č. 426/17, 
vše v k. ú. Předmostí) uzavřená mezi městem Přerov a Autoklubem dne 17. 11. 
1992 na dobu neurčitou, a to ke sportovně rekreačním účelům. 

2. Dodatek č. 1 ze dne 14. 10. 1996, kterým došlo mimo jiné i ke změně doby 
nájmu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2006. 

3. Dodatek č. 2 ze dne 12. 10. 2001, kterým byla upřesněna specifikace předmětu 
výpůjčky a změněna doba nájmu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2016. 

4. Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2003, kterým došlo k upřesnění předání předmětu 
výpůjčky v případě ukončení sjednané doby výpůjčky. 

5. Dodatek č. 4 ze dne 27. 8. 2008, kdy byla změněna doba nájmu, a to na dobu 
určitou do 31. 12. 2026. 

6. Dodatek č. 5 ze dne 10. 11. 2014, kdy se vypůjčitel zavázal investovat vlastní 
finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci závodní tratě a jejího okolí, 
udržovat předmět výpůjčky v řádném stavu. Dále bylo mezi smluvními stranami 
ujednáno, že po dobu sportovních a rekreačních akcí pořádaných vypůjčitelem, 
je vypůjčitel oprávněn předmět nájmu přenechat k užívání třetí osobě bez 
souhlasu půjčitele, v ostatních případech jen s jeho souhlasem. 

7. Dodatek č. 6 ze dne 9. 11. 2016, kterým byla původní smlouva zásadně 
přepracována, došlo k upřesnění předmětu výpůjčky (včetně specifikace 
nemovitých věcí, terénních úprav a přípojek energií), upřesnění účelu výpůjčky, 
prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2029, podrobně specifikací práv a 
povinností smluvních stran a upřesnění výpovědních podmínek. 

8. Dodatek č. 7 ze dne 30. 3. 2020, kdy byl opět upřesněn předmět výpůjčky, došlo 
k prodloužení nájmu, a to do 31. 12. 2035, k podrobné specifikaci práv a 
povinností smluvních stran a upřesnění výpovědních podmínek a ke sjednání 
výše smluvní pokuty v případě porušení povinností vypůjčitele. 

 
Jelikož pracovní skupině nebyl znám konkrétní důvod k provedení kontroly, zabývala 
se především plněním kontrolovatelných povinností vypůjčitele ze smlouvy pro něj 
vyplývající (viz čl. V. dodatku č. 7 ze dne 30. 3. 2020). 
 
Členové pracovní skupiny realizovali provedení kontroly následujícím způsobem: 

- podrobným nastudováním výše uvedených listin, 
- dotazem na Odboru správy majetku a komunálních služeb, odpovědi poskytli 

odpovědná referentka a vedoucí oddělení správy ostatního majetku a 
komunálních služeb. Bylo zjištěno, že podmínky smlouvy o výpůjčce jsou 
prováděny nahodile a v průběhu roku 2021 bylo provedeno 8 kontrol a nebylo 
shledáno žádné pochybení, 



- doloženou zprávu ze dne 15. 2. 2021, kdy byla provedena kontrola výsadby ve 
věci dodržování harmonogramu výsadby, 

- nahlížením do katastru nemovitostí. 
 
Závěr 
Vypůjčitel si beze zbytku plní své povinnosti vyplývající ze smlouvy o výpůjčce, včetně 
všech dodatků, a to především: 

- užívá předmět výpůjčky jen ke sjednaným účelům a v hranicích, jak jsou určeny 
smlouvou a mapou, která je přílohou smlouvy, dodržuje časy užívání, 

- dodržuje povinnosti vyplývající z provozního řádu areálu, 
- zajišťuje sečení travin nejméně 2x ročně, 
- provádí výsadbu zeleně dle osazovacího plánu, 
- instaloval kamerový systém napojený na webové rozhraní, 
- investuje do předmětu výpůjčky, 
- přenechává předmět výpůjčky k užívání třetím osobám jen v době pořádání 

sportovních akcí vypůjčitelem, 
- nepřevedl do vlastnictví třetích osob a nezatížil zástavním ani jiným právem. 

 
 
Všichni členové KV souhlasí se závěry kontrolní skupiny a tento svůj souhlas vyjádřili 
zasláním emailu organizační pracovnici. 
 

 
KV/25/1.2/2022 
Výsledek hlasování: Pro/9   Proti/0   Zdržel se/0 

 
 
 

2. Různé 
 
 

K tomuto bodu neměl nikdo žádné podněty. 
 
 
 
Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 17. 5. 2022 od 16:00 hod. 

v zasedací místnosti tajemníka MMPr, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 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 

 


