
Zápis č. 26 

z jednání Kontrolního výboru 

ze dne 17. 5. 2022 

 

Přítomni:  Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

Ing. Jiří Kafka 

   Mgr. Petr Caletka 

    

     

Nepřítomni:  Jana Matyášová (omluvena) 

   David Hošek (omluven) 

Mgr. Rostislav Hrdiborský (omluven) 

PhDr. Marcel Kašík (omluven) 

Mgr. Zdeněk Mach (omluven) 

PhDr. Jiří Pospíšil (omluven) 

    

Hosté:       

     

Organizační pracovnice: 

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

Program: 

1. Zahájení a přivítání všech přítomných 
 

2. Plán dalších kontrol 
 

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 není 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.  

 
 
 

2. Plán dalších kontrol 
 
Předsedkyně KV se zeptala přítomných členů KV, zda mají podnět k provedení 
kontroly. Oba členové KV sdělili, že v současné době nevědí o ničem, co by chtěli 
kontrolovat. 
 
 
 

3. Různé 
 
Předsedkyně KV navrhla členům KV další termíny jednání KV, které by se mohly 
uskutečnit do termínu podzimních komunálních voleb.  
 
Jedná se o tyto termíny, a to 28. 6. 2022 a 23. 8. 2022 od 16 hodin v zasedací místnosti 
tajemníka MMPr, Bratrská 7089/34, 750 02 Přerov. Oba přítomní členové KV sdělili, 
že navržené termíny jim v tuto chvíli vyhovují. Vzhledem k tomu, že KV nebyl 
usnášeníschopný, neboť přítomni byli 3 jeho členové z 9, bylo dohodnuto, že 
s navrženými termíny jednání budou formou mailu seznámeni nepřítomní členové KV 
a další jednání tak budou stanoveny na základě odsouhlasení prostřednictvím mailu. 
 
 
 
 

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

členům KV za jejich účast a jednání ukončila v 16:40 hod. 

 
Příští jednání Kontrolního výboru se uskuteční v případě odsouhlasení nepřítomnými 

členy KV dne 28. 6. 2022 od 16 hodin v zasedací místnosti tajemníka MMPr, 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov.  

 



 

 

 

 

 

 

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

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 


