
Pořadové číslo:  2/10 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

volí v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, předsedy a dalších 8 členů výborů a jmenuje organizační pracovníky: 

 

Finanční výbor 

Předseda – nominovaní: 

1. MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA (ODS) 

2. Ing. arch. Jan Horký (SpP) 

Členové - nominovaní:  

3. Ing. Hana Mazochová (ANO 

4. Igor Kraicz (ODS) 

5. Ivo Lausch (KDU+TOP) 

6. Ing. Filip Černý (ANO) 

7. Ing. Michal Stoupa (ANO) 

8. Dan Chromec (SPD) 

9. Michal Skopal (Piráti) 

10. Ing. Tomáš Přikryl (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková 

 

 

Kontrolní výbor 

Předseda: Ing. František Jan Hrabina (PROSP) 

Členové: Bc. Rostislav Hrdiborský (ANO), Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (ANO), Marcel Kašík 

(ODS), Petr Caletka (ODS), Ing. Tomáš Dostal (KDU+TOP), Miloslav Skládal (SPD), Martin Čechál 

(SpP), Petr Dostalík (Piráti) 

Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova materiál projednala na své schůzi konané 24. 11. 2022. Předkládaný návrh na 

usnesení je v souladu s usnesením rady.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 8/1/8/2022 zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Finanční a Kontrolní 

výbor. V kompetenci zastupitelstva je volit předsedy a další členy výborů, proto je předkládán 

materiál, kterým se s účinností od 6. 12. 2022 řeší personální obsazení výborů, všichni navržení s 

nominací souhlasí. Zastupitelstvo rovněž jmenuje organizační pracovníky těchto výborů.  

Ve svém společném návrhu opozice prostřednictvím zastupitele J. Horkého uvedla, že do Finančního 

výboru navrhuje jednak kandidáta na předsedu a rovněž také nominuje o 1 kandidáta více, než bylo 

požadováno. Rovněž vyslovuje nespokojenost s počtem míst nabídnutým opozici pro kontrolní výbor.  

 

Výbory plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor 

zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru 

se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním 

vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. 

 

 

Finanční a Kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, 

tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

 

Finanční výbor 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Kontrolní výbor 

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, 

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti, 

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly 

zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který 

provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu 

obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

 

S ohledem na to, že je navrženo 10 kandidátů (z toho jsou navrženi 2 kandidáti na místo 

předsedy) na obsazení devítičlenného Finančního výboru, je třeba hlasovat po jednotlivých 

jménech. 

 

 


