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Zápis č. 2  

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 9. 1. 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Hlásky  

 
Přítomni:  Mgr. Jiří Ryba, p. Marcela Panáčková, Mgr. Marian Babic, Ing. Pavel Kořízek,  
p. Lukáš Vaněk, Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková, Mgr. Petr Orieščík, p. Jaroslav Čech, 
Mgr. Dalibor Halátek.   
 
Omluveni: Bc. Pavel Komárek, p. Martin Šatný 
 
Neomluveni:   
 
Za oddělení kontroly MMO:  Ing. Pavla Rucká 
 
Hosté: Bc. Hana Brňáková – 1. náměstkyně primátora 

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy zahájil předseda 
výboru Mgr. Jiří Ryba. Přivítal přítomné členy kontrolního výboru a Ing. Pavlu Ruckou 
z oddělení kontroly MMO, která byla pověřena zpracováním zápisu z jednání. Předseda 
výboru konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, takže výbor je 
schopen se usnášet. 

1. Předseda výboru sdělil, že návrh programu zasedání byl zaslán členům výboru jako 
součást pozvánky a otevřel k tomuto návrhu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Návrh programu byl schválen.  
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

2. Členové kontrolního výboru hlasovali o účasti 1. náměstkyně primátora Bc. Hany 
Brňákové na tomto jednání. 

9:0:0 
  

3. Plnění úkolů z minulého zasedání KV: 

• Dotaz členů KV na stav odprodeje SFC a.s.  – předseda KV informoval členy 
KV o odstoupení zájemce o odkup akcií SFC Opava a.s., dále k tomuto 
poskytl materiály (e-mail zastupitelům - tisková zpráva + zpráva pana Martina 
Groha o odstoupení od nabídky) jako přílohou tohoto Zápisu.   

KV bere na vědomí. 
 

• Úprava Statutu KV ZMO 
Úkol pokračuje, informace od p. primátora o pokračujících jednáních o 
změnách Statutu.   
Členové KV vnesli podnět na změny ve Statutu: 

o v čl. 2 – počet členů – uvést obecně lichý počet, minimálně 3 dle 
zákona, 
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o v čl. 2 – doporučuje pro ZMO volit nejdříve členy KV, poté předsedu 
KV, 

o v čl. 3 – bod 4 – upřesnit kompetence kontroly KV vzhledem k MČ a 
obchodním společnostem města, 

o zvážit formulaci v čl. 6 bodu 2 o zasedání KV ve smyslu zasedání 
neveřejného nebo veřejného, 

o podněty na změny ve Statutu budou předány k projednání (vedení 
města, další víceúrovňové projednávání). 

KV bere na vědomí. 
9:0:0 

4. Návrhy a podněty členů ZMO 

Bylo konstatováno, že kontrolní výbor neobdržel žádný podnět ze zasedání 
zastupitelstva SMO. 

5. Návrhy a podněty členů KV: 

• Členové KV vznesli podnět – záměr kontroly grantového systému – u 
sportovních grantů – zejména v oblasti členské základny. 
K tomuto byla vytvořena kontrolní skupina: předseda -  Mgr. Halátek, členové 
– Mgr. Orieščík, Mgr. Kuzníková Mrosková, p. Čech. 
Na příštím zasedání bude předseda kontrolní skupiny informovat členy KV o 
plnění úkolu. 
9:0:0 

• Podnět předsedy KV – informoval členy KV o chybném hlasování FV a vznesl 
tak podnět – záměr kontroly Zápisu z jednání Finančního výboru 
Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 11. 12. 2018. 
9:0:0 
Kontrolní výbor provedl kontrolu hlasování Finančního výboru dle 
předloženého Zápisu z jednání Finančního výboru Zastupitelstva statutárního 
města Opavy dne 11. 12. 2018. Kontrolní výbor zjistil následující chyby a to v 
bodu 2 Rozpočet města Opavy na rok 2019, Rozpočtový výhled 2020-2021 v 
jeho první části, hlasování 5:3:1 a v bodu 6 Stavba pro školní a rekreační 
tělovýchovu, hlasování 4:3:2, v obou případech došlo k porušení Zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v § 118, odstavec 3, který říká „ Usnesení výboru je 
platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů 
výboru“. Přijaté usnesení FV v obou bodech mělo být dle výše uvedeného 
„nedoporučující“. 
Kontrolní výbor vyzývá předsedkyni FV o sjednání nápravy v Zápisu z jednání 
Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 11. 12. 2018, 
a to změnou „z FV doporučuje zastupitelstvu na FV nedoporučuje 
zastupitelstvu“, a to v obou bodech a o poskytnutí informací o této skutečnosti 
členům FV. 
Předseda KV žádá Ing. Pavlu Ruckou, o zaslání uvedeného bodu Zápisu KV o 
provedené kontrole předsedkyni FV Ing. Petře Hlaváčové a  
Ing. Miroslavu Drösslerovi. 
9:0:0 
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Příští zasedání  kontrolního výboru bylo stanoveno na den 4. 2. 2019 v 16:30 hodin 
v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.  
 

      
 
Zapsala:  
Ing. Pavla Rucká  
vedoucí oddělení kontroly MMO 
 
 
Schválil:  
Mgr. Jiří Ryba 
předseda kontrolního výboru 
 
 
 
Příloha: Odstoupení od nabídky odkoupení SFC Opava a.s. 


