Předmět:

FW: podnět KV ZMO-příloha č.1

Dobrý den,
reaguji na Váš návrh a ponět členů KV - o chybném hlásování FV a vzneseném podnětu - záměr kontroly
Zápisu z jednání Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 11.12.2018.
Dovoluji si nesouhlasit: s výrokem kontrolního výboru - 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 bodec h mělo být dle výše uvedeného „nedoporučující“.
Nerozumím podnětu KV o chybném hlasování FV. Finanční výbor má celkově 11 členů a přítomno bylo 9
omluveni 2.
Finanční výbor je poradní a iniciativní orgán, ve svém statutu nemá upraven jednací řád ani požadavky na
zápis z jednání. V současné době, existuje minimální zákonná úprava procedur souvisejících s výbory
zastupitelstva, jejich existence a činnosti jsou výhradné v záležitostí samostatné působnosti obce, jde o
orgány těchto orgánů. Kontrolní výbor uvádí, že došlo k porušeni zákona 128/2000 Sb., o obcích v §118
odstavec 3, "Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů
výboru". Vzhledem k tomu, že oba výbory jsou zřizovány zastupitelstvem a nemají u nás
schváleny své jednací řády, má se za to, že se řídí procesem přijímání usnesení zastupitelstva města. Ve
stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy č. 51/2009 je uvedeno v závěru:
1) Pokud není přijat návrh usnesení nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce, nevzniká žádné
usnesení, tzn. ani usnesení opačného významu, pouze se tato skutečnost zaznamená do zápisu. Dle mého
názoru Finanční výbor, nemohl porušit v tomto zápise, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v §118 odst 3,
protože usnesení nevzniklo a nemohlo být předmětem kontroly Kontrolního výboru v zápisu FV z
11.12.2018. V souvislosti s tímto stanoviskem odboru dozoru veřejné správy, nepovažuji jako
předsedkyně Finanční výboru za nutné (přesněji řečeno za vůbec možné) změnit "přijaté usnesení" na
"nedoporučující" v obou bodech.
Navrhuji, abychom se sešli s předsedou Kontrolního výboru a tento nesoulad projednali osobně. Prosím
navrhněte možné termíny schůzek.
Děkuji
Ing. Hlaváčová P.
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