KONTROLNÍ VÝBOR
ZASTUPITELSTVA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
Zápis č. 4
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 4. 3. 2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Hlásky
Přítomni: Mgr. Jiří Ryba, p. Marcela Panáčková, Mgr. Marian Babic, Mgr. Petr Orieščík,
p. Jaroslav Čech, p. Martin Šatný, Bc. Pavel Komárek, Ing. Pavel Kořízek, Mgr. Dalibor
Halátek (dostavil se později - pozn. k hlasování)
Omluveni: p. Lukáš Vaněk, Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková
Neomluveni:
Za oddělení kontroly MMO: Ing. Pavla Rucká
Hosté:
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: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2. Plnění úkolů z minulého zasedání KV:
•

Podnět předsedy KV – informoval členy KV o chybném hlasování FV předseda KV informoval členy o konání společné schůzky k této
problematice dne 13. 2. 2019 za účasti: Ing. Hlaváčová, Mgr. Ryba, Ing.
Drössler, Ing. Grigarová, Ing. Rucká. Výsledkem jednání byla domluva o
formě zápisu FV, kdy od příštího jednání bude vždy připojena informace:
usnesení přijato x usnesení nepřijato.

KV bere na vědomí.
8:0:0
•

Podnět ke zjištění současné situace ohledně provozovny Café Kramer - k
tomuto byla vytvořena kontrolní skupina: předseda – p. Šatný, členové –
p. Panáčková, Mgr. Babic, Mgr. Ryba.
P. Šatný informoval členy KV o schůzce, která se konala před jednání KV
za účasti zástupce odboru právního Mgr. Aichmaiera. V současné době
bylo radou města uloženo odboru majetku - zajistit vypracování
znaleckého posudku, jehož předmětem bude stanovení výše zhodnocení

KONTROLNÍ VÝBOR
ZASTUPITELSTVA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
předmětu nájmu v důsledku stavebních úprav provedených nájemcem nad
rámec původně schválených investic z roku 2002/2003 a dále obvyklé
ceny movitých věcí, tvořících zařízení a vybavení předmětu nájmu,
k předložení do RMO dne 20. 3. 2019.
KV bude dále sledovat průběh této kauzy.
KV bere na vědomí.
8:0:0
•

Sestava pohledávek nad 10 tis. Kč v samostatné působnosti po lhůtě
splatnosti k 31. 12. 2018 - zaslání od Ing. Chrousta. Ing. Ruckou byla
podána zjištěná informace – sestava bude zaslána do 14 ti dní.

KV bere na vědomí
8:0:0
3. Návrhy a podněty členů ZMO
Bylo konstatováno, že kontrolní výbor neobdržel žádný podnět ze zasedání
zastupitelstva SMO.
4. Návrhy a podněty členů KV:
Předseda KV informoval členy o možnosti ukládání materiálů pro členy KV na
úložiště ASTRA. Členové souhlasí s touto možností. Je potřeba zjistit, zda se jedná
pouze o čtení a stahování materiálů nebo i možnost vkládání materiálů – zjistí Ing.
Rucká.
8:0:0
Příští zasedání kontrolního výboru bylo stanoveno na den 1. 4. 2019 v 16:30 hodin
v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.
9:0:0

Zapsala:
Ing. Pavla Rucká
vedoucí oddělení kontroly MMO

Schválil:
Mgr. Jiří Ryba
předseda kontrolního výboru

