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Zápis č. 15 

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 14. 06. 2021 od 16.30 do 17.15 hodin v zasedací místnosti Hlásky 

 
Přítomni: Mgr. Jiří Ryba, p. Marcela Panáčková, Mgr. Dalibor Halátek, Mgr. Hanka 
Kuzníková Mrosková, Ing. Pavel Kořízek, Ing. Antonín Macháček 
 
Omluveni: p. Jaroslav Čech, Bc. Pavel Komárek, p. Martin Šatný 
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. 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: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání KV: 

 Ověření aktuálnosti přístupů na úložiště ASTRA pro členy KV ZMO 

Členové KV obdrželi k tomuto před jednáním informaci od Ing. Rucké, bylo 
ověřeno, že členové KV přístupy na úložiště mají – úkol splněn. 

6-0-0 

 Smluvní vyřešení umístění antény na střeše Víceúčelové haly Opava, Žižkova 
2904/8, Opava - Jaktař 
 
Členové KV obdrželi k tomuto před jednáním informace z odboru majetku. 
Kontrolní výbor ZMO na základě podnětu p. Martina Šatného vznáší dotaz na 
vedení města, zda a jakým způsobem bude dořešeno bezplatné užívání střechy 
Víceúčelové Haly Opava, na které byla umístěna anténa pro příjem signálu 
společnosti LazNet s.r.o. – úkol pokračuje. 

6-0-0 

 Návrh kontrolního řádu k postupu kontrolního výboru při jeho kontrolách 
 

Ing. Kořízek zašle připomínkovaný a zpracovaný materiál p. tajemníkovi, Mgr. 
Mrákotové a Ing. Rucké – úkol pokračuje. 
 
6-0-0 
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 Sestava pohledávek nad 10 tis. Kč v samostatné působnosti po lhůtě splatnosti k 
datu 31. 12. 2020 

Členové KV obdrželi sestavu před jednáním KV – úkol splněn. 
 
6-0-0 

 

3. Návrhy a podněty členů ZMO: 

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

 

4. Návrhy a podněty členů KV: 

 

 Mgr. Halátek vznesl podnět - zda a jak byly kontrolovány dary podnikatelům, 
poskytnuté z rozpočtu SMO na základě Výzvy I., II. a III., vyhlášené pro pomoc 
podnikatelům zasaženým koronavirovou pandemií. 
Ing. Rucká podala informaci: dle úkolu od p. primátora bylo oddělení kontroly 
pověřeno administrováním procesu příjmu a kontroly žádostí podnikatelů, v rámci 
celého procesu bylo přijato 1 665 žádostí. Členové KV se dotazovali na 
procentuální podíl schválených žádostí vzhledem k celkovému počtu přijatých 
žádostí. Ing. Rucká požadovanou informaci předá členům na příštím zasedání 
KV.    

6-0-0 

 Dodržování jednacího řádu ZMO 

Mgr. Halátek vznesl podnět k dodržování jednacího řádu ZMO. Členy kontrolního 
výboru byl odsouhlasen kontrolní záměr Kontrola dodržování jednacího řádu 
ZMO a vytvořena pracovní skupina: předseda: Mgr. Halátek, členové: Ing. 
Kořízek, Mgr. Ryba. 

6-0-0  

 Mgr. Ryba vznesl podnět prověřit pohledávky za TJ Slezan z.s. (dle obdržené 
sestavy pohledávek nad 10 tis. Kč v samostatné působnosti po lhůtě splatnosti k 
datu 31. 12. 2020) - prověřit za co dluží. Dále členové KV žádají zaslat číselník 
k sestavě pohledávek. Ing. Rucká zajistí od Ing. Chrousta nejpozději v termínu 
do 31. 7. 2021. 

6-0-0 

   

 

Příští zasedání kontrolního výboru bylo stanoveno na den 13. 9. 2021 v 16:30 hodin 
v zasedací místnosti Hlásky - ve 2. patře (naproti výtahu). Pozvánka bude zaslána před 
jednáním výboru. 

 
6-0-0 
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Zapsala: 
Ing. Pavla Rucká 
vedoucí oddělení kontroly MMO 
 
 
Schválil: 
Mgr. Jiří Ryba 
předseda kontrolního výboru 
 
 
  


