Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Hrabová
v roce 2019
Členové kontrolního výboru v roce 2019:
Ing. Kristina Ospalíková – předsedkyně KV
Jiřina Kelnarová – místopředsedkyně KV
Ing. Radka Šupčíková
MUDr. Rostislav Groimnica
Milan Slíva
Termíny jednání kontrolního výboru v roce 2019:
27. 11. 2018
21. 2. 2019
19. 3. 2019
17. 4. 2019
30. 5. 2019
2. 10. 2019
25. 10 2019 společné jednání KV + FV
Ostatní osoby zúčastněné na jednání kontrolního výboru v roce 2019:
Dle potřeby se jednání zúčastnily zaměstnanci odborů úřadu městského obvodu paní Ing. Jana
Ziobrová, paní Renáta Moskalová, tajemník Ing. Jan Socha, předseda komise výstavby, dopravy
a ekologie Ing. Jiří Skalský. Jednání ze dne 25. 10. 2019 proběhlo za přítomnosti členů finančního
výboru ing. Bohumila Rundta, Ing. Květoslavy Hrabovské a paní Věry Chlupaté.
Základní činnosti kontrolního výboru:
Kontrolní výbor plní úkoly uvedené v § 119, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále:
 kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce
 kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti
 plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo
 provádí kontrolu obcí zřízených organizačních složkách a organizacích a dle pověření
zastupitelstva obce
KV na svých 7 zasedáních provedl kontrolu plnění všech usnesení zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Hrabová a vybraných usnesení rady za současné volební období, a to počínaje usnesením č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 29. 10.2018 a rady ze dne 14. 11.2018. Do dnešního dne
proběhlo 9 zasedání zastupitelstva našeho obvodu, kde bylo schváleno 104 usnesení, stažených
materiálů z jednání bylo 0 a nepřijatých usnesení bylo 0. Dále proběhlo 19 zasedání rady, kde bylo
schváleno 25 usnesení. KV po této kontrole potvrzuje, že usnesení jsou průběžně plněna.
Kontrolní činnost výboru dle požadavků z řad zastupitelstva o:
Projednání stížnosti MUDr. Gromnici Rostislava na porušení usnesení rady č. 3/93 ze dne 12. 12.
2018, která se týkala provozování oficiálního webu městského obvodu Hrabová, viz Zápis KV č. 2 ze
dne 21. 2. 2019.
Projednání stížnosti MUDr. Gromnici Rostislava na nevhodné chování radního Ing. Orkáče Radomíra
vůči panu Slavíkovi, viz Zápis KV č. 2 ze dne 21. 2. 2019.

Podnět paní Kelnarové Jiřiny a Ing. Ospalíkové Kristiny o projednání žádosti občanů na neúnosnou
situaci na ulici Paskovská ze dne 2. 2. 2019, podanou na podatelnu úřadu Hrabová dne 26. 2. 2019,
viz Zápis KV č. 3 ze dne 19. 3. 2019 a opravu chodníku podél Makra, viz Zápis KV č. 6.
Podnět Ing. Orkáče Radomíra k prověření usnesení rady č. 83/1909 ze dne 3. 1. 2018 týkající se
výstavby bytových domů na územní městského obvodu hrabová, viz Zápis KV č. 4 ze dne 17. 4. 2019.
Podnět Ing. Orkáče Radomíra o stanovisko KV ve věci „nedodání dokumentů a informací pro jednání
zastupitelstva“ ( dosud nebylo projednáno KV).
Iniciační činnosti finančního výboru, KV projednal:









Návrh na zpracování nové Interní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, účinné
od 1. 9. 2019.
Návrh Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Hrabová.
Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací.
Výsledky hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v roce 2018 a
v roce 2019 (audity MMO).
Postup při zadávání veřejné zakázky na „Oprava střechy Příborská 15 a 17“. Kontrola
uzavřené smlouvy o dílo včetně všech dodatků s dodavatelem TEFCO CZ, a. s., IČ 27830314,
viz Zápis KV č. 1, č. 2, č. 5, č. 6.
Prověření získání dotace na opravu střechy Příborská č. 15 a 17, viz Zápis KV 6.
Prověření postupu při získávání dotace na realizaci stavby nové MŠ, viz Zápis KV č. 7.

Všechny oblasti kontrolní činnosti byly v roce 2019 uvedeny v zápisech z jednání kontrolního výboru a
tyto byly vždy rozeslány všem zastupitelům. V roce 2020budou umístěny na webových stránkách
městského obvodu.
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020:



Plnění úkolů, jimiž bude KV pověřen zastupitelstvem.
Kontrola usnesení zastupitelstva a rady obce.

V Ostravě-Hrabové dne 10. 12. 2019

Kristina Ospalíková
předsedkyně KV

