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Jobrý den,
Žádám o zaslání informací souvisejících s činností kontrolního výboru.

1) Zápis z ustavujícího zastupitelstva pro aktuální volební období
2) Zápisy zjednání kontrolního výboru od počátku volebního období do dne zpracování žádosti
3) Jednací řád kontrolního výboru

Informace žádám na základě zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím. U již zveřejněných 
informací prosím o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází. Informace v nejvyšší 
možné míře požaduji v otevřených formátech a ve strojově čitelných formátech. Požadované informace si 
přeji zaslat prostřednictvím elektronické pošty.

Účelem žádosti, je porovnání činností a pravomocí kontrolního výboru v ostravských městských obvodech a 
na magistrátu.
Předem děkuji za vyřízení

S pozdravem

Tcnío c-inail byl skenován antivirovým programem Bitdelender.
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor právní

ov71es8917a0a9

Vaše značka: 
Ze dne:
Č.j.: JIH/024250/23/OPR/Hoj
Sp. zn.: S-JIH/008361/23/OPR/4

Vyřizuje: Mgr. Martin Hojecký
Telefon: +420 599 430 285
Fax:
E-mail: martin, hoj ecky@ovaj ih.cz

Datum: 02.03.2023

Odpověď na žádost o informace

dne 23. 1. 2023 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. JIH/008361/23/OPR/Hoj Vaši žádost o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V ní jste nás požádal o 
poskytnutí níže uvedených dokumentů, ke kterým Vám sdělujeme následující:

1) Zápis z ustavujícího zastupitelstva pro aktuální volební období

Zápis z ustavujícího zasedáni zastupitelstva pro aktuální volební období, které se konalo dne 20. 10. 2022, je k dispozici 
na webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih: https://ovajih ostrava.cz/cs/radnice/organy- 
samospravy/zastupitelstvo-l/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2022-2026

2) Zápisy z jednáni kontrolního výboru od počátku volebního období do dne zpracování žádosti 

Uvedené zápisy zasíláme v příloze odpovědi.

3) Jednací řád kontrolního výboru

Jednací řád kontrolního výboruje k dispozici také na webových stránkách městského obvodu: 
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/organy-sarnospravy/zastupitelstvo-l/copy_otj_vybory-zastupitelstva

Zároveň se omlouváme za pozdní poskytnutí odpovědi, které vzniklo nedopatřením

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)

Příloha:

zápisy z jednání kontrolního výboru
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu

ZÁPIS
z prvního jednání nově zvoleného kontrolního výboru (dále jen ,,KV“) ze dne 23.11.2022 

Přítomni: dle prezenční listiny (viz Příloha 1)

Paní předsedkyně Marie Malcharová přivítala všechny přítomné na prvním jednání, 
omluvena je PaedDr. Ivona Klímová, MBA.

Paní předsedkyně se představila, sdělila přítomným, že je první volební období členkou 
zastupitelstva a požádala rovněž o představení ostatních členů.

Paní Mgr. Hana Kubišová sdělila, že je od r. 2014 v zastupitelstvu za hnutí OSTRAVÁK, 
rovněž již byla členkou kontrolního výboru, p. Jaroslav Musial /ANO 2011/ byl rovněž 
členem kontrolního výboru a je zároveň již 3. volební období členem zastupitelstva.
P. František Teplík /ANO 2011/ byl minulém volebním období členem bytové komise a je 
poprvé zastupitel. Mgr. Josef Lindovský /SPD/ není a zatím nebyl členem zastupitelstva 
stejně tak jako p. Martin Pasek, který byl nominován za Piráty.

Následně paní předsedkyně informovala, že by navrhovala zvolit si na příštím kontrolním 
výboru, až budou přítomní všichni členové, místopředsedu kontrolního výboru. Dále pak 
v krátkosti zrekapitulovala náplň činnosti kontrolního výboru a doporučila přítomným 
seznámit se s jednacím řádem, prostudovat si usnesení již proběhlých jednání rad 
a zastupitelstva pro případné náměty a impulsy na příštím jednání.
Frekvence setkávání se předpokládá lx měsíčně, další termíny jednání kontrolního výboru 
budou dohodnuty na příštím jednání.

Paní předsedkyně zmínila zajímavý záměr vybudování sociálního zařízení pro seniory - 
nabídka firmy Klemens MEDELA, z.ú., Ostravice, včetně projektové dokumentace na ulici 
Provaznická, v Ostravě Hrabůvce a zajímalo jí, zda někdo jiný rovněž nezaznamenal tuto 
informaci. Pan Musial informoval, že tento návrh zazněl v minulosti i na zastupitelstvu, ale 
projekt je finančně náročný.

Členové byli rovněž informování o tom, že pozvánka na jednání kontrolního výboru včetně
jakékoliv další komunikace bude probíhat skrze emailové adresy
Zápisy z kontrolního výboru budou vkládány do úložiště do týdně od jednání.

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat dne 19.01.2023.

Marie Malcharová 
předsedkyně kontrolního výbo

Prezenční listina

Zapsala dne 24.11.2022

Ing. Šárka Murinová 
zapisovatelka KV, interní auditor
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu

ZÁPIS
z jednáni kontrolního výboru (dále jen ,,KV“) ze dne 19.01.2023 

Přítomni: dle prezenční listiny (viz Příloha 1).

1. Zahájení, prezence

Paní předsedkyně Marie Malcharová přivítala všechny přítomné, omluven je pan Musial.

Program jednání:
1. Zahájení, prezence.
2. Volba místopředsedy kontrolního výboru.
3. Nové podněty.
4. Organizační, různé.

> Paní předsedkyně nechala hlasovat ohledně programu kontrolního výboru.

Hlasování
Celkem přítomno: 6
Pro: 6

> Dále se hlasovala o zápisu z kontrolního výboru za listopad 2022.
Hlasováni
Celkem přítomno: 6
Pro: 6

2. Volba místopředsedy kontrolního výboru.

Předsedkyně kontrolního výboru navrhla volbu místopředsedy kontrolního výboru pro případ potřeby 
jejího zastoupení a navrhla s ohledem na její dlouhodobé zkušenosti PaedDr. Ivonu Klímovou.

> Hlasovalo se o volbě místopředsedkyně PaedDr. Ivony Klímové.

Hlasování
Celkem přítomno: 6
Pro: 5Zdržet se: 1Proti: 0
3. Nové podněty.

Předsedkyně kontrolního výboru se informovala, zda všem členům kontrolního výboru funguje 
vzdálené připojení na úřad a členové mají přístup k informacím. Následně stručně zrekapitulovala obsah 
jednání minulých zastupitelstev. Informovala rovněž o jednání rady městského obvodu, kdy byl do 
programu nově přidán jeden bod týkající se ocenění pedagogů a požádala PaedDr. Ivonu Klímovou, 
MBA, členku rady, o přesnější informace. Paní doktorka informovala o změně v oblasti oceňování 
pedagogů u příležitosti Dne učitelů nebo z důvodu dlouhodobé pedagogické činnosti. V minulosti
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navrhoval pedagogy pro o ocenění odbor spolu s místostarostou, jelikož tento návrh ale činí zřizovatel, 
musí být nově schválen radou městského obvodu. Výběr z navrhovaných na ocenění provádí statutární 
město Ostrava, nebo Moravskoslezský kraj, schvaluje rada města, nebo rada kraje.

Mgr. Lindovský informoval přítomné o tom, že jak procházel jednotlivé zápisy zjednání rady 
městského obvodu, tak narazil na dvě usnesení rady, kdy nerozumí tomu, proč bylo při anonymizaci 
osobních údajů postupováno různě. Jedná se o usnesení č. 0241/RMOb-JIH/2226/6 a usnesení 
č. 0246/RMOb-JIH/2226/6, 6. schůze RMOb Ostrava-Jih.
Dále Mgr. Lindovského zajímalo, zda zastupitelé získali nějaké další materiály či textový komentář 
k usnesení o běžných výdajích (předposlední usnesení posledního zastupitelstva). V diskusi zaznělo, že 
více se tímto zpravidla zabývá finanční výbor.

> Předsedkyně kontrolního výboru dále zmínila dotaz občana z posledního jednání zastupitelstva 
ohledně vady na střeše podchodu u Venuše, kterou zatíká. Občanovi bylo sděleno, že závada 
vznikla díky špatnému stavebnímu postupu a oprava je v plánu, paní předsedkyně se byla na místo 
podívat a potvrdila nutnost této opravy. Pan František Teplík se přihlásil k prošetření této 
záležitosti, paní předsedkyně a ostatní členové kontrolního výboru ho tímto úkolem pověřili.

Dále se diskutovalo o spokojenosti s odklízením sněhu na chodnících, v okolí zastávek MHD a v okolí 
veřejných budov. Bylo navrhováno stanovit priority v postupu odklízení sněhu. Členové kontrolního 
výboru, kteří byli členy i v minulých letech konstatovali, že priority jistě stanoveny jsou, jen v období 
kalamity je situace značně časově omezena. Zazněla informace z dopravní komise, že se chystá nová 
mapa údržby.

Dále v diskusi zazněli spokojené ohlasy na každoroční Novoroční ohňostroj na Jihu (i přes dopravní 
komplikace před a po konání ohňostroje). Dále se diskutovalo o negativech malých nekontrolovaných 
ohňostrojů, o kamerovém systému na Jihu, obecně o positivech a negativech kamerového systému, 
který je na Jihu dost hustý, ale hledá se nejoptimálnější technologie a systém obsluhy

4. Organizační, různé.

Byly dohodnuty další termíny jednání kontrolního výboru: 

» 02.03.2023 v 16,00 hod.,

> 20.04.2023 v 16,00 hod.,

> 25.05.2023 v 16,00 hod.,

> 29.06.2023 v 16,00 hod.

předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

Zapsala dne 25.0

Ing. Šárka Murin 
zapisovatelka KV, interní auditor
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