
Zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru ze dne 30.11.2022 

 

Celkový počet členů kontrolního výboru: 5 

 

Program: 

1. Stanovení termínů jednání kontrolního výboru do 31.12.2023. 

2. Kontrola webových stránek www.hlucin.cz 

3. Kontrola vyvolávacího systému 

4. Kontroly příspěvkových organizací. 

5. Ujasnění kompetencí kontrolního výboru. 

 

Průběh jednání: 

Ad1) Předběžné termíny konání kontrolního výboru 

11.1.2023 

8.2.2023 

5.4.2023 

7.6.2023 

6.9.2023 

15.11.2023 

6.12.2023 

 

Kontrolní výbor se dohodl, že při nepřítomnosti člena kontrolního výboru bude člen zasílat 

písemnou omluvu předsedovi kontrolního výboru. 

 

Kontrolní výbor schválil termíny jednání dle bodu 1. 

 

Hlasovali pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

Ad2) Kontrolní výbor doporučuje upravit na webových stránkách města u členů zastupitelstva 

města legendu dle § 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., konkrétně názvy politických 

stran a poltických hnutí, protože Hnutí Občané pro Hlučín, Hnutí Živý Hlučín a Hnutí Hlučíňáci 

nejsou registrování v Rejstříku politických stran a politických hnutí Ministerstva vnitra ČR. 

 

Hlasovali pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

Ad3) Kontrolní výbor doporučuje upravit vyvolávací systém – při objednávkách. Vyvolávací 

systém je umístěn v budově A – pro odbor správních agend a v budově C pro odbor dopravy. 

Při zadání objednaného klienta z odboru dopravy umožňuje vyvolávací systém tohoto klienta 

zadat i na vyvolávacím systému odboru správních agend a naopak. Pro klienty je tato 

skutečnost matoucí.  

Kontrolní výbor doporučuje upravit vyvolávací systém tak, aby klient byl o místu, kde se má 

dostavit na panelu nebo lístku informován. 

 

Hlasovali pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

Ad4) + Ad5) Kontrolní výbor se dohodl, že předloží Zastupitelstvu města Hlučína ke schválení 

návrh kontrol v roce 2023, s kontrolními úkoly, které nejsou kontrolou plnění usnesení rady a 



zastupitelstva a dodržováním právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti. 

 

V roce 2023 a 2024 navrhuje kontrolní výbor zastupitelstvu provést tyto kontroly na 

příspěvkových organizacích: 

 

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, 

Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, 

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, 

Dětská rehabilitace, 

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, 

Muzeum Hlučínska, 

Dům dětí a mládeže. 

 

Hlasovali pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

Datum: 30.11.2022 

 

 
 


