
Zápis č. 2. z jednání́ kontrolního výboru ze dne 11. 1. 2023 

 

Celkový počet členů kontrolního výboru: 5 

 

Počet přítomných členů kontrolního výboru na jednání: 5 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů z 1. jednání Kontrolního výboru (viz. příloha č. 2) 

2. Volba místopředsedy Kontrolního výboru 

3. Stížnosti 

4. Různé 

 

Stručný́ průběh jednání: 

Ad 1) 

K bodu č. 2 z 1. jednání Kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2022. 

Viz. Příloha č. 2 

 

Ad 2) 

Předsedkyně navrhla na funkci místopředsedy pana Aleše Hanslíka, který nominaci přijal. 

Předsedkyně nechala o návrhu hlasovat. 

 

Hlasovali pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

Ad 3) 

č. 2 – stížnost nájemníků bytového domu na ul. Čs. armády ve věci narušování společného 

soužití v domě synem jedné z nájemnic. 

Stížnost šetřena Kontrolním výborem. Zjištěno na základě sdělení odboru investic, že došlo k 

uklidnění situace.  

 

č. 10 – stížnost na porušování nejvýše povolené rychlosti vozidel na ul. Ostravská v úseku od 

křižovatky ul. Markvartovická a U Vodárny. 

Členové kontrolního výboru prošetřili stížnost občanky, která se obává o bezpečnost svých dětí 

z důvodu pohybu po frekventované komunikaci. V této části města se dle tvrzení stěžovatelky 

překračuje povolená rychlost. Stěžovatelka žádá město o vyřešení situace. Navrhuje umístění 

přechodu pro chodce, vybudování chodníku a měření rychlosti v daném úseku. 

K jednání byli přizvání zaměstnanci města zodpovědní za prošetření stížností z odboru investic 

a Městské policie Hlučín. 

Zástupce Městské policie Hlučín podal vysvětlení o situaci k dané problematice, že přechod 

pro chodce vzhledem k povaze silnice nelze umístit. Navrhuje řešení „psychologické zábrany“, 

a to umístění při vjezdu do města oznámení „Vjíždíte do města s úsekovým měřením“ či 

prodloužit úsekové měření na hranici města. 

Zástupce odboru investic oznámil rozhodnutí odboru investic, že na základě stížnosti je tato 

část města zahrnuta do nových projektů. 

Člen kontrolního výboru navrhuje zvýšení bezpečnosti pro pěší prodloužením chodníku. 

Komplikací pro prodloužení chodníku jsou majetkoprávní vztahy a betonové oplocení lemující 

okraj vozovky. Kontrolní výbor navrhuje postoupit problematiku Dopravní komisi města 

Hlučín. 

 

  



č. 17 – stížnost obyvatel domu na ul. Opavská 50/23 na obtěžující jednání jednoho z nájemníků. 

Na základě sdělení městské policie bylo zjištěno, že stížnost je následkem dřívějších událostí 

v domě, které jsou momentálně v šetření Ministerstva vnitra ČR. Dle sdělení odboru investic 

byly skutečnosti obsažené ve stížnosti prošetřeny odborem investic a řešeny s nájemcem. Došlo 

uklidnění situace. 

 

č. 19 – stížnost obyvatel bytového domu na ul. 1. máje 852/1 na nepřizpůsobivého nájemníka 

Stížnost řešena Kontrolním výborem. Zjištěno na základě sdělení odboru investic, že došlo k 

uklidnění situace.  

 

Usnesení: 

Kontrolní výbor vzal na vědomí projednávané stížnosti a navrhuje postoupit problematiku 

řešení zvýšení bezpečnosti na ul. Ostravské v úseku od křižovatky ul. Markvartovická a U 

Vodárny Dopravní komisi města Hlučín. 

 

Hlasování pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

Ad 4) 

Příprava na jednání příštího Kontrolního výboru, který se bude konat dne 8. 2. 2023. 

Kontrola Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, se zaměřením zejména na obsazenost 

hal, ekonomiku hal a šatny. 

 

 

Datum: Hlučín 11. 1. 2023 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1: prezenční́ listina přítomných (u originálu zápisu) 

 

Příloha č. 2: Informace o plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z 1. jednání kontrolního výboru 

 

1) 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 

Z: OVV 

P: Splněno, členům kontrolního výboru byla zaslána následující odpověď:  

Tabulka na webových stránkách města byla opravena tak, aby byla terminologie v souladu 

se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí). Legenda 

pod tabulkou byla odstraněna a do tabulky byly uvedeny jednotlivé názvy volebních stran 

dle § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, které byly na hlasovacích lístcích a 

pod kterými volební strany podaly kandidátní listiny.  

 

Pro  upřesnění: Volební strana je širším pojmem než politická strana nebo hnutí a je 

definovaná v § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Volební stranou je tak i 

politická strana nebo hnutí, pokud podají kandidátní listinu do voleb do zastupitelstev obcí. 

Volební strana může být kromě politické strany nebo hnutí, zapsaných v rejstříku stran a 

hnutí dle § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, též koalice politických stran a hnutí, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých 

kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. 

 

2) 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. 

Z: OI 

P: Návrh řešení daného problému: 

1. Ponechat nastavení systému tak jak je a dát informaci klientovi popisem někde vedle 

výdejny, kde se nachází jednotlivé odbory  

2. Ponechat nastavení systému tak jak je a dát informaci klientovi na vytisknutý lístek a 

k tomu se může na obrazovce výdejny zobrazit obrázek s informací pro klienta, kde se 

nachází odbor, který požaduje. 

3. Změnit úplně nastavení systému a to tak, že se rozdělí na dva odbory-dvě databáze a každá 

databáze se nastaví samostatně. Pokud si zvolíte tuto cestu, bohužel už nebude možné 

používat webové objednávání klientů tak, jak ho máte teď, to znamená na vašem 

webovém serveru, ale bude se muset změnit objednávání na cloudovou službu, která je 

zpoplatněna roční platbou. Cenu jsem dal do nabídky v příloze. Cena obsahuje změnu dle 

požadavku včetně cloudu na jeden rok. 

 

Požadavek vyplývající z usnesení kontrolního výboru byl předán dodavateli 

objednávkového a vyvolávacího systému s dotazem na možnosti řešení. Z možností 

navržených ze strany dodavatele se jako nejvhodnější jeví varianta č. 2. (Dle 

telefonického dotazu tato varianta umožňuje inteligentní nastavení – například přijde-li 

objednaný klient, který požaduje službu poskytovanou v budově C k výdejníku lístků v 



budově A, zobrazí se během tisku a také na vytištěném lístku informace, že je služba 

poskytována v budově C. Pokud objednaný klient u výdejníku v budově A požaduje službu 

v budově A, upozornění se nezobrazí.) 

 

Poznámka k variantě č. 3: 

S ohledem na trvalou snahu o úsporu finančních prostředků MěÚ Hlučín stále používá 

původní verzi vyvolávacího a objednávkového systému z roku 2010, který byl pouze v 

čase postupně rozšiřován, ale verze základního SW a databáze je stále původní (včetně 

upgrade v době podpory). V současné době však již několik let není tato verze SW a 

databáze podporována, proto by kompletní oddělení obou částí (OSA a OD) znamenalo 

nutnost pořídit si v podstatě kompletní novou verzi systému, navíc, s ohledem na 

cloudové řešení, zpoplatněnou pravidelnou roční sazbou 82 000 Kč. Stávající (původní) 

verze není zpoplatněna žádnou pravidelnou platbou, hrazeny jsou pouze jednotlivé 

opravy nebo zásahy! 

 

3) 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 

 

Z: OVV 

P: Materiál bude zpracován do ZM 19.1.2023 

 

 

 


