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ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 

konaného dne 22.2.2019 v 10:00 hodin 
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

63/3/ZM/19 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města

1. volí
návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 22. 2. 2019 ve složení:
a) předsedkyně návrhové komise paní Mgr. Lucie Pobořilová

b) člen návrhové komise pan Jiří Lévay

c) člen návrhové komise pan Miroslav Kořistka

d) člen návrhové komise pan Ing. Jan Stanjura

e) člen návrhové komise pan Mgr. Dalibor Halátek

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 

64/3/ZM/19 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města

1. volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 2. 2019
a) pana Ing. Jana Kunzeho

b) pana Ing. Petra Paláčka

Výsledek hlasování: Pro: 34, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 

65/3/ZM/19 Schválení programu zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
program zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 2. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 

66/3/ZM/19 Slezský fotbalový club Opava a.s.

Zastupitelstvo města

1. schvaluje
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uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál 
(PID: MMOPP00HXM3N) mezi statutárním městem Opava (dále jen "Město") 
a společností Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 
746 01 Opava, IČ: 25835912 (dále jen "Společnost"), na jejímž základě se Město zaváže 
poskytnout Společnosti bezhotovostním převodem na její bankovní účet do 10 dnů ode 
dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv peněžní částku ve výši 24.000.000,- Kč a 
Společnost se zaváže tuto peněžní částku neprodleně použít na svoji provozní činnost a 
řádně a včas splnit i následující povinnosti:

a) splnit Finanční plán, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu,

b) splnit doporučení dle zprávy z due diligence, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu s 
přihlédnutím k "Manuálu pro zvýšení transparentnosti municipálních obchodních 
společností"

c) za účelem splnění povinností dle písm. a) a b) tohoto usnesení ustanovit erudovaného 
krizového manažera,

d) Společnost přitom ve smlouvě výslovně vezme na vědomí, že v případě vymožení 
pohledávky vůči generálnímu partnerovi vrátí příplatek ve výši odpovídající vymožené 
částce.

e) Rozpočtové opatření č. 2019/Z/1

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

Zapojení zůstatku ZBU 
(0000,8115,00000120,0020,0000000000000) +       24.000.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště
Slezský fotbalový club a.s. - příplatek 
k základnímu kapitálu
(3412,6202,00000120,0050,0000355000000) +      24.000.000,00 Kč

2. ukládá
1. primátoru města

1.1. zajistit hloubkovou veřejnosprávní kontrolu hospodaření Slezský FC Opava, z.s. 
za období 2016, 2017, 2018

Termín: 6.3.2019

3. pověřuje
Finanční výbor ZMO dle § 119/2b) zákona o obcích, aby se aktivně zapojil a svými členy 
rozšířil kontrolní skupiny zajišťující hloubkovou finanční kontrolu Slezského FC Opava, z.s. 
a o výsledcích informoval ZMO na nejbližším řádném jednání po provedení a uzavření 
kontrolních procesů

4. ukládá
představenstvu a dozorčí radě SFC Opava a.s. předkládat čtvrtletně zprávu o činnosti a 
hospodaření obchodní společnosti SFC Opava a.s. zastupitelstvu města
Termín: ZMO (čtvrtletně)

Výsledek hlasování: Pro: 30, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města
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