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V Novém Jičíně dne 8. 6. 2016
Vážený pane starosto,
na základě usnesení Rady Města ze dne 25.5.2016 , které je zveřejněno na webu:
http://www.novyjicin.cz/customers/novy-jicin/storage/dokumenty/14647869431.pdf
si Vám dovolujeme sdělit následující:
Veřejnosprávní kontrolu, která byla na zimním stadionu provedena v září a říjnu
2015, vnímáme jako účelovou, jejímž cílem bylo vytvoření „vhodného“ politického
klimatu k tomu, aby byla nalezena oprávněnost kroků směřujících k rozhodnutí o
ukončení Smlouvy o provozování zimního stadionu. K tomuto konstatování nás vede
několik zásadních, prokazatelných skutečností:
1. Průběh veřejnosprávní kontroly považujeme za nestandardní od zahájení do jejího
ukončení předně proto, že kontrolní skupina zaznamenala v kontrolovaných obdobích
2013 a 2014 rozdíl mezi částkou nákladů na provoz zaúčtovanou v účetnictví a částkou
nákladů v předloženém vyúčtování nákladů na provoz a přesto vůbec během kontroly
nevznesla otázku ke kontrolovanému subjektu směřující k objasnění rozdílu, který nebyl
zanedbatelný. Současně byl tento rozdíl shodný s výší odvedených tržeb v těchto letech
dle nařízení bytového odboru Města z ledna 2012 jakožto odborem spravujícím
rozpočtovou kapitolu, jejíž součástí je i položka Zimní stadion – příspěvek na provoz.
Tento náš závěr je podložen následujícími konkrétními konstatováními:
Kontrolní skupině byly předloženy veškeré účetní doklady k zaúčtovaným nákladům na
provoz ZS v kontrolovaných letech, tedy v roce 2013 náklady v celkovém úhrnu
9.164.513,21 Kč a v roce 2014 náklady v celkovém úhrnu 9.723.310,61 Kč.
Jak je v protokolu konstatováno, tyto doklady byly „předloženy, kontrolovány (viz bod
1.2.Protokolu,, prověřeny veškeré předložené originály i výše uvedených dokladů“ (viz
bod 1.3. Protokolu). Přesto kontrolní skupina učinila závěr, že byly předloženy pouze
doklady ve výši vyúčtovaných nákladů v roce 2013 ve výši 6.110.471,- Kč a v roce 2014
ve výši 7.669.131,- Kč.
Přes toto zásadní pochybení kontrolní skupiny, na které jsme upozornili na Radě Města
dne 16. 12. 2015 a kde jsme také všem členům Rady Města předložili podklady
vyvracející tento jejich nesprávný závěr dokládající závažné pochybení kontrolní skupiny,
nebylo toto vzato vůbec na vědomí.
Kontrolní skupina se v kontrolním zjištění vyjadřovala i ke skutečnostem, které jí
nepříslušely, protože ze zákona nejsou předmětem veřejnosprávní kontroly, a tudíž nebyly
ani předmětem této kontroly dle Pověření ke kontrole, znějící: „Zákonnost a účelovost
hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Města Nový Jičín v souladu
s uzavřenými smlouvami“.
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Jde zejména o závěry ve věci správnosti postupu kontrolované jednotky ve smyslu
stavebního zákona, závěry ve věci správnosti postupu kontrolované jednotky ve smyslu
dodržování zásad pro dopravní značení na dopravních komunikacích TP, dále popis
pochybení ve věci technických parametrů chladicího zařízení viz bod protokolu 1.4.
písm.g),h).
Vyřízení našich námitek ke kontrolnímu zjištění bylo provedeno pouze formálně, což
usuzujeme z toho, že v podstatě byly všechny naše námitky zamítnuty a že pokud by se
tímto opravdu úředníci kompetentní k posouzení námitek zabývali, museli by na toto
zásadní pochybení kontrolní skupiny přijít.
2. Za nestandardní považujeme i kroky úředníků města, které následovaly po
ukončení veřejnosprávní kontroly:
Zadání k provedení porovnání kontrolního zjištění a našich námitek, které provedla
Městem poptaná znalecká kancelář, bylo dáno tak, že nebyla zajištěna možnost prověření
celého účetnictví v takovém rozsahu, jak bylo předloženo kontrolní skupině. To je také ve
znaleckém posudku v mnoha bodech konstatováno.
Zástupce znalecké kanceláře se najednání Rady dne 25. 5. 2016, vyjadřovala mimo jiné k
celkové výši nákladů, k celkovému účetnictví kontrolované jednotky, přestože při
zpracovávání znaleckého posudku nebylo po Hokejovém klubu účetnictví požadováno
k předložení. Jak konstatují, hodnotili pouze skutečnosti zaznamenané kontrolní skupinou:
tedy neúplné a s nesprávnými závěry, které znalecká kancelář vzhledem k tomu, že
účetnictví reálně neviděla, nemohla odhalit.
Město dále zadalo posouzení provozu chladicího zařízení na zimním stadionu firmě
RETERZ energo s.r.o. Dle úplného výpisu údaji společnosti ze Sbírky listin vyplývá:
„Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS
33 INS 23677/2014 ze dne 29.08.2014. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne
29.8.2014 v 13:45 hodin.
zapsáno 1. září 2014
vymazáno 6. ledna 2015
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.9.2014, č.j. KSOS 33 INS 23677/2014-A5,
které nabylo právní moci dne 9.10.2014, byl insolvenční návrh odmítnut.
zapsáno 6. ledna 2015
vymazáno 6. ledna 2015“
Údaje o jednateli této společnosti p. Josefu Hnyluchovi:
„Usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 95 Nc 10382/2004-6, ze dne 08. 02. 2005, které
nabylo právní moci dne 07. 04. 2007, byla nařízena exekuce na majetek povinného Josefa
Hnylucha. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. Exekučním
příkazem č.j. 103 Ex 01668/05-12 ze dne 04. 05. 2007 bylo rozhodnuto o provedení exekuce
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postižením obchodního podílu povinného Josefa Hnylucha v obchodní společnosti RETERZ
spol. s r.o
zapsáno 31. března 2015“
Je otázkou, na základě čeho byla Městem vybrána právě tato firma.
Samotný průběh posouzení provozu zástupcem firmy RETERZ energo s.r.o., panem
Josefem Hnyluchem, vykazuje zásadní procesní pochybení.
Při zahájení návštěvy na ZS pan Hnyluch nepředložil seznam požadovaných dokumentů,
nebyl proveden písemný záznam o fakticky předložených dokumentech a o tom, že
některé požadované dokumenty nebyly předloženy a proč.
Závěrem tohoto posouzení je vydání písemnosti výše uvedeným technikem, kterou
nazval:
„Posouzení provozu chladicího zařízení na zimním stadionu města Nový Jičín“.
„Upozornění na porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o provozování zimního
stadionu v Novém Jičíně č.j.V2010-582/OOP ze dne 10.11.2010“.
kde mimo jiné na základě svého oprávnění, které zní – revizní technik tlakového
zařízení – podal Městu zprávu se závěrem, kde mimo jiné konstatuje ekonomický závěr,
a to, že „finanční požadavky Hokejového klubu na majitele zimního stadionu, tj Město
Nový Jičín, v souvislosti s úhradou nákladů na mzdy jsou díky účelové argumentaci
provozovatele značně navýšené.“
Součástí jeho ekonomického hodnocení je informace o porovnání našich nákladů s
náklady v Českém Těšíně, což je s podivem, neboť zimní stadion v Českém Těšíně byl v
roce 2013 a 2014 uzavřen a rekonstruován. Dle našich zjištění není na zimním stadionu v
Českém Těšíně osoba pana Hnylucha nikomu, kdo by byl kompetentní podat ekonomické
informace tohoto charakteru, známa. Z toho usuzujeme, že pan Hnyluch neprovedl žádné
konkrétní úkony stvrzující pravdivost jeho tvrzení o několikanásobně vyšších nákladech
naší údržby a servisu chladícího zařízení.
Tato výše popsaná písemnost vzniklá na základě zjevně zcela „amatérské návštěvy“ pana
Hnylucha na ZS, byla podkladem pro to, aby nám byla úředníky Města zaslána písemnost
„Upozornění na porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o provozování zimního
stadionu v Novém Jičíně č.j.V2010-582/OOP ze dne 10.11.2010“.
Což považujeme za nesprávné, neboť veškeré potřebné dokumenty máme a byly
předloženy, včetně těch, které pan Hnyluch ve svém posouzení uvedl jako
nepředložené.
Sdělujeme Vám, že se postaráme o to, aby veřejnost byla seznámena s výše
uvedenými skutečnostmi, protože si nepřejeme býti neprávem kriminalizování jen proto,
že úředníci města pochybili a to tím, že:
vydali našemu spolku takové pokyny k vyúčtovávání příspěvku na provoz, které nejsou
v souladu s ustanoveními Smlouvy o provozování zimního stadionu a nerespektovaly
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příspěvku na provoz a o tržbách bodu v IV.

Přesto Hokejový klub respektoval tuto úředníky zavedenou praxi ve výúčtovávání
příspěvku na provoz a v požadovaných termínech plnil povinnosti vyplývající mu z titulu
příjemce příspěvku na provoz. Zde odkazujeme na stanovisko právní kanceláře, které
přikládáme přílohou.
Vzhledem k tomu, že interní kontrolní systém Města k tomuto nevyjádřil za celou dobu
žádné pochybnosti, měli jsme vždy za to, že je to součástí respektování zavedené praxe.
Odkazujeme dále na Výroční zprávy města z let 2012-2014 a na dokument „Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Seznam příloh:
1.Stanovisko právní kanceláře
.

S pozdravem

Milan Urban
Místopředseda Hokejového klubu Nový Jičín

Lubomír Furmánek
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