
Zápis z14.zasedánĺ Kontrotního výboru ZMč Brno_Bohunice konaného dne ĺ0.
května 202í

Přítomni: Mgr. Michal Kincl, lng. Antonín Brzobohatý, MUDr' Peter Múdry, Ph.D., Mgr. Jan
Lišěinský

í. Stanovení termínů zasedání t(V v 2. pol. roku 2021

Zasedání l(/ se bude konat vŽdy v 16: 1 5 hod. ve dnech 19.07 ., 27 .09. a 22.11 .2021 .

Schváleno všemi hlasy přĺtomných členů (3:0:0)

2. Kontrola dodržení lhůty pro konání zastupitelstva dle ust $ 92 odst. 1 zákona o obcĺch
v době nouzového stavu
KV obdrŽel od starosty Mt vyjádření ve věci svolání zastupitelstva MČ v zákonné třĺměsĺční
lhůtě, kteý se nachází v příloze tohoto zápisu.

KV konstatuje, Že došlo k porušení povinnosti podle ust' $ 92 odst. 1 zákona o obcĺch, kdyŽ

nebylo svoláno ZMČ Brno-Bohunice vobdobí 17.12.2o2o do 30.03.2021, a tedy nebylo

Zastupĺtelstvo svoláno alespoň jedenkrát za třl měsíce. Argument ohledně metodiky
Mĺnisterstva vnitra neobstojí, kdyŽ takový dokument obecně závazným právním předpisem

není a jako takový není vŮbec způsobiĺý negovat obsah ust. $ 92 odst. 1 zákona o obcích.

Navíc autoritativnĺ výklad právních předpĺsů provádĺ moc soudní, nikoliv moc výkonná. Argument
ohledně nutnosti objektĺvní potřeby svolánĺ Zastupitelstva rovněŽ neobstojí, neboť taková

podmínka neplyne z textu ust. $ 92 odst. 1 zákona o obcích, a navíc zde byla agenda potřebná

k projednání (dotace pro neziskové organizace). Konečně je potřeba poukázat na skutečnost, Že

nouzový stav trval od 05'10.2020 do 11'04.2021 a v průběhu tohoto nouzového stavu bylo jĺŽ

svoláno zastupitelstvo na den 16.12.2020. Pokud bylo takto Zastupitelstvo svoláno v tomto
případě, mohlo b1ýt jistě svoláno ipo dni 16.12.2020.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

3. Kontrola problematiky spoiené s jednotkou sboru dobrovolných hasičů dle čl. 68 odsĹ í
písm. a) Statutu města Brna

l<\t žádátajemnĺka ÚnłČ o posĘ1tnutí informacíohledně jednotky SDH:
o jaká je právní forma této jednotky, její organizační struktura, a čím se tato organizační

struktura řĺdí,

. žádáme o posĘfinutí peněŽního deníku případně účetní závěrky za období 2018 aż
2020,

o žádáme o posĘrtnutÍ zprávy o činnosti za období 2018 aż 2o2o, jestlĺŽe takové zprávy
existují'

Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

4. Kontrola evidence ploch veřejné zeleně podle ćl.22 odst. í písm. j) Statutu města Brna

l(/ zjišťuje, Že evidence ploch veřejné zeleně podle ěl. 22 odst. 'ĺ písm. j) Statutu města Brna je

vedena řádně v digitální podobě v systému GlS Brno. Tato evidence je Účelná pro správu těchto
ploch.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)
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5. Kontľola plněnĺ usnesení Rady a Zastupitetstva Mč Bľno-Bohunice

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 67. -7L zasedání a kontrolu plnění z XlV
zasedání zMl. KV v plnění usnesení neshledal Žádných vad.

Schváleno všemi hlasy přítomných ělenŮ (3:0:0)

Zapsal: Jan Liščinský

Michal Kincl
předseda kontrolního výboru


