
Zápis z20.zasedání Kontrolního výboru ZMč Brno_Bohunice konaného dne í6.
května2022

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

í. Stanovení termínů zasedání l(V

Zasedání l(/ se bude konat v 16:15 hod' dne 27 '06'2022.

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

2. Bankovní úěet vedený Sberbank CZ

KV obdrŽel od tajemníka úřadu poŽadované informace' KV neshledal Žádných pochybení
Je povinností Mt hlídat lhůtu pro podání přihlášky do likvidace res. ĺnsolvenčního řĺzení.

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

3. Kontrola akce ,,Bohunická zabijačka"

KV obdrŽel podnět ke kontrole od členů zastupĺtelstva MČ Brno_Bohunice sdruŽených
v klubu Brno Plus vztahující se k akci nazvané,,Bohunická zabijaćka," která se konala ve
třech termĺnech 1 0.-11.12.2021, 11.-12'2. 2022 a 18'-19.3.2022.

Kv Žádátajemníka MČ o zodpovězení následujících informací:

1) Byl placen místní poplatek zazábor veřejného prostranství při akci nazvané,,Bohunická
zabijačka," která se konala v termínech 10._11.12.2021, 11.-12.2.2022 a 18.-

19.3.2022?

2) Jaký je smluvní vztah mezi MČ a PRoBo z.s.? Prosíme o poskytnutí veškeých
písemných materiálů týkajícĺ se vzájemné spolupráce mezi MČ a PRoBo z.s. JestliŽe
byla spolupráce zaloŽena ústní dohodou prosíme o informace, kdo a kdy tuto dohodu
za MČ uzavřel, a jaký je její přesný obsah. JestliŽe byla spolupráce zaloŽena ústní
dohodou prosĺme o ĺnformaci, zda této domluvě byla přítomna jakákolĺv další osoba
(svědek) a o koho se jedná.

3) Bylvydán spolku PRoBo z's. souhlas s užitím znaku MČ podle $ 34a zákonao obcích?
Prosĺme o poskytnutí všech písemných materiálů týkající se této záleŽitosti. JestliŽe
souhlas byl dán ústně, prosíme o informace, kdo tento souhlas za MČ vydal, kdy a jaký
je přesný obsah tohoto souhlasu, popř. zda vydání souhlasu byla přĺtomna idalšíosoba'

Kv Žádá místostarostu MC o zodpovězení následující informace. Při akcĺ nazvané

,,Bohunická zabijačka," která se konala v termínech 10.-11'12.2021, 11.-12'2. 2022 a
18.-19'3'2022 byla v prostoru před radnicí znečištěna dlaŽba' Je PRoBo z.s.
připraveno dlaŽbu vyčistit? Pokud ano, kdy se tak stane?

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



2

4. Přijímánĺ dětĺ do MŠ

KV obdrŽel dva podněty od rodiěů dětĺ, ve věci přijímacího procesu do MŠ, jejichŽ

zŕizovatelem je MČ Brno_Bohunice. KV Žádá odbor sociální, kultury a školství o následující
informace:

1) Jakým způsobem probíhá přijetí Žádosti o přijetí dítěte do MŠ na Amerlingova a MŠ
Vedlejší. Probíhá ze strany těchto MŠ komunikace s případnými Žadateli před

samotným podání Žádosti? Jaký je obsah takové komunĺkace? Odrazují tyto MŠ od
podání Žádosti u pravděpodobně v budoucnu neúspěšných Žadatelů? StěŽují si MŠ na

administrativu spojenou s vypořádáním s touto admĺnistratĺvou?

2) Vede odbor sociální, kultury a školství statistiku ohledně počtu ŽadatelŮ o umístění
dítěte do MŠ? Lze ztéto statĺstiky zjistit údaje vztahující se ke konkrétnímu dítěti, tj.
s eliminací vícečetných přihlášek do různých MŠ?

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

5. Kontrola plněnÍ usnesení Rady a Zastupitetstva Mč Brno_Bohunice

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 98. - 102. zasedání a kontrolu plnění usnesení
z XX. zasedání ZMČ. KV v plnění usnesení neshledal Žádných vad.

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

Zapsal: Jan Lĺščinský

Mgr. Michal Kincl
předseda kontrolnĺho výboru


