
Zápis z21. zasedání Kontrolního výboru ZMG Brno-Bohunice konaného dne 27.

Přĺtomni: Mgr. Michal Kincl, lng. nnto;::ffľ'"*o, 
'uor. 

Peter MÚdry, Ph.D., Mgr' Jan
Lĺščinský

í. Kontrota soutadu činnosti Mč Brno-Bohun|ce s pracovním právem

KV obdżel od tajemníka úřadu poŽadované informace' KV neshledal žádných pochybení

V obecné rovině lze konstatovat, Že MČ při sjednávání subdodavatelských smluv
s fyzickými osobami (např. v případě dodávky úklidových sluŽeb) musĺ dbát zvýšené
opatrnosti, aby předmětný právní vztah nebylo moŽné posoudit jako zastřený pracovnĺ
poměr' To klade nároky na správnou definici obsahu smlouvy (a následně na navazující
faktické plnění) tak, aby zde v nejvyšší moŽné míře absentovali prvky závislé práce.

VyuŽívání sluŽeb na tzv. ,,ŠVarc systém" je totiŽ protiprávní a rovněŽ i nemorální (hovoříme

o tzv' prekarizované práci).

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

2. Kontrola akce,,Bohunická zabijaćka"

KV obdrŽel informace od tajemnĺka Úřadu a od místostarosty MC.

a) zábor veřejného prostranství

Ve dnech 1o'-11.12.2021,11.-12.2.2022a 18._19.3.2022se na veřejném prostranství před

bohunickou radnĺcĺ konala akce ,,Bohunická zabijačka''. Pořadatelem této akce byl spolek
PRoBo z' s., lČo: 22819223, sídlem Lány 17319, Bohunĺce, 625 00 Brno (eho předsedou
je pan Milan Hrdlička - místostarosta MČ Brno-Bohunice). Za takové užívánÍ veřejného
prostranství se jinak má platit poplatek podle $ 4 zákona č. 565/1990 sb., o místních
poplatcích (dále jen jako ,,zákona") a podle čl' 14 obecně závazné vyhlášky Statutárního

města Brna č' 2012021, o místních poplatcích (dále jen jako ,,oZV").

Podle sdělení tajemníka úřadu místní poplatek nebyl uhrazen, a to s ohledem na

osvobození vyplývajĺcí zčlánku't7 odst' 3 ozv1. Dále zvyjádření tajemníka úřadu

vyplynulo, že mezi MČ Brno - Bohunice a spolkem PRoBo z. s. absentuje jakákoliv

pĺsemná nebo ústnĺ dohoda. Pracovníci MČ na předmětných akcích nějak fakticky

neparticipovali.

Podle vyjádření vedoucí odboru technických sluŽeb nebylo provedeno ohlášeníve smyslu
článku 18 ozv před započetím uŽívání veřejného prostranství. Podle ćl. 23 odst. 3 oZV
platí Že: ,,V přĺpadě, Že poplatnĺk nesplnĺ povinnost ohlásit (ldaj rozhodný pro osvobozenĺ
nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobozenĺ nebo
Úlevu od tohoto poplatku zaniká."

l Cit.: od poplotku je osvobozen vlastník nebo nójemce veřejného prostranství, kteý mó s jeho vlastníkem
uzavřenou nójemní smlouvu, o město Brno.
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Pro právní posouzení věci je podstatné ustanovení $ 4 odst. 2 zákona2 a článek 14 odst. 3
ozv3. Plátcem místního poplatku je osoba, která fakticky veřejné prostranství uživá'
Kontrolním výborem nebylo zjištěno, žeby participace MČ Brno - Bohunice na předmětných

akcích spočívala V tom, Žeby se fakticky kteýkoliv pracovník MČ na předmětném veřejném
prostranství vyskytoval a jakkoliv jej uŽíval. Místostarosta Mĺlan Hrdlička sice na akcích
přítomen byl, v předmětný okamŽik však nevystupovaljako místostarosta městské části, ale
jako předseda spolku PRoBo z. s. o jeho úěasti na akcích jako případného představĺtele

MČ neexistuje jediné rozhodnutí MČ 1absentuje i smlouva, která by vymezila rozdělení
činností mezi MČ a spolek). V inzerci uveřejněné v čísle 2tzoz2zpravodaje Naše Bohunice
je jako organizátor akcí uveden právě spolek PRoBo z. s' s dovětkem ,,ve spolupráci s MC
Brno-Bohunice". ostatně i u článku ,,PRo Bohunice" pana Milana Hrdličky uveřejněném
věísle 1t2o22 zpravodaje Naše Bohunice, kteý se mj. týká ipředmětných akcí, ie ieho
funkce uvedena jako ,,předseda"' Z kontextu lze vyvodit, že se tím myslí předseda spolku
PRoBo z. s. ProtoŽe jiné particĺpace ze strany Mt Brno_Bohunice nebylo, spočívá tak její
jediná funkce právě jen ve snaze osvobodit organizátora od placení místního poplatku.

Závěrem lze tedy konstatovat, Že protoŽe MČ Brno".Bohunĺce veřejné prostranství na
předmětných akcích fakticky neuŽívala, není organizátor akce (spolek PRoBo z. s.)
osvobozen od placení mĺstního poplatku za užívání veřejného prostranství. V kaŽdém
přĺpadě osvobození od placení místního poplatku nepřicházív úvahu, jiŽ z důvodu absence
řádného ohlášení předmětných akcĺ. Mĺstní poplatky je tak nyní nezbytné doměřit.

b) uŽitíznaku městské části

V inzerci uveřejněné v čísle 312022 zpravodaje Naše Bohunice, která slouŽíjako pozvánka

na akci ,,Bohunická zabijačka'', je zveřejněn i znak MČ Brno - Bohunice. Dále spolek
PRoBo z' s' uživá na svých webových stránkách https://proboos.czl (obrázek v kartě

webového prohlíŽeče) znak MČ Brno - Bohunice.

Užití znaku Mt podléhá jejímu souhlasu podle ustanovení $ 34a odst' 3 zákona o obcĺch.
Podle sdělení tajemníka úřadu nebyl Radou MČ vydán žádný souhlas k uŽĺvánĺ znaku MČ.

ProtoŽe tedy spolek PRoBo z. s. minimálně v případě svých webových stránek neuŽívá

znak Mt v souladu se zákonem, musí MČ tento subjekt vyzvat, aby provedl nápravu.

c) platba zainzerci ve zpravodaji Naše Bohunice

Spolek PRoBo z. s. opakovaně nechalzveřejnit inzercive zpravodaji Naše Bohunice, která

slouŽila jako pozvánka na akci ,,Bohunická zabijaćka'' ' Z vlastní činnosti kontrolního výboru
je mu známo, Že komerční inzerce v tomto periodiku je úplatná a inzerce spolků pracujících

ve veřejném zĄmuje bezplatná.

Akce ,,Bohunická zabijaěka'' byla organizovaná spolkem PRoBo z. s. a činnost tohoto

spolku lze oznaěit za činnost ve veřejném zájmu. Akce zjevně neměla komerční charakteŕ.
Je zde sice střet rolĺ pana Milana Hrdliěky, kteý jednou vystupuje jako místostarosta Mt
(obecně jako volený funkcionář) a podruhé jako předseda uvedeného spolku. Jak ale bylo

2 Cit.: Poplatek za užíváníveřejného prostranství platífyzické i právnické osoby, které užívajíveřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
3 cit.: Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství stanoveným zpúsobem'
a Pozn.: Na to lze usuzovat z toho, že samostatný prodej předmětných zabijačkových produktů bez organizace
spolkem PRoBo z. s. na daném místě neprobíhá.



3

jiŽ popsáno v bodě a), na předmětných akcích nevystupovaljako místostarosta MČ (obecně
jako volený funkcionář), ale jako předseda spolku (pokud by tomu bylo naopak' byl by

organizátor osvobozen od placení místního poplatku _ viz bod a)' ostatně i veřejný

funkcionář má právo na soukromou občanskou aktivitu. Nejednalo se tedy o politickou

kampaň, byť jakákoliv činnost (i pořádánĺ veřejné zabíjačky) voleného funkcionáře můŽe

ovlivnit voliče v jejich rozhodování, ale o výkon občanské aktivity.

Na základě uvedeného je v pořádku, Že inzerce byla poskytnuta bezplatně.

c) znečištěnídlaŽby

Předseda spolku PRoBo z. s. sdělil, Že očištění dlaŽby nebylo moŽné učinit vzhledem ke

klimatickým podmínkám bezprostředně po akci ,,Bohunická zabijačka''. očištění proběhlo

v závěru měsíce dubna, za prodlevu se pan Milan Hrdlička omluvil.

Tím KV tuto věc povaŽuje za vyřešenou.

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

3. Přijĺmání dětí do MS

Zpodání tří stěŽovatelek je patrné, Že minimálně v přĺpadě MŠ Amerlingova docházi ze
strany ředitelky školky k přemlouvání a ažk nepřijĺmání Žádostí o přijetí dítěte do MŠ (snaha

o eliminaci administrativy). Podle vyjádření vedoucího odboru sociálního se tento jakékoliv

kontroly uvedeného procesu zříká, a to vzhledem k tomu , Že ,,přijĺmací řĺzenĺ je ze zákona
v kompetenci ředitete MŠ". Řízení o přljetí dĺtěte do MŠ je správním řÍzenim řídícĺm se
správním řádem.

Nepřijetí Žádosti (návrhu na zahájení správního ŕizeni) odporuje elementárním právním

zásadám správního práva. Citovat lze např. $ 4 odst. 1 s.ř.: ,,Veřejná správa je službou
veřejnosti. Každý, kdo plní (lkoly vyplývajĺcí z pťlsobnosti správnĺho orgánu, má povinnost

se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle moŽnostĺ jim vycházet vstříc.'' Přemlouvání

a aŽk nepřijímání Žádostíjistě není zdvořilé a nezrcadlí se v tomto postupu snaha vycházet

Žadateli vstříc. Snaha o faktické zabránění zahájeni jakéhokoliv právního řizení je spíše
vlastnĺ nedemokratickým reŽimům a rozhodně nezapadá do rámce právnĺho státu.

V předmětném případě se naštěstí nejedná o systémové selhání, ale o pochybení
jednotlivce.

Kontrolní výbor pro mnohost stíŽností (přičemŽ v podmínkách této kontroly lze kaŽdou

stíŽnost povaŽovat téże za dŮkaz) neaplikoval zásadu audiatur et altera pars. Je
nepochybné, że část občanů není spokojena sčinností MC a jejími organizacemi a

exekutiva by se měla o tuto věc zajímata ředitelku uvedené MŠ kontaktovat s poŽadavkem

nápravy' To je úkolem zejména odboru sociálního, ktený v této věci musí konat'

Téže je potřeba poukázat na skutečnost, Že tímto způsobem je deformována statistika

MŠMT a samospráva pak nedostává relevantní údaje o zĄmu o místa ve školkách. Tím
můŽe dojít k disproporci mezi potřebou (míst ve školkách) a skutečným stavem.

Závérem KV konstatuje, Že kontrola čĺnnosti MČ a jejích organizaci na úseku přenesené
působnosti je mimo kompetenci KV. Podle názoru KV je to však zřizovatel (samospráva),

který ve věcĺ můŽe učinit účinnou nápravu prostřednictvĺm personální politiky.
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Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

4. Žádost o informace o učiněných opatřeních

ohledně kontrolnĺch závěrů uvedených pod body 2 a 3 tohoto zápisu KV tajemníka úřadu
žádá o informace o uěiněných opatřenĺch podle stavu ke dni 31.08.2022. lnformace žádąí
členové KV zaslat na emailové adresy.

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

5. Kontrola plněnĺ usnesenĺ Rady a Zastupltelstva tUč Brno-Bohunice

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 103. - 105' zasedání. KV v plnění usnesení

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

Zapsal: Jan Liščinský

Mgr. Michal Kincl
předseda kontrolního výboru


