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Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice 

konaného dne 9. května 2016 

 

Přítomni: Mgr. M. Kincl, Ing. R. Chytil, RNDr. I. Šafránková 

Omluven: MUDr, P. Múdry 

Dále pod dobu projednávání bodu 1. přítomna p. Ing. Jana Seberová, oblastní ředitelka 

spolku NADĚJE, Ptašinského 13, 602 00 Brno 

 

 

1. Kontrola nájemných a dotačních smluv mezi MČ Brno-Bohunice a spolkem NADĚJE  

 

Členové KV se seznámili s předloženými dokumenty – nájemními smlouvami a dotační 

smlouvou. 

 

Ing. Jana Seberová okomentovala předložené nájemní smlouvy a dále se věnovala historii 

vzniku spolupráce s MČ. V Bohunicích vznikla pobočka NADĚJE v roce 1992 a byla 

navázána spolupráce s tehdejším starostou Ing. M. Holým, aby v Bohunicích byly zajištěny 

sociální služby (byla uzavřena smlouva o zajištění spolupráce). Dále spolupráce 

pokračovala s dalšími starosty městské části, ale MČ Brno-Bohunice postupně smluvně 

omezovala dotace na činnost pro spolek NADĚJE. Postupně vznikl „Domov pro seniory“ a 

denní stacionář jako registrované sociální služby. 

Dle záměru starostky p. Ivany Toufarové vznikl vedle Domova pro seniory Dům 

s pečovatelskou službou (DPS). Na základě nájemní smlouvy má v těchto prostorech 

spolek NADĚJE kancelář terénní pečovatelské služby a rovněž zde provozuje kuchyň, kde 

umožňuje místním seniorům výdej stravy do jídlonosičů nebo stravování přímo v místě - 

tuto službu pravidelně využívá 80-90 seniorů denně, přičemž průměrná cena obědů je 59 

korun. Provozní náklady související s výše uvedeným provozem hradí spolek Naděje 

formou záloh s ročním zúčtováním skutečných nákladů. Ačkoliv spolek NADĚJE 

neprovozuje DPS, fakticky řeší problémy seniorů spojených s bydlením a ostatní technické 

problémy. Ing. Seberová se domnívá, že by bylo potřebné na smluvní bázi zabezpečit 

povinnosti provozovatele DPS a kompetence spolku NADĚJE ve vztahu ke klientům DPS.  

Ing. J. Seberová předkládá smlouvu o zajištění spolupráce č. 197/1996 ze dne 08.01.1997 

včetně dodatků. 

V současné době NADĚJE poskytuje dvě sociální služby – domov pro seniory 27 lůžek 

(z toho 3 klienti z MČ Brno-Bohunice) a terénní pečovatelskou službu. Je zde sídlo 

pečovatelské služby, z celkového počtu 80 klientů je 35 klientů je z MČ Brno-Bohunice a 8 

klientů z DPS.  

Spolek Naděje provozuje další dva domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, 

denní stacionář a domácí ošetřovatelskou péči, interní a geriatrickou interní ordinaci v rámci 

brněnské pobočky, přičemž občané Bohunic mohou čerpat služby i v rámci těchto ostatních 

zařízeních. 

Registrovaná sociální služba je financovaná vícezdrojově, a to z dotací - město Brno, 

Jihomoravský kraj, MPSV, MČ (celkem 40%) a úhrad od klientů a případných darů. 

 

 

KV diskutuje uvedenou problematiku, k níž zaujme závěr při příštím zasedání. 
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Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

2. Kontrola plnění usnesení rady MČ Brno-Bohunice  

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 33. – 42. zasedání a kontrolu plnění usnesení 

z IX. a X. zasedání ZMČ. KV neshledal žádných vad. 

 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

 

3. Stanovení termínu 12. zasedání KV 

 

Další jednání KV bude v pondělí 11. července 2016 v 16:30 hodin na ÚMČ Brno-Bohunice. 

Předmětem dalšího jednání bude kontrola činnosti v samostatné působnosti Odboru 

majetkového a kontroly ohledně provádění kontroly činnosti MČ Brno-Bohunice 

v samostatné působnosti. Cílem kontroly jsou zjištění ohledně existence kontrolního plánu, 

způsobů a metod provádění kontroly a provedených kontrol ve funkčním období aktuálního 

ZMČ Brno-Bohunice. Zajištění zodpovědné osoby z odboru majetkového a kontroly zajistí 

předseda KV. 

 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

 

Zapsala: I. Šafránková 

 

 

 

 

       

 Mgr. Michal Kincl 

 předseda kontrolního výboru 


