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Zápis z 14. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice 

konaného dne 14. listopadu 2016 

Přítomni: Mgr. M. Kincl, MUDr. P. Múdry, RNDr. I. Šafránková 

Omluven: Ing. R. Chytil 

 

1. Kontrola nakládání MČ s odpady 

KV žádá tajemníka ÚMČ o zodpovězení níže uvedených otázek: 

1. Komu jsou předávány odpady vzniknuvší vlastní činností MČ Brno-Bohunice? 

2. Je tato osoba, které jsou odpady předávány, oprávněná podle ustanovení § 12 odst. 4 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (srov: „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které 

předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se 

tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.“)? 

3. Plní MČ Brno-Bohunice prevenční povinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech (srov: „Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a 

který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.“)? Zejména je 

agenda v samostatné působnosti vyřizována v listinné podobě tam, kde ji lze nahradit 

elektronickou formou? 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

2. Kontrola pravomoci orgánů MČ Brno-Bohunice k projednání žádosti o dotaci 

KV žádá RMČ o zodpovězení níže uvedené otázky: 

Z jakého důvodu rozhodovala RMČ o žádosti o dotaci právnické osoby Sneaker Brno, o.s. 

a SHŠ Los bebedores de Carveza, o.s. v roce 2015 a právnické osoby InBalance, z.s. pro 

rok 2016 a z jakého důvodu o této žádosti nerozhodovalo ZMČ? Otázka míří k pravomoci 

orgánů MČ Brno-Bohunice. Současně KV žádá o poskytnutí žádostí o dotace z let 2015 

a 2016 na své příští zasedání. 

 

3. Kontrola plnění usnesení Rady MČ Brno-Bohunice  

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 43. – 55. zasedání a kontrolu plnění usnesení 

z XI. a XII zasedání ZMČ. KV neshledal žádných vad. 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

4. Stanovení termínu 15. zasedání KV 

Další jednání KV bude v pondělí 9. ledna 2017 v 16:30 hodin na ÚMČ Brno-Bohunice. 

Předmětem jednání bude projednání vyjádření k bodům 1. a 2. tohoto zápisu. 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

 

Zapsala: I. Šafránková 

 

   

   

 Mgr. Michal Kincl 

 předseda kontrolního výboru 


