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Zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice 

konaného dne 9. ledna 2017 

Přítomni: Ing. A. Brzobohatý, MUDr. P. Múdry, RNDr. I. Šafránková 

 

1. Kontrola nakládání MČ s odpady 

KV se seznámil s materiálem týkajícím se nakládání MČ Brno-Bohunice s odpady 

předaným tajemníkem úřadu. Předložená zpráva obsahuje způsob likvidace odpadů 

a zahrnuje popis prevenční činnosti pro předcházení vzniku odpadů, a to zejména 

využíváním elektronických prostředků (elektronická komunikace – emailová pošta, datové 

schránky, spisová služba v elektronické formě). 

Kontrolní výbor bere zprávu na vědomí. 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

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

KV prostudoval materiály týkající se žádostí o poskytování dotací v letech 2015 a 2016 a to 

materiály týkající se 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. 

KV konstatuje, že v případě právnické osoby Sneaker Brno, o.s. v únoru 2015 rozhodovala 

RMČ Brno-Bohunice o dotaci na jednu akci ve výši 62 000 Kč (nad 50 000 Kč), poskytnuta 

byla dotace ve výši 10 000 Kč. Dne 15. 6. 2015 vydalo Ministerstvo financí „Stanovisko 

k některým dotazům týkající se dotazů územních samosprávných celků k novele zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů“, ve kterém je uvedeno, že 

pro určení příslušnosti zastupitelstva je rozhodující nikoliv částka, která bude přiznána, ale 

částka, která byla v žádosti požadována na konkrétní akci (účel). 

U žádostí o dotaci právnických osob SHŠ Los bebedores de Carveza, o.s. v roce 2015 a 

InBalance, z.s. pro rok 2016 KV neshledal žádné závady. 

KV doporučuje, aby při přidělování dotací bylo nadále postupováno v souladu s výše 

uvedeným stanoviskem. 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

3. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice  

KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 56. – 59. zasedání a kontrolu plnění usnesení 

z XIII. zasedání ZMČ. KV neshledal žádných vad. 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

4. Stanovení termínu 16. zasedání KV 

Další jednání KV bude v pondělí 13. března 2017 v 16:30 hodin na ÚMČ Brno-Bohunice. 

 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

 

Zapsala: I. Šafránková 

 

   

   

 Ing. Antonín Brzobohatý 

 předseda kontrolního výboru 


