
Zápis ze 17. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice 

konaného dne 22. května 2017 

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

 

1. Kontrola stavu a plnění příkazních smluv na zaledování a údržbu ledové plochy s TJ 

Tatran Bohunice za roky 2015 a 2016 – pokračování projednání ze 16. zasedání KV 

KV v rámci provedení kontroly stavu a plnění příkazních smluv na zaledování a údržbu 
ledové plochy s TJ Tatran Bohunice za roky 2015 a 2016 požádal vedoucí finančního 
odboru o informaci o finančním plnění vyplývajícím z příkazních smluv č. 08-005/15/BO a 
08-152/16/MČ a z objednávky č. 028/2017. 
Členové KV se seznámili s předloženým materiálem a zaujímají k problematice následující 
stanovisko: 
Po kontrole stavu a plnění předmětných smluv KV konstatuje, že při uzavření a plnění 
těchto smluv došlo k řadě pochybení, které vyústilo v podané oznámení o přestupku, č.j. 
BBOH/00418/17/SOC, které podal na ÚMČ Brno-Bohunice dne 17.01.2017 zastupitel Ing. 
Brzobohatý.  
Jedná se především o následující skutečnosti: 

• Smluvní strana TJ Tatran Bohunice, z.s. příkazní smlouvy uzavřela s vědomím, že není 
schopna nebo ochotna předmět smlouvy plnit. Ještě před uzavřením smlouvy začal 
pan starosta Ing. Crha zajišťovat předmět plnění jinou cestou. Proto se domníváme, že 
tyto smlouvy neměly být vůbec uzavřeny, případně měly být ihned po zjištění shora 
uvedených skutečností ihned vypovězeny. Smlouvy sice vypovězeny byly, ale až po 
ukončení doby plnění, takže vznikla situace, kdy za stav plnění smlouvy sice odpovídal 
de jure TJ Tatran Bohunice, ale de facto byl zajišťován „dobrovolníky“, občany, které 
předmět smlouvy plnili po ústní dohodě s panem starostou Crhou, a to bez jakéhokoli 
smluvního vztahu. 

• Použití „dobrovolníků“ pro zhodnocení dětského hřiště, respektive v tomto případě 
přípravě ledové plochy na bruslení, v gesci ÚMČ, považujeme za možné, nicméně bez 
uzavřeného jakéhokoli, byť jen symbolického smluvního stavu za rizikové. Je nutno mít 
na paměti, že hřiště bylo veřejně přístupné z čehož plynou zcela jiné požadavky na 
provozování ze strany vlastníka a provozovatele hřiště, než když se jedná o "spontánní 
akci několika dobrovolníků" Není zde pojmenováno řešení případných problémů, 
například úrazu „dobrovolníka“ při práci na zhodnocení obecního hřiště, při poškození 
obecního hřiště dobrovolníkem nebo při úrazu či škodě. 

• Zcela nepřijatelný byl pokus o vybírání vstupného „dobrovolníky“, kdy byl po příchozích 
uživatelích obecního hřiště vyžadován poplatek za vstup 20 Kč a s hokejkou 40 Kč. 
Toto vybírání „vstupného“ nemělo oporu v žádné dohodě či koordinaci s ÚMČ, bylo 
prováděno neoznačeným člověkem, nebyly vydávány potvrzení o vybraných penězích 
a nebyla vedena jejich evidence. Mimo to vybírání peněz nemělo ani oporu ve 
vyvěšeném Provozním řádu. Po konzultaci se zástupci Městské policie podal proto 
zastupitel Ing. Brzobohatý oznámení o přestupku, č.j. BBOH/00418/17/SOC. Po tomto 
podání praxe vybírání „vstupného“ dobrovolníky ustala a PČR věc odložila. Nicméně 
je chybou, že občan nebo občané neoprávněně vybírají vstupné na vstup na dětské 
hřiště, které je dle Provozního řádu zdarma, a to po dobu několika dní, čímž mohlo dojít 
k porušení zákona a nikdo z Městské policie ani ÚMČ k tomu nekoná. Naopak pan 
starosta Ing. Crha se na svých facebookových stránkách vyjádřil k oznámení 
zastupitele Ing. Brzobohatého o podezření z porušení zákona velmi nelichotivě, 
doslova „Že se člověče nestydíš, tvoje ubohost je neskutečná!“ 

 

Závěrem KV konstatuje, že celý projekt zaledování dětského hřiště byl velmi chvályhodný 

a jistě byl přínosem pro obyvatele Bohunic a přilehlých sídlišť. Nicméně ani ten nejlepší 

úmysl nemůže omluvit různá pochybení a možné porušování zákona. Proto KV doporučuje 

do budoucna podobné akce organizovat s odbornou péčí, erudicí, dodržováním právních a  

odborných norem a domýšlením různých důsledků. 

odborných norem a domýšlením různýc důsledků.ůorných norem a domýšlením možných 

důsledků.   



Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

 

2. Stanovení termínu 18. zasedání KV 

Další jednání KV bude v pondělí 18. září 2017 v 16:30 hodin na ÚMČ Brno-Bohunice. 
 

Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

 

Zapsala: I. Šafránková 

 

   

   

 Ing. Antonín Brzobohatý 

 předseda kontrolního výboru 


