
Zápis z 22. zasedání Kontrolního výboru ZMč Brno-Bohunice konaného
dne 18. června 2018

Přítomni: lng. A. Brzobohatý, lng. R. Chytil, MUDr' P. Múdry, RNDr. l. Šafránková

1. Podnět p. Antonína Crhy ýkající se publikované informace o knlze Z historie Bohunic l!

KV se zabýval podnětem p. Antonína Crhy ze dne 23.05'2018'
Podnět obsahuje 2 otázky týkající se publikované informace o knize Z historie Bohunice ll

v květnovém čísle 2018 zpravodaje Naše Bohunice:

1. zda probíhají v bohunické knihovně křty knih, prodejní výstavy, autorská čtení s
následným moŽným odkupem knihy či jiné podobné akce, na které by byla veřejnost
pozv ána prostřednictvím boh u n ického zpravodaje Naše Bohu n ice bezplatně

2. zda bylv minulostiv bohunickém zpravodaji bezplatně uveden text informujícío vydání
nějaké knihy o Bohunicích.

Kontrolní výbor k této problematice konstatuje:

Na obě otázky zní odpověd'ano, podobné akce v minulosti proběhly a pozvánky na ně byly

uveřejněny v periodiku NB bezplatně, zpravidla na méně atraktivní čtvrté nebo páté straně.
V minulosti byl bezplatně uveden text Ínformujícío vydání nějaké knihy o Bohunicích celkem
dvakrát. Jednou na knihu pana starosty Z historie Bohunic a jednou V roce 2007 na knihu
pana DíŽky' Je nutno upozornit na skutečnost, Že knihu pana DíŽky zakoupila radnice
v počtu '100 kusů jako upomínkový předmět - dar, čili radnice zde propagovala svůj majetek,

dále text o prvním dílu knihy s pozváním na křest se objevil v čísle NB 05/2014 na třetí
straně v podstatně skromnějším rozsahu.
Vzhledem k následným reakcím doporučuje kontrolní výbor Zastupitelstvu městské části,
aby uloŽila Redakční komisi informačního zpravodaje Naše Bohunice věnovat vyšší
pozornost posuzování článků z hlediska politického marketingu a důkladněji zvažovat
zveřejňování článků, ve kterých by se mohlo jednat o otevřenou nebo skrytou reklamu.
Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

3. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Mč Brno-Bohunice
KV provedl kontro|u plnění usnesení RMČ z 94. _97. zasedání a kontrolu plnění usnesení
z XXl. zasedání ZMČ' KV neshledalŽádných vad.

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

4. Stanovení termínu 23. zasedání KV
Dalšíjednání KV bude ve středu 19. záři 2018 v 16:30 hodin na ÚvČ Brno-Bohunice.
Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

f',l/t
lng. Antonín

Zapsala l. Šafránková

předseda kontrolního výboru


