
Zápis z í. zasedánĺ Kontrolního výboru ZMč Brno_Bohunice konaného dne í7.
prosince 20í8

Přítomni: Mgr. Michal Kincl, lng. Antonín Brzobohatý, MUDr. Peter Múdry, Ph.D.' Mgr. Jan
Liščinský

1. Stanovenĺ pravidelných termĺnů zasedání l(V.

Členové kontrolního výboru stanovilitermíny zasedání KV na rok 2019 takto: 4.2,1.4., 3'6.,

2.9., 16.9., 4'11.vŽdy v 16:00 hod. V přĺpadě potřeby se budou konat mimořádná zasedání
KV.

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

2.Pĺávo na uveřejnění odlišného názoru
Přehlasovaný člen KV má právo Žádat, aby v zápise ze zasedánĺ KV byl uveřejněn jeho

odlišný názor.
Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

3. Prošetření podnětu ve věci záboru veřejného prostranství
KV se zabýval podnětem z FB.

t } Clollunice pro lĺažđélto
2í' list(}pađu v s:4o - o

RannÍ pěśí cestou do zaměstnání se jaŽ několik měsíců 'potkávám" s
r€ldamníľrÍ ''A". A rovnou hne€l se třemi (mezi Rolnica{ou a osovou}_ Jak se
tal< stane' Že bohunicĘý veřejný prostof je ďouh{}d()bě vyuŽĺván takovlim to
způsobem? ! .Zeptal jsem s€ samotného inzerenta_ Po prvotnĺm zaĺnitrrutí
své ''Žáđosti" se po osobnĺm přijetĺ u pana starosly stal í5 oot} }<č

sponzorem jeho (lruhého CtílU lmahy {fal(tur<rváno na tČ a účet lrydävatellq/'
te{y panĺ staÍostové)_ Pak se věci poľray spfávným srľÉrem__. lnu opět
čitankowý příklađ ''privatiza€e" veřejné funkce. Ate coŽ_ Pan starosta má
správnost či alespoň pŤípustnost takového jectnánÍ p'otvruenu občany ve
volbiách'__
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KV si zajistil následující dokumenty: Přihláška k místním poplatkům za uŽivání veřejného
prostranstvíŽadatele 

- 

vtermínu od 1'7. - 31.8.2018 a v termínu od 9.1o. -
30.11.2018. Za (lć,elem zjištění skutkového stavu Kv žádá o zodpovězení následujících
otázek.
Vůči UMČ odbor technických sluŽeb:

Komunikoval odbor technických sluŽeb ohledně výše uvedených Žádostí I ."
starostou nĺČz poruo ano jaký byl obsah komunikace?
Byly reklamní nosiče ohledně výše uvedených Žádostí umístěny na plochách zeleně? Byly

umístěny v terénu v souladu se souhlasem odboru technických sluŽeb? Byly tyto reklamní

nosiče umístěny v souladu s ,,Podmínkami ke zvláštnímu uŽíváníveřejného prostranstvíza
účelem umístění reklamního zařízeni na území MČ Brno -Bohunice"?

Vůči starostovi MC:

Jaký je právní vztah mezi vydavatelem knihy ,,Z historie Bohunic ll" autora Antonína Crhy a
Pokud takový právnĺvztah existuje, Žádáme o informace

o obsahu tohoto vztahu
Vůči
Proběhla mezi Vámi a starostou MC Brno Bohunice komunikace ve věci Žádostí o zábor

veřejných prostranství v roce 2018 za Účelem umístění reklamy? Pokud ano, V jaké formě

a s jakým obsahem?
KV pověřuje tajemníka KV k oslovení výše uvedených osob písemnou formou. KV přijme

stanovisko na přĺŠtĺm zasedánĺ KV.

4. Kontrola poskytnuté dotace
Žáoost spolku Sneaker Brno z.s' o dotace z rozpočtu MČ Brno-Bohunice byla podána dne

12.12'2017. Tato Žádost byla kladně vyŕízena a byla poskytnuta dotace ve výši 10.000,-

Kč. Podle ustanovení článku V. usnesení RMČ Brno-Bohunice ze dne 8.7 .2o15 (informace

pro Žadatele o dotaci rozpočtu MC Brno-Bohunice) se Žádosti podávají nejpozději do 31 .10.

předcházejícího roku. Vyvstává otázka, zda předmětné usnesenímá normativnícharakter,

a tedy zda bylo výše uvedeným přidělením dotace porušeno usnesení RMČ. KV konstatuje,

Že z předmětných ,,informací" není jasné, zda mají charakter normativní nebo pouze

doporučující. KV doporučuje, aby RMC přijala takovou změnu ,,informací" aby tato nejasnost

byla zcela objasněna.

Schváleno všemi hlasy přítomných ölenů (3.0:0)

5. Kontrola plněnĺ usnesenĺ Rady a Zastupitelstva MG Brno_Bohunice

KV provedl kontrolu plněnĺ usnesení RMČ z 99. - 1 10. zasedání a kontrolu plnění usnesení
z XXll. zasedání ZMC. KV v plnění usnesení neshledal żádných vad.

Kv Žádá tajemníka úřadu MC o zasílání zápisů zezasedání RMČ a zápisů zezasedání
Zastupitelstva MC elektronicky do mailů všem členům KV'
Schváleno všemi hlasy přítomných členů (3:0:0)

Mgr. Michal Kincl
předseda kontrolního výboru
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Zapsal: Jan Lĺščĺnský


