
Zápis z2. zasedání Kontrolního výboru ZMG Brno_Bohunice konaného dne 25. února
2019

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

1. Prošetření podnětu ve věci záboru veřejného pľostranství
KV se zabýval podnětem z FB. KV konstatuje, Že obdrŽel toliko poŽadovanou repliku od

odboru technických sluŽeb zdejšĺho úřadu - viz příloha. Dále KV konstatuje, Že neobdrŽel
jakoukoliv repliku od anivěcnou repliku od starosty MC.
Na základě výše uvedeného KV konstatuje, Že se skutkové okolnosti vylíčené
v předmětném článku z FB nepodařilo prokázat.

V průběhu kontrolní činnosti KV zjĺstil, Že předmětná reklama byla umístěna minimálně
v jednom případě, a to při ulici Rolnĺcká, na trávě, avšak podle článku 8. ,,Podmínek ke
zvláštnímu uŽivání veřejného prostranství", nesmí být reklamni zařízeni umist'ováno na
plochách zeleně. KV tedy konstatuje, Že v tomto případě došlo k porušení ,,Podmínek ke
zvláštn ím u uŽív ání veřej ného prostranství' "

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

2. Kontľola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Mc Brno-Bohunice
KV provedl kontrolu plnění usnesení RMC z 01. - 08. zasedání a kontrolu plnění usnesenĺ
z ustavujícího a z ll. zasedáni zMc. V zápisu RMC z druhého zasedání ze dne 28.11 .2018
je v bodě 10' Ąevný překlep, kde místo letopočtu 2018 je uveden letopočet 2014.
Dále KV v plnění usnesení neshledal Žádných vad.

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

3.Vymáhání Úroků z pľodlení
KV na dalších zasedáních provede kontrolu, zda MC Brno-Bohunice vymáhá úroky

z prodlenítam, kde se dluŽník MC dostal do prodlení. Kv žádá odbor majetkový, popřípadě

finanční o poskytnutí výstupu z účetního software, ve kterém budou uvedeny pohledávky
(vzniklé v rámci samostatné působnosti) Mc s dobou splatnosti v průběhu kalendářního
roku 2018 a současně se bude jednat o pohledávky, které jiŽbyly zcela uhrazeny. U kaŽdé
pohledávky budou uvedeny tyto údaje: výše jistiny, datum splatnosti, datum celkové Úhrady,

informaci o tom, zda byl po dluŽnĺku nárokován Úrok z prodlenĺ, popřípadě počet dnů
prodlení.

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

4. Kontrola uživání nemovitého majetku ve správě Mč
Kv žádá odbor majetkový za Účelem budoucí kontroly uŽívání nemovitého majetku ve
správě MC o sdělení, zda tento disponuje přehlednou mapou, ve které by byl vyznačen
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nemovitý majetek ve správě MČ a zda disponuje soupisem uŽívacĺch tĺtulů k tomuto

majetku.

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

Zapsal: Jan Lĺščinský

MgrlMichal Kincl
předseda kontrolnĺho výboru
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