
Zápis z 4. zasedání Kontrolnĺho výboru ZMč Brno-Bohunice konaného dne 03.

Přítomnĺ: Mgr. Michal Kincl, lng. nnto;::ff:l],o, 
'uor' 

Peter MÚdry, Ph.D., Mgr. Jan
Liščinský

í. Kontrota uŽĺvánĺ nemovitého majetku ve správě MC
KV obdrŽel od odboru majetkového a kontroly písemně Vypracované podklady týkající se
ĺnformací a uŽívacích titulů sedmi namátkově vybraných pozemků, které má MČ svěřena
do správy.

KV neshledal, že by některé z namátkově vybraných pozemků byly bez právnĺho titulu

uŽivány třetí osobou nebo spoluvlastníkem. Přesto KV zjistil, Že některé parcely (p'č.

13211122, k.ú' Bohunice) jsou Ve spoluvlastnictví sMB a ostatních soukromých

spoluvlastníků, přičemŽ pokos těchto pozemků zabezpećĄe MČ Brno-Bohunice. V takovém
případě má MČ právo na úhradu vynaloŽených nákladů na správu společné věci po

ostatních spoluvlastnícĺch. Vzhledem ke skutečnosti, Že tyto pozemky majĺ výměru pouze

v desítkách m2 a tedy částka vynakládaná na Údžbu těhoto pozemků je bagatelnĺ, nejevĺ

se vymáhánĺ těchto částek jako efektivní.
Poznámka k pozemku p. č. 150412 k.Ú' Bohunice: předmětný pozemek je pronajatý na

základě nájemnísmlouvy z roku 2009, přĺčemŽ nájemné je sjednáno v částce 5,- Kč/m2lrok.

V kontextu aktuálních trŽních cen se tato částka jevĺjako podhodnocená, KV doporučuje

výši nájemného aktualizovat.

KV dále doporučuje odboru majetkovému, aby provedl kontrolu výší nájemného i

v ostatnĺch obdobných přĺpadech. Zda se tak stalo zjistí KV na něktených příštích

zasedáních.

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

2.Právo petiění
KV na příštĺm zasedání provede kontrolu činnosti MČ v samostatné působnosti ohledně

dodrŽovánízákonných poŽadavků v oblasti petičního práva podle $ 16 odst. 2 písm' 0 a g)

zákona č,' 128l2ooo Sb., o obcích' KV pověřuje tajemníka výboru, aby zjistil, zda má MČ
přijatý vnitřní předpis ohledně vyřizování agendy spjaté s petičním právem a dále aby zjistil,

zda má Ml zŕízenu evidenci takových podánĺ, ze které by bylo patrné, kdy bylo podánĺ

učiněno a kdy a jakým způsobem bylo vyřízeno. Jestli tato evidence existuje, KV żádá o
předloŽení výstupu z ní za poslednĺ rok.
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3. Kontrola plnění usnesenĺ Rady a Zastupitetstva Mč Brno_Bohunice
KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 12. _ 17. zasedání a kontrolu plnění usnesení
z lV' zasedání ZMĆ. KV v plnění usnesení neshledal Žádných vad'
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Mgr. Kincl

Zapsal: Jan Liščinský

předseda kontrolního výboru


