
Zápisz7.zasedání Kontľotního výboru ZMC Brno_Bohunice konaného dne 20. ledna
2020

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

í. Právo petiční
Pro namátkovou kontrolu vyřizování návrhů, připomínek a podnětů si KV zajistil příslušnou

evidenci za rok 2019. Kontrolou zápisŮ KV zjistil, Že UMČ dodżuje lhůtu pro vyřízení
stíŽností stanovenou v čl. 6 Pravidel přijímánÍ, projednávání a vyřizování petic a stĺŽností.

Vzhledem k tomu, Že evidence stíŽností obsahuje i evĺdenci petic, bylo náhledem do této

evidence zjĺštěno, Že u petic z 4.9.2017 a 9.9.2016 chybí údaj o dni vypravení odpovědi na

petici. Kv Żádá tajemnĺka úřadu o doplněnítěchto údajů'

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

2. Kontľota užĺvání nemovitého majetku ve spľávě Mč
KV na čtvrtém zasedání doporučil odboru majetkovému, aby provedl kontrolu výši
nájemného u pronajatých pozemků, a to za účelem zjištění, zda výše nájmů odpovídá ceně
obvyklé. Kv Žádá odbor majetkový prostřednictvĺm tajemnĺka KV o vyjádřenĺ, zda ohledně
výše uvedeného doporučení podnikl nějakých kroků nebo zda takové kroky učiní a kdy'

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

3.Vymáhání úroku z prodlení
KV na třetím zasedánĺdoporučilzměnu směrnice tajemníka UMČ Brno-Bohunice ö' 3/2oo8.

K tomu tajemník KV sděluje , že byla vydána nová směrnĺce tajemníka UMČ Brno-Bohunice
ć. 412019. KV konstatuje a oceňuje, Že jeho doporučení bylo vyslyšeno'

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

4. Kontrola vybraných povinností pod!e obecného nařízení pro ochranu osobních údajů
KV provádí kontrolu, zoa ÚMČ postupuje v souladu s článkem 13 nařizenĺ v situaci, kdy
ziskává osobní údaje od subjektu údajů. KV zjišťuje, Že tyto informace jsou zveřejněny na

webových stránkách MČ' Takový postup je souladný s ustanovením $ 8zákona č).11ol2o19
Sb., o zpracování osobních údajů.

KV dále zjišťuje, zda UMČ řádně poskytuje informace ve smyslu čl. 'ĺ5 nařĺzení. Taková
Žádost byla podána pouze v jedĺném případě, ve kterém také byla řádně vyřízena.
KV konečně zjišťuje na základě pohovoru s pověřencem pro ochranu osobních Údajů Mgr.

Janem Liščinským, Že tento splňuje odborné znalosti, je nezávislý, dostává se mu podpory
jeho čĺnnosti a je zapojen do chodu UMČ, to vše ve smyslu článku 38 a 39 nařĺzení.

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

5. Kontľola plnění usnesení Rady a Zastupitetstva Mc Bľno_Bohunice
KV provedl kontrolu plnění usnesení RMČ z 29. -31. zasedánĺ a kontrolu plněnĺ usnesení
ze Vlll. a lX. zasedání ZMĆ. KV v plnění usnesení neshledal Žádných vad.



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

Zapsal: Jan Liščinský

Mgr. Mich al Kĺncl
předseda kontrolního výboru


