STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS

ZÁPIS č. 23/2020
z 23. zasedání konaného dne 20. 8. 2020 od 18:00 hod.
na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v salonku za zastupitelským sálem.

Přítomno jednání: 6 členů, dle prezenční listiny
Nepřítomni: 1 člen, MUDr. Vojtěch Weinberger
Přítomni hosté: Bc. Petr Štika, MBA, L.L.M., tajemník ÚMČ BS, Ing. Arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ
Brno-střed, Mgr. Jan Mandát, radní MČ Brno-střed, Mgr. Marie Jílková, radní MČ Brno-střed, JUDr. Michal
Závodský, zastupitel MČ Brno-střed.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu (č. j.: 2020/23/1)
2. Kontrola zápisu ze zasedání č. 21 (č. j.: 2020/23/2)
3. Podání vysvětlení ohledně proběhlé policejní prohlídky kanceláří MČ Brno-střed
dne 10. 8. 2020 (č. j. 2020/23/3)
4. Různé (č. j.: 2020/23/4)
5. Závěr
Seznam přijatých usnesení:
č. j.
2020/23/1

bod
1

usnesení
2020. 23. 01.

2020/23/2

2

2020. 23. 02.

2020/23/3

3

2020. 23. 03.

obsah
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje
program jednání KV ZMČ BS č. 23/2020 dne 20. 8.
2020 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.
KV schvaluje zápis ze zasedání číslo 21 tak, jak byl
předložen.

vlastník
0

termín

0

Tajemní
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí
poskytnuté informace o provedené prohlídce k
prostor ÚMČ BS

10. 9.
2020

a žádá tajemníka ÚMČ BS o prověření možnosti
poskytnutí protokolu o prohlídkách na SNMČ
a zmíněných odborech úřadu členům KV a
předložení programů zasedání RMČ BS od roku
2000 do 2018 na další zasedání KV.
K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Č. j.: 2020/23/1
Jednání Kontrolního výboru ZMČ BS zahájila a řídila předsedkyně KV ZMČ BS Mgr. Monika Lukášová
Spilková, Ph.D. Předsedkyně přivítala přítomné členy a konstatovala, že Kontrolní výbor je
usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech členů (viz prezenční listina).
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Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého
programu.
Usnesení 2020.23.01.: – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS
č. 23/2020 dne 20. 8. 2020 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepř.

K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Č. j.: 2020/23/2
Usnesení 2020.23.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 21 tak jak byl zapsán.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepř.

K bodu č. 3 Podání vysvětlení ohledně proběhlé policejní prohlídky kanceláří MČ Brno-střed
dne 10. 8. 2020 (č. j. 2020/23/3)
Paní předsedkyně požádala tajemníka ÚMČ BS Bc. Petra Štiku, MBA, L.L.M. o shrnutí průběhu policejní
prohlídky ze dne 10. 8. 2020: „V pondělí hned ráno přijeli policisté z NCOZ, předložily dva příkazy
k provedení prohlídky v prostorách úřadu, a to na BO odboru na Dominikánské a SNMČ na Měnínské, podle
toho se také vytvořily dvě pracovní skupiny, které na těchto místech shromažďovaly podklady. Šlo o podklady
k celým bytovým domům za posledních 10 let, tedy od roku 2010 do současnosti, asi 220 položek, ty byly
uvedeny v protokolu o prohlídce. Úředníci byli posláni domů, otevřely se všechny kanceláře, na chodbách se
postavily dlouhé řady stolů a začalo se kompletovat. Ukázalo se, že některé podklady, které policisté
potřebovali, se nachází také na dalších odborech – OISBD, majetkovém odboru a v archivu na Kolišti, proto
se vytvořily další pracovní skupiny. Kolem 22 hodiny byly materiály kompletní, úředníci šli domů a já a
policie jsme pečetili spisy. Kolem 4 hodiny ranní bylo hotovo. Na SNMČ to bylo o něco rychlejší.
V následujících dnech pak byly další spisy doplněny, podle toho, co vyvstalo, že ještě potřebují. Policie si
neodnesla nájemní smlouvy, které původně chtěla, ale předal se jejich seznam a v současnosti jsou
scanovány. Minule v březnu 2019 šli po konkrétních věcech, teď spíše po celých adresách. Skupina
zajišťovala podklady také na magistrátu, tam jsme je odkázali my, protože se tam nachází některé podklady
dispozice s majetkem.“ Tajemník ÚMČ BS přinesl přítomným kopie příkazů k prohlídce, konzultoval to při
rozhovoru s vedoucím vyšetřovací skupiny, který to nepovažoval za problém, protokol o prohlídce přítomní
ale neobdrželi. Zastupitelé byli poučeni, že jsou vázáni mlčenlivostí. Příkazy k prohlídce jmenují z osob
konkrétně pouze pana
.
Dále slovo dostal radní pro oblast bydlení a majetku Mgr. Jan Mandát: „V zimě 2020 jsem byl
upozorněn pracovnicemi bytového odboru, že se v prostorách pohybuje pan
a že byl také viděn na
prohlídkách obecních bytů. Paní Pešáková ze SNMČ popsala, že byl na konkrétních prohlídkách, a dne 15.
1. 2020 byl spatřen na bytovém odboru v přítomnosti žadatele o byt jménem
, nar. Dne
, kterému pan
vyřizoval zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu.
S tímto žadatelem byla skutečně uzavřena nájemní smlouva, šlo o prostorný byt č. 11 na adrese
Beethovenova 3, o který nebyl zájem, pan
byl jediným žadatelem. V bytě podle našich zjištění
opravdu bydlí a nájem platí. Nechal jsem si zjistit, který orgán tuto osobu vyšetřuje, protože jsem věděl, že
před dvěma lety byl na magistrátu zatčen pro údajné obchodování s městskými byty. Bylo mi přislíbeno, že
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pan kapitán, který má vyšetřování vést, navštíví osobně úřad, ale nestalo se tak. Učinil jsem proto první
oznámení. (Kopie oznámení Mgr. Mandáta předložil tajemník přítomným.) Do března se však nic nedělo, tak
jsme kontaktovali přímo krajské státní zastupitelství, poté i nejvyšší státní zastupitelství. Sám jsem ale
nedostal žádnou odpověď.“
Paní předsedkyně požádala pana tajemníka o předložení protokolu z prohlídky, kde by měly být
konkrétní adresy, uvedla, že protokol už zmínil pan radní Mandát, že podklad viděl a že ho již mají novináři
z Hospodářských novin, protože ráno vyšel článek,1 který z protokolu cituje konkrétní adresy a že nevidí
důvod, proč by jej nemohli dostat členové KV, aby se mohli seznámit s tím, jakých adres se vyšetřování
týká. Uvedla, že členové KV respektují mlčenlivost, kterou jsou vázáni. Pan tajemník uvedl, že protokol není
veřejný a že to bude muset zkonzultovat s vedoucím vyšetřování.
Paní Dr. Ing. Kylbergerová uvedla, že články mohou být lživé, že sama zažívá podobnou kauzu proti
své osobě ohledně článku z MF Dnes a že je třeba se bránit soudně. Dále se zeptala pana tajemníka, zdali
mají přehled o přesném počtu stran a spisů poskytnutých policii, aby někdo nemohl dodatečně doplnit nebo
odstranit něco do spisu. Tajemník ji ujistil, že je vše zaprotokolované a provázané trikolórou – šňůrkou a
zapečetěné, aby nešlo s tím manipulovat.
Pan Ing. Arch. Kurtis citoval zmíněný článek, který má podle autorů Valáška a Jelinkové vycházet
ze spisu a protokolu o prohlídce. Zmínil, že se vyšetřování má podle autorů článku týkat mimo pana
také pana
a dalších osob. V článku jej zaujalo, že policisté prý měli
také zabavit e-mailovou komunikaci pana
a pana
, dále ze SNMČ pana
a
,
kteří figurují už v kauze Stoka. Pan tajemník uvedl, že ví o tom, že s panem Kolbábkem stahovali nějaké
servery, ale neví, zdali šlo o konkrétní informace, myslí si, že spíš šlo o nějaké procesní podklady. Pan Kurtis
dále zmínil, že některé z těch adres, které nám stále nebyly v protokolu předloženy, byly v uvedeném článku
– a to např. Hlinky 46, Solniční 8, Hrnčířská 17. Pan Kurtis rozeslal všem členům odkaz na článek v HN od
autorů Valáška a Jelínkové ze dne 20. 8. 2020, protože někteří se s textem chtěli seznámit.
Pan starosta Ing. Arch. Mencl uvedl, že podle jeho informací jde čistě o činnost pana
a ne
dalších osob a že je přesvědčen, že pokud unikly nějaké podklady, tak ne z radnice, ale nějakého jiného
zdroje. Také připomenul fakt, že pan
měl mít v rámci svého pracovního zařazení během působení
na krajském úřadě JMK na starosti problematiku azylantů, proto měl kontakty na tyto osoby.
Paní předsedkyně ještě shrnula obecně dostupné informace o panu
: tj, že byl starostou
Rojetína, je obviněn, že zneužil prostředky obce, dále že byl v roce 2018 zadržen na magistrátu, když od
zájemců o byt chtěl získat nějaký úplatek, že se snaží získat statut spolupracujícího obviněného, a proto začal
vypovídat. Připomněla také podnět od jeho manželky paní
, který KV obdržel na v zimě 2020 a
projednával jej na 16. zasedání KV, kde si paní stěžovala na vyřazení z evidence žadatelů o běžný obecní
byt. (Detaily případu v zápise KV.) Pan Mandát informoval přítomné, že místní šetření v bytě, který si měli
podnajímat, potvrdilo pouze, že paní
si podnajímá pouze pokoj a ne celý byt, což je
legální. Jejím advokátem, přes kterého se obracela na úřad, je pan JUDr. Richard Novák.
Podle příkazu k provedení prohlídky si měl pan
přijít na úplatcích na
korun. Pan
PhDr. Pazdírek uvedl, že ale v tomto případě není poškozená MČ, ale ti žadatelé o byt, částku považuje za
obrovskou, muselo jít o hodně práce a bytů, aby se to nasbíralo.
Paní Dr. Ing. Kylbergerová uvedla, že tyto věci poškozují MČ, zabraňuje to v práci a hází špatný
obraz na všechny a doporučila panu starostovi, aby radnice vydala prohlášení, kde se distancuje od věcí
v článku a pana
.

Usnesení 20. 23. 03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí poskytnuté informace o provedené
prohlídce prostor ÚMČ BS
a žádá tajemníka ÚMČ BS o prověření možnosti poskytnutí protokolu o prohlídkách na SNMČ a zmíněných
1

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/razie-na-brno-stred-ncoz-sla-po-dokladech-o-exministrublazk/r~99ecde2ae24c11eab0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0Wu05Aq8JYdKJp4x69RIJuhZBCoGefXyOKbC
UiUSv6L0Xl_8UWgSDI77Y
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odborech úřadu členům KV a předložení programů zasedání RMČ BS od roku 2000 do 2018 na další
zasedání KV.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepř.

K bodu č. 4 Různé
Č. j. 2020/23/4
Rozprava: Paní předsedkyně vyzvala členy KV, zda nemají další podněty, připomínky k diskusi, žádné
nebyly.
K bodu č. 5 Závěr
Paní předsedkyně poděkovala členům a panu tajemníkovi a ostatním hostům za účast.
Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční 24. 9. 2020 v16:00 hodin.
Zasedání bylo ukončeno 19:15 hodin.

V Brně dne 21. 8. 2020
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS
Zapsala: Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
Zápis obdrží:
Na vědomí:

členové Kontrolního výboru ZMČ BS
starosta MČ BS
tajemník ÚMČ BS
Odbor právní a organizační ÚMČ BS
Odbor informatiky ÚMČ BS
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