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

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS

ZÁPIS č. 7/2019
Ze 7. zasedání konaného dne 10. 4. 2019 od 15:30 hod.
na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací místnosti č. 9.

Přítomno jednání: 7 členů (Ing. Machů od 15:40)
Nepřítomni: 0 členů
Přítomni hosté: žádní
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu ze zasedání č. 6
Prověřování probíhajících investičních akcí – informace ze setkání s TDI
Výstupy z pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik
Porušení jednacího řádu ZMČ na zasedání dne 13. 3. 2019
Smlouvy k nebytovým prostorám
Diskuze, různé
Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
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.
Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu.
Usnesení 19.07.01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 7/2019 dne
10. 4. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.

Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Usnesení 19.07.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 6 tak jak byl zapsán.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro
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K bodu č. 3 Prověřování probíhajících investičních akcí – informace ze setkání s TDI
Na minulém KV bylo odsouhlaseno, že z důvodu prošetření probíhajících stavebních prací na stavebních zakázkách
Kounicova, Bratislavská a Křenová budou svolány kontrolní dny za účasti zodpovědného zástupce odboru investic,
technického dozoru investora a zástupci z řad KV. Členové KV přizvali na jednání stavební odborníky - ti jsou vázáni
mlčenlivostí. Kontrolních dnů se aktivně účastní předsedkyně KV Mgr. Lukášová Spilková, Ph.D. (členka Pirátů),
místopředsedkyně kontrolního výboru Dr. Ing. Kylbergerová (nestraník SPD), Ing. arch. Kurtis (člen Žít Brno) a paní
Mgr. Flamiková (členka strany Zelených) a dle časových možností se připojili zástupci z komisí RMČ BS za Piráty. Na
kontrolních dnech jsou podrobně probírány jednotlivé stavební zakázky, způsob jejich zadávání, kontrola jednotlivých
smluv a jejich plnění, projektová dokumentace, stavební rozpočty, průběh stavebních prací, časový harmonogram,
finanční plnění atd. Následně budou probíhat kontroly v in situ. Výsledky šetření stavebních akcí budou následně
zpracovány.
Nebylo přijato žádné usnesení.
K bodu č. 4 Výstupy z pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik
Předsedkyně KV informovala o průběhu prací na nové směrnici o zadávání veřejných zakázek. Členové dostali
k dispozici materiály z pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik, kde jsou navrhované změny ve směrnici
shrnuty od vedoucí odboru vnitřního auditu Mgr. Navrkalové. Předsedkyně vyzvala členy k dotazům, připomínkám
nebo návrhům k předloženému materiálu. Žádné příspěvky nebyly uplatněny. Předsedkyně připomněla, že účelem
platformy pro minimalizaci korupčních rizik je opět systémové nastavení procesu zadávání zakázek tak, aby byl
transparentní, ale zároveň nedošlo k zablokování MČ přílišnou byrokratickou zátěží. Proto k procesu přispívají také
vedoucí odborů, kteří pomáhají udržet věc v praktické rovině.
Nebylo přijato žádné usnesení.
K bodu č. 5 Porušení jednacího řádu ZMČ na zasedání dne 13. 3. 2019
Předsedkyně KV zařadila bod na pořad jednání na žádost členky KV Mgr. Flamikové.
Mgr. Flamiková připomněla průběh minulého zasedání ZMČ ze dne 13. 3. 2019, kde došlo k procesním problémům.
Mgr. Flamiková uvedla, že chápe nestandardní okolnosti jednání, které se konalo jen několik dní po zásahu Policie na
půdě úřadu, řešilo se odvolávání radního a tak dále. Nicméně konstatovala, že tento průběh způsobil pro občany,
čekající s příspěvky do diskuze, nepříjemnou situaci, kdy jejich příspěvky zanikly ve zmatečném jednání. Pro
konstatování faktů pak navrhla přijmout usnesení, upozorňující na toto pochybení.
Usnesení 19.07.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed konstatuje, že na zasedání ZMČ dne 13. 3. 2019 došlo
k porušení jednacího řádu v článku 7 bodě 1, jelikož bod hovory s občany je stanoven jako pevný bod a tím, že došlo
k předřazení jiného bodu, museli občané čekat delší dobu, než bylo nezbytně nutné.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

nehlasoval

pro

nehlasoval

pro

K bodu č. 6 Smlouvy k nebytovým prostorám
KV žádal předložení seznamu smluv k nebytovým prostorám již na svém zasedání 28. 2. 2019, bohužel mu na dnešní
zasedání nebylo vyhověno. Bod se přesouvá na příští zasedání. Ing. Machů navrhuje pozvat vedoucího bytového odboru
na příští zasedání pro případné dotazy a komentáře. Předsedkyně KV navrhuje pozvat také zástupce ekonomického
odboru. Ing. Komárek se dotazuje, zdali taková aktivita je v pravomoci KV, jelikož by je nerad překračoval.
Předsedkyně konstatovala, že se tématem zabývá na základě podnětů občanů, kteří si na nerovné podmínky na trhu
dlouhodobě stěžují. Řešení podnětů a stížností občanů je jedním z úkolů KV. Ing. Komárek upozornil, že na zasedání
KV 28. 2. 2019 byla žádost o seznam nájmů pouze zapsána do zápisu a že je třeba v takových případech hlasovat
o konkrétním usnesení, aby byly dodrženy procesní standardy. Předsedkyně proto navrhla následující usnesení:
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Usnesení 19.07.04. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá o předložení seznamu smluv k nebytovým prostorám
v MČ k datu 31. 12. 2018 a pro srovnaní také k datu 31.3.2019 na příští zasedaní kontrolního výboru dne 16. 5. 2019.
Hlasování: 0 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

nehlasoval

pro

nehlasoval

pro

K bodu č. 7 Diskuze, různé
Ke kontrole byl předložen přehled plnění usnesení ZMČ, připravený pro zasedání dne 24. 4. 2019. Kromě bodu
archivace záznamů, který již na druhé zasedání prezentován částečně splněný, byly splněna všechna usnesení.
Mgr. Flamiková navrhla, aby na příští zasedání byl předložen přehled příjmů a nákladů, které generuje provoz tržnice
Brno na Zelném trhu. Předsedkyně upozornila, že téma tržnice se nejen po nedávném vyšetřování Policie na půdě úřadu
objevuje jako jedno z nejčastějších mezi stížnostmi občanů.
Usnesení 19.07.05. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá o přeložení ekonomické rozvahy příjmů a nákladů
souvisejících s provozem tržnice za rok 2018 na příští zasedání KV dne 16. 5. 2019.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Machů

Weinberger

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Na závěr informoval Ing. Arch. Kutris, že disponuje informacemi, podle nichž zakázka na na KV již probírané Dětské
centrum neproběhla zcela v pořádku, a požádal pana Ing. Komárka, aby tomu věnoval pozornost. Co se týče
probíhajících investičních akcí, upozornil Ing. Arch. Kurtis, že na základě informací, plynoucích ze šetření můžou
vzniknout další obecná doporučení. Ing. Komárek upozornil, že některé akce jsou již ve stádiu téměř dokončeném a tyto
bude třeba nechat doběhnout a dokončit rekonstrukce a pak se věnovat kontrole. Dr. Ing. Kybergerová vyzvala koaliční
i opoziční členy KV ke spolupráci, neboť by měli na těchto závažných tématech participovat, aby došlo k vyřešení
systémových chyb a řádnému narovnání podmínek ve veřejných zakázkách.
K bodu č. 10 Závěr
Paní předsedkyně poděkovala členům za účast.
Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční 16.5. v 16:00 hodin.
Zasedání bylo ukončeno v 17:10 hodin.

V Brně dne 10. 4. 2019
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS
Zapsal: Mgr. Filip Havlíček
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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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