STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS
ZÁPIS č. 45/2022
ze 45. zasedání konaného dne 16. 6. 2022 od 16 hod.
na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací místnosti č. 9

Přítomno jednání: Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., Mgr. Jasna Flamiková, Ing. arch.
Gabriel Kurtis, PhDr. Jan Pazdírek, MUDr. Vojtěch Weinberger (celkem 5 členů)
Omluveni: Dr. Ing. Karen Kylbergerová, Bc. Michal Lepka
Přítomni hosté:
Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. – tajemník ÚMČ BS, od 16.10 hod.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu (č. j.: 2022/45/1)
Kontrola zápisu ze zasedání č. 44 (č. j.: 2022/45/2)
Výstupy a úkoly z KV (č. j.: 2022/45/3)
Přehled stížností a podnětů obdržených ÚMČ BS k 10. 6. 2022 (č. j.: 2022/45/4)
Kontrola usnesení ZMČ BS (č. j.: 2022/45/5)
Podnět občana: Bayerova (č. j.: 2022/44/6)
Podnět občana: Moravské náměstí (č. j.: 2022/42/6)
Různé (č. j.: 2022/45/8)
Závěr

Seznam přijatých usnesení:
č. j.
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1

bod
1
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2022.45.0
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3
2022/45/
4
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2022.45.0
2.
2022.45.0
3.
2022.45.0
4.

2022/45/
5

5

3
4

2022.45.0
5.

Obsah
vlastník
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje
program jednání Kontrolního výboru ZMČ Brnostřed č. 45/2022 dne 16. 6. 2022 tak, jak byl
navržen předsedkyní KV.
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis
ze zasedání č. 44 tak, jak byl zapsán.
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí
tabulku usnesení a úkolů tak, jak byla předložena.
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí
přehled stížností a podnětů obdržených ÚMČ BS
k 10. 6. 2022.
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí
Kontrolu usnesení na 26. zasedání ZMČ BS.

1

termín
-

-

-

2022/44/
6

6

2022.45.0
6

Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí
informace ve věci podnětu občana ohledně
prodejny Lidl na ulici Bayerova a apeluje na to,
aby problém stání vozidel byl řešen v rámci celé
MP, a za tímto účelem zve na příští zasedání pana
Radka Hálu z Městské policie Brno.

4.8.

Tajemnic
e KV

Další úkoly, vyplývající z jednání:
1) MUDr. Weinberger se dotázal na podnět na užívání bytu na ul. Kobližná, a zda se bude
vymáhat bezdůvodné obohacení vzniklé na straně nájemce v souvislosti s podnájmem bytu.
O odpověď bude požádána vedoucí OB. – požádat prosím Mgr. Vernerová
2) Podnět Moravské náměstí – vyžádat, aby KV byly poskytnuty informace k platební morálce
pana
, byt č.
, Moravské náměstí
, Brno. KV dále požaduje informace
k provedeným opravám v bytě vč. soupisu prací, informace o bytech, které byly volné
v době, kdy se vybíral byt pro pana
a informace k tomu, proč byl vybrán právě
předmětný byt - požádat prosím Mgr. Vernerová
KV zve Bc. Marii Pešákovou, vedoucí SNMČ BS, na příští zasedání KV.
K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Č. j.: 2022/45/1
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.
Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění
předloženého programu, další body nebyly navrženy.
Usnesení 2022.45.01.: – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS
č. 45/2022 dne 16. 6. 2022 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Omluvena

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Č. j.: 2022/45/2
Paní předsedkyně předložila zápis z minulého zasedání výboru a konstatovala, že k zápisu nebyly
obdrženy žádné další připomínky. Zápis je zveřejněn v anonymizované podobě také na webových
stránkách obce.
Usnesení 2022.45.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 44 tak, jak byl
zapsán.
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Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Omluvena

Omluven

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 3 Evaluace úkolů a výstupů z KV
Č. j.: 2022/45/3
Usnesení 2022.45.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí tabulku usnesení a úkolů
tak, jak byla předložena.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Omluvena

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 4 Přehled stížností a podnětů obdržených ÚMČ BS k 10. 6. 2022
Č. j.: 2022/45/4
Rozprava:
Paní předsedkyně seznámila členy KV s předloženými stížnostmi a podněty.
MUDr. Weinberger se dotázal na podnět na užívání bytu na ul. Kobližná, a zda se bude vymáhat
bezdůvodné obohacení vzniklé na straně nájemce v souvislosti s podnájmem bytu.
O odpověď bude požádána vedoucí OB.
Usnesení 2022.45.04. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí přehled stížností a
podnětů obdržených ÚMČ BS k 10. 6. 2022.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Omluvena

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 5 Kontrola usnesení ZMČ BS
Č. j.: 2022/45/5
Rozprava:
Paní předsedkyně shrnula informace ke kontrole usnesení ZMČ BS.
Pan tajemník přítomné informoval ve věci uplatnění nároku na náhradu škody v rámci soudního
řízení „Stoka“, shrnul dosavadní průběh soudního řízení a názory jednotlivých státních zástupců.
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Usnesení 2022.45.05. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí Kontrolu usnesení na 26.
zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Omluvena

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 6 Podnět občana: Bayerova
Č. j.: 2022/44/6
Rozprava:
Paní předsedkyně shrnula informace k obdrženému podnětu. Občan řeší situaci na městských
pozemcích ohledně vzduchotechniky, která znemožňuje užívání pozemků a dále řeší zásobování
prodejny Lidl na ulici Bayerova, kdy zásobovací auta znemožňují průchodu chodců po chodníku.
Materiál byl doplněn o vyjádření vedoucího Odboru dopravy ÚMČ BS.
Ing. ach. Kurtis uvedl, že tuto konkrétní situaci zná. Problém nevidí v zásobování prodejny, ale
v neochotě MP organizovat dopravu v dané lokalitě, kde auta parkují kdekoliv. Lidé pak
neobcházejí pouze zásobovací auto, ale i auta, která stojí mimo povolená místa. MP by měla být
nápomocna a organizovat dopravu. Řidiči vědí, že jim za nedodržování předpisů nic nehrozí, a že
nebudou pokutováni. Nejedná se o kritiku samotných městských policistů, ale o kritiku současného
vedení města.
MUDr. Weinberger zmínil, že asi před dvěma lety byl na sociální komisi pozvaný zástupce MP za
účelem domluvy, aby MP kontrolovala vyhrazená parkovací stání pro zdravotně postižené občany.
Domluva se zástupcem MP nebyla možná.
PhDr. Pazdírek uvedl, že by nebylo od věci, aby MP měřila 30 km rychlost v zónách.
Mgr. Flamiková uvedla, že je třeba lidi donutit, aby respektovali pravidla.
Pan tajemník navrhl pozvat na příští zasedání KV pana Hálu z MP.
Usnesení 2022.45.06. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí informace ve věci
podnětu občana ohledně prodejny Lidl na ulici Bayerova a apeluje na to, aby problém stání vozidel
byl řešen v rámci celé MP, a za tímto účelem zve na příští zasedání pana Radka Hálu z Městské
policie Brno.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Omluvena

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro
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K bodu č. 7 Podnět občana: Moravské náměstí
Č. j.: 2022/42/6
Rozprava:
Paní předsedkyně uvedla, že obdržela doplnění k projednávanému podnětu občana vč. vyjádření
Odboru sociální péče MMB, která jsou součástí podkladových materiálů.
Ing. arch. Kurtis navrhl, aby se občan, který podal podnět, dostavil na KV a celou situaci osobně
přiblížil. Zároveň by chtěl požádat, aby KV byly poskytnuty informace k platební morálce pana
, byt č. , Moravské náměstí
, Brno.
KV dále požaduje informace k provedeným opravám v bytě vč. soupisu prací, informace o bytech,
které byly volné v době, kdy se vybíral byt pro pana
a informace k tomu, proč byl vybrán
právě předmětný byt.
KV zve Bc. Marii Pešákovou, vedoucí SNMČ BS, na příští zasedání KV.
K bodu č. 8 Různé
Č.j.: 2022/45/8
Paní předsedkyně vyzvala členy KV, zda nemají nějaký další podnět k diskusi.
Ing. arch. Kurtis zmínil organizační záležitosti v souvislosti s novým volebním obdobím.
K bodu č. 9 Závěr
Paní předsedkyně poděkovala členům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 17.05 hodin.
Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční 4. 8. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 9.
V Brně dne 17. 6. 2022

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS
Zapsala: Mgr. Dana Vernerová
Zápis obdrží: členové Kontrolního výboru ZMČ BS
Na vědomí: starosta MČ BS
tajemník ÚMČ BS
Odbor právní a organizační ÚMČ BS
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