ZPRÁVA O ČINNOSTI
KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstva městské části Brno-střed
Vypracováno pro 5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
konané dne 13. 5. 2015
Kontrolní výbor zasedal od minulého zasedání ZMČ BS dvakrát: 12. 5. 2015 a 9. 4. 2015,
přičemž na tomto zasedání nebylo přijato žádné faktické usnesení, protože se stal v průběhu
jednání neusnášeníschopným.

8. zasedání KV ZMČ-BS – 9. 4. 2015.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu
Kontrola usnesení a úkolů
Žádosti občanů a právnických osob projednané Radou MČ Brno-střed
v nepřiměřeně dlouhých lhůtách
Podněty občanů
Včasné nedodání zápisu ze zasedání ZMČ BS ověřovateli
Diskuze, různé
Závěr

Vzhledem k tomu, že Kontrolní výbor se stal neusnášeníschopným v průběhu projednávání
bodu č 4., nebylo přijato žádné faktické usnesení.

9. zasedání KV ZMČ-BS – 12. 5. 2015
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu
Kontrola usnesení a úkolů
Prověření přidělených prodejních míst na Zelném trhu a Moravském náměstí
Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádosti občanů a právnických osob projednané Radou MČ Brno-střed v
nepřiměřeně dlouhých lhůtách
Podněty občanů
Včasné nedodání zápisu ze zasedání ZMČ BS ověřovateli
Diskuze, různé
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed
Závěr.
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K bodu č. 4
Usnesení 15.09.07. – KV ZMČ BS bere na vědomí žádost občanů MCBS/2015/0028457 ze
dne 27.4.2015 o prověření přidělených prodejních míst na Zelném trhu a Moravském náměstí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Usnesení 15.09.08. – KV ZMČ BS konstatuje, že způsob a proces přidělení prodejních míst
na Zelném trhu a Moravském náměstí byl netransparentní, protože podmínky výběru žadatelů
byly vypracovány až dodatečně po přijetí žádostí a nebyly transparentně zveřejněny zároveň s
výzvou k podávání žádostí do 14. 4. 2015, ale byly zveřejněny až 16. 4. 2015. KV ZMČ BS
vyzývá RMČ BS, aby se zabývala danou žádostí občanů MCBS/2015/0028457. KV ZMČ BS
navrhuje zrušit výběrové řízení na přidělení prodejních míst na Zelném trhu a Moravském
náměstí pro rok 2015, a opakovat jej novým vyhlášením včetně pravidel, a to bezodkladně s
ohledem na zahájení prodeje k 1. 6. 2015.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Straka
pro

Šťástka
pro

Kerndl
pro

Říha
pro

Sázavský
pro

Aleš
-

Závodský
-

Weinberger
zdržel se

K bodu č. 5.
Usnesení 15.09.09. – KV ZMČ BS konstatuje, že bylo porušeno ustanovení § 18 zákona č.
106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, protože MČ Brno-střed
nezveřejnila k 1. březnu 2015 povinnou výroční zprávu za rok 2014, a dále od 19.11.2014 až
do 17.3.2015 nebyly samotné vyřízené žádosti zveřejňovány vůbec, ačkoli dle ustanovení § 5
zákona č. 106/1999 Sb., má ke zveřejnění dojít do 15 dnů od poskytnutí informací.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Straka
pro

Šťástka
pro

Kerndl
pro

Říha
pro

Sázavský
pro

Aleš
-

Závodský
-

Weinberger
zdržel se

Usnesení 15.09.10. – KV ZMČ BS žádá RMČ BS, aby zajistila pravidelné zveřejňování
žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a výroční zprávy, a aby měsíčně podávala přehled
těchto žádostí předsedovi KV včetně odpovědí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
K bodu č. 6
Usnesení 15.09.11. – KV ZMČ BS bere na vědomí přehled žádostí občanů a právnických
osob projednaných v nepřiměřeně dlouhých lhůtách 13. Radou MČ Brno-střed dne 2. 3. 2015.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
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Usnesení 15.09.12. – KV ZMČ BS žádá radu MČ Brno-střed, aby na svém nejbližším
zasedání projednala všechny žádosti občanů a právnických osob podané v roce 2014, u
kterých neexistují vážné a konkrétní procesní důvody pro delší projednací lhůtu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
K bodu č. 10
Usnesení 15.09.13. – KV ZMČ BS konstatuje, že došlo k pochybení ÚMČ Brno-střed, které
spočívá v nedodání kompletního materiálu dle „Žádosti o podklady k prošetření výběru
žadatelů o prodej na Moravském náměstí a Zelném trhu“ předsedy KV ze dne 30.4.2015.
Kontrolní výbor měl k dispozici pouze podklady k prodeji na Zelném trhu, nikoliv na
Moravském náměstí.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Straka
pro

Šťástka
nehlasoval

Kerndl
pro

Říha
pro

Sázavský
pro

Aleš
-

Závodský Weinberger
pro

Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
předseda KV ZMČ-BS

PŘÍLOHA č. 1 – Podklady k prošetření výběru žadatelů o prodej na Moravském náměstí a
Zelném trhu.
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