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

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS
ZÁPIS č. 3/2015
z 3. zasedání konaného dne 8. 1. 2015 od 16:00 hod.
na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací místnosti č. 9.

Přítomni členové :
· členové dle prezenční listiny
· hosté dle prezenční listiny
Omluveni: nikdo
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu
Kontrola usnesení a úkolů
Stanovení harmonogramu zasedání KV ZMČ BS na rok 2015
Zásady pro odměňování členů ZMČ BS a členů komisí RMČ BS
Diskuze, různé
Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Jednání Kontrolního výboru ZMČ BS zahájil a řídil předseda kontrolního výboru ZMČ BS pan
Ing. Bohumil Straka, PhD. Předseda přivítal přítomné členy a konstatoval, že Kontrolní výbor je
usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech členů ( 8/9 – viz prezenční listina).
Předseda KV navrhl zapisovatele zápisu. Jako zapisovatel byla navržena Mgr. Ludmila Langová.
Usnesení 15.03.01. – KV ZMČ BS schvaluje zapisovatelem Mgr. Ludmilu Langovou.
Hlasování:

8 pro - 0 proti - 0 se zdržel , usnesení bylo přijato

Předseda KV ZMČ BS vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého
programu.
Pan Říha navrhl rozšíření programu o bod č.6 ,,Včasné nedodání zápisu ze zasedání ZMČ-BS
ověřovateli“.
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Usnesení 15.03.02. – KV ZMČ BS schvaluje zařazení bodu č. 6 ,,Včasné nedodání zápisu ze
zasedání ZMČ-BS ověřovateli“ do programu.
Hlasování:

6 pro - 1 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato

Pan Říha dále navrhl rozšíření programu o bod č.7 ,,Podoba zápisu z jednání ZMČ-BS “.
Usnesení 15.03.03. – KV ZMČ BS schvaluje zařazení bodu č. 7 ,,Podoba zápisu z jednání ZMČ-BS
“do programu
Hlasování:

6 pro - 0 proti - 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato

Předseda KV navrhl hlasovat o schválení programu jako celku včetně dvou nově zařazených bodů.
Usnesení 15.03.04. KV ZMČ BS schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 3/2014 konaného dne
8.1.2015 v následující podobě.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu
Kontrola usnesení a úkolů
Stanovení harmonogramu zasedání KV ZMČ BS na rok 2015
Zásady pro odměňování členů ZMČ BS a členů komisí RMČ BS
Včasné nedodání zápisu ze zasedání ZMČ-BS ověřovateli
Podoba zápisu z jednání ZMČ-BS
Diskuze, různé
Závěr

Hlasování: 6 pro - 0 proti - 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato
Na jednání KV dorazil RNDr. Hollan.
K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Členové KV ZMČ BS obdrželi e-mailem zápis č. 2/2014 ze zasedání KV ZMČ BS konaného dne
4.12.2014. Předseda KV vyzval členy, aby se k danému zápisu vyjádřili, příp. vznesli připomínky.
Dále podotkl, že připomínky k zápisu č.2 byly zaslány JUDr. Závodským.
K danému tématu proběhla diskuze, v které bylo mimo jiné řečeno, že není nutné zapisovat
veškerou komunikaci, pokud o to některý člen nepožádá.
Předseda KV navrhl hlasovat o schválení 2 navržených gramatických změn v bodě č.8. a následně o
úpravě zápisu ve smyslu navržených úprav dle JUDr. Závodského.
Usnesení 15.03.05. – KV ZMČ BS schvaluje 2 gramatické úpravy v bodě č.8. zápisu KV č.2
Hlasování:

9 pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
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Usnesení 15.03.06. – KV ZMČ BS schvaluje úpravu zápisu KV č. 2 ve smyslu navržených úprav
dle JUDr. Závodského.
Hlasování: 4 pro - 0 proti - 4 se zdržel, usnesení nebylo přijato

K bodu č. 3 Kontrola usnesení a úkolů
Předseda KV ZMČ BS předložil Kontrolu úkolů v písemné podobě (PŘÍLOHA č.1 zápisu) a
seznámil přítomné s jeho obsahem.

K bodu č. 4 Stanovení harmonogramu zasedání KV ZMČ BS na rok 2015
Předseda KV ZMČ BS předložil návrh harmonogramu zasedání KV ZMČ BS na rok 2015
v písemné podobě (PŘÍLOHA č.2 zápisu) a seznámil přítomné s jeho obsahem.
JUDr. Závodský navrhl vypustit termíny 26.2.15, 30.4.15, 24.9.15, 29.10.15 a posunout termíny
jednání na 17 hod. Následně proběhlo hlasování o jeho návrzích.
Usnesení 15.03.07. KV ZMČ BS schvaluje předložený návrh harmonogramu zasedání KV ZMČ
BS s vypuštěním termínů 26.2.15, 30.4.15, 24.9.15, 29.10.15
Hlasování: 3 pro - 0 proti - 5 se zdrželo, usnesení nebylo přijato
Usnesení 15.03.08. KV ZMČ BS navrhuje, aby byl začátek zasedání KV posunut na 17 hod.
Hlasování: 2 pro - 1 proti - 5 se zdrželo, usnesení nebylo přijato
Usnesení 15.03.09. KV ZMČ BS schvaluje původně předložený návrh harmonogramu zasedání KV
ZMČ BS na rok 2015.
Hlasování: 6 pro - 0 proti - 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato

K bodu č. 5 Zásady pro odměňování členů ZMČ BS a členů komisí RMČ BS
Předseda KV předložil přítomným úplné znění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, včetně přílohy.
K danému tématu proběhla diskuze, jejímž výsledkem bylo hlasování o následujících třech
usneseních.
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Usnesení 15.03.10. KV ZMČ BS konstatuje, že na 2. zasedání ZMČ BS, konaném dne 10.12.2014
pravděpodobně došlo k porušení nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev.
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
Usnesení 15.03.11. KV ZMČ BS doporučuje ZMČ BS revokovat usnesení 302.10. (Zásady pro
odměňování neuvolněných členů ZMČ BS), které bylo přijato na 2. zasedání ZMČ BS, konaném
dne 10.12.2014
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
Usnesení 15.03.12. KV ZMČ BS pověřuje předsedu a místopředsedu KV, aby podali na
Ministerstvo vnitra žádost o právní posouzení usnesení 302.10. (Zásady pro odměňování
neuvolněných členů ZMČ BS), které bylo přijato na 2. zasedání ZMČ BS, konaném dne
10.12.2014.
Hlasování: 5 pro - 3 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 6 Včasné nedodání zápisu ze zasedání ZMČ-BS ověřovateli
Pan Říha seznámil přítomné s obsahem jím navrženého bodu, kdy uvedl, že pan zastupitel Hráček
dostal zápis ze ZMČ k ověření dva dny po termínu stanoveném Zákonem o obcích, čímž došlo
k jeho porušení. Dále uvedl, že zápis byl pouze v písemné podobě a audio stopu obdržel ještě poté a
že zápis, který byl vyvěšený, nebyl ověřený. Z následně proběhnuté diskuze vzešel návrh
následujícího usnesení.
Usnesení 15.03.13. KV ZMČ BS žádá Odbor právní o organizační ÚMČ BS o vypracování
právního stanoviska k této věci (Včasné nedodání zápisu ze zasedání ZMČ-BS ověřovateli).
Hlasování: 5 pro - 2 proti - 2 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 7 Podoba zápisu z jednání ZMČ-BS
Pan Říha seznámil přítomné s obsahem jím navrženého bodu, kdy uvedl, že v zápisu ze ZMČ BS
chybí výroky některých zastupitelů, je tedy neúplný a že byl z hlasování omluven pouze 1
zastupitel, přičemž je v zápisu uvedeno, že omluveni byli 3 zastupitelé. Poté následovala rozprava,
jejímž výsledkem byl návrh následujícího usnesení.
Usnesení 15.03.14. KV ZMČ BS žádá pracovníky technické podpory ZMČ BS, aby před 1.
hlasováním ZMČ BS odebrali hlasovací zařízení všech nepřítomných zastupitelů a zkontrolovali
soulad informací uvedených na hlasovacího zařízení se stavem faktickým (přítomní x nepřítomní x
omluveni).
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
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K bodu č. 8 Diskuze, různé
V diskuzi padl dotaz Mgr. Šťástky na RNDr. Hollana, zda se mu podařilo projednat s jeho synem
možnost přístupu k materiálům připravovaným na RMČ BS členům KV, jak jím přislíbeno na konci
2. zasedání KV. RNDr. Hollan odpověděl, že se synem o daném tématu hovořil a ten mu sdělil, že
je nutné toto projednat s panem starostou a informatiky. Dále sdělil, že materiály zatím
v elektronické podobě k dispozici nejsou, avšak až to bude zajištěno, bude to možné. Na konci
diskuze zdůraznil, že je nutné používat elektronické systémy, které mají zastupitelé k dispozici.

K bodu č. 9 Závěr
Kontrolní výbor ZMČ BS přijal usnesení 15.03.01 – 15.03.14, to bylo konstatováno předsedou KV
ZMČ BS.
Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 5.2.2015 v 16 hod.
Zasedání bylo ukončeno v 17:20 hod.

V Brně dne 9.1.2015
Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
předseda Kontrolního výboru ZMČ BS
Zapsala: Mgr. Ludmila Langová

Zápis obdrží: členové Kontrolního výboru ZMČ BS
Na vědomí: starosta MČ BS
Odbor právní a organizační ÚMČ BS
Odbor informatiky ÚMČ BS
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