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

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS
ZÁPIS č. 2/2014
z 2. zasedání konaného dne 4. 12. 2014 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.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola zápisu
Kontrola úkolů
Překročení maximálního počtu členů Finančního výboru a zvolení nečlenů ZMČ Brnostřed členy FV na Ustavujícím zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
Neurčení ověřovatelů pro Ustavující zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed
Diskuze, různé
Závěr

K bodu č. 1 Zahájení
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 a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatel byla navržena
Mgr. Ludmila Langová, jako ověřovatel předseda KV.
Usnesení 14.02.01. – KV schvaluje zapisovatelem Mgr. Ludmilu Langovou a ověřovatelem
Ing. Bohumila Straku, Ph.D.
Hlasování:

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

Na jednání KV se dostavil Mgr. Sázavský.
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K bodu č. 2 Schválení programu
Předseda KV ZMČ BS vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého
programu.
Usnesení 14.02.02. – KV schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 2/2014 dne 4.12.2014 tak,
jak byl navržen předsedou KV
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 3 Kontrola zápisu
Členové KV ZMČ BS obdrželi e-mailem zápis č. 1/2014 ze zasedání KV ZMČ BS konaného dne
27.11.2014. Předseda KV vyzval členy, aby se k danému zápisu vyjádřili, příp. vznesli připomínky.
JUDr. Závodský požádal o uplatnění svého stanoviska ke svým návrhům k opravě zápisu a žádá
o přiložení svých oprav k zápisu (PŘÍLOHA č.1 zápisu).
Pan David Aleš konstatoval, že lze jen těžko hlasovat o připomínkách či opravách
JUDr. Závodského, když je od navrhovatele neobdržel.
Proběhla diskuze, ve které zaznělo, že kontrola zápisu z minulých jednání KV by měla probíhat
v souladu se zákonem, že by mělo být hlasováno o případně vznesené námitce k zápisu, nikoli zápis
automaticky zpětně upravován, opravován či doplňován podle vůle a k požadovanému obrazu
některých členů výboru.
Na požádání členů KV byly předloženy úpravy zápisu navržené JUDr. Závodským.
RNDr. Hollan dává návrh na hlasování.
Usnesení 14.02.03.
JUDr. Závodským.

–

KV

schvaluje

úpravu

zápisu

ve

smyslu

oprav

předložených

Hlasování: 4 pro - 4 proti - 0 se zdržel, usnesení nebylo přijato
Někteří členové KV žádají, aby byly změny v zápisu schvalovány jednotlivě.
Předseda KV dává hlasovat o změně prvního odstavce pod usnesením 14.01.02 zápisu č.1. dle
připomínek JUDr. Závodského.
Usnesení 14.02.04. – KV schvaluje změnu prvního odstavce pod usnesením 14.01.02 zápisu KV
č.1 dle návrhu JUDr. Závodského.
Hlasování: 4 pro - 5 proti - 0 se zdržel, usnesení nebylo přijato
Mgr. Šťástka navrhl, aby se o všech připomínkách hlasovalo hromadně.
Usnesení 14.02.05. – KV schvaluje aby bylo o úpravách zápisu č.1 dle návrhu JUDr. Závodského
hlasováno hromadně.
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Hlasování: 5 pro - 4 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
Proběhla diskuze k tématu, které se zúčastnili pánové RNDr. Hollan a Mgr. Sázavský.
Usnesení 14.02.06. – KV schvaluje technicko-gramatické úpravy zápisu (Bártík/Bartík,
Helena/Lucie, pořádal/požádal).
Hlasování: 8 pro - 1 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
Předseda KV navrhuje hlasovat o původním návrhu zápisu č.1 včetně schválených technickogramatických úprav.
Usnesení 14.02.07. – KV schvaluje zápis KV č. 1 ze dne 27.11.14 včetně schválených technickogramatických úprav.
Hlasování: 6 pro - 2 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 4 Kontrola úkolů
Předseda KV ZMČ BS předložil Kontrolu úkolů v písemné podobě (PŘÍLOHA č.2 zápisu) a vyzval
přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého materiálu.
Proběhla diskuze na téma, zda je možné, aby byl KV ZMČ-BS úkolován pan starosta.
JUDr. Kerndl dal návrh na samostatné hlasování o jednotlivých usneseních Kontroly úkolů.
Usnesení 14.02.08. KV bere na vědomí 1. usnesení Kontroly úkolů.
Hlasování: 6 pro - 3 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
Usnesení 14.02.09. KV bere na vědomí 2. usnesení Kontroly úkolů.
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
Usnesení 14.02.10. KV bere na vědomí 3. usnesení Kontroly úkolů.
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 5 Překročení maximálního počtu členů Finančního výboru a zvolení nečlenů ZMČ
Brno-střed členy FV na Ustavujícím zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
Předseda KV předložil právní posudek vypracovaný OPO ÚMČ-BS, který obdržel a navrhl hlasovat
o následujícím usnesení.
3

Usnesení 14.02.11. Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed trvá na usnesení 14.01.07 a pověřuje
předsedu a místopředsedu KV, aby požádali Ministerstvo vnitra o právní stanovisko respektive
metodické doporučení v této věci, zejména zda je přípustné a zda není pochybením, pokud se
zastupitelstvo obce ad hod pohybuje mimo rámec vnitřní normy (Jednacího řádu výborů ZMČ BS)
či fakticky jedná proti ní.
Hlasování o usnesení bylo přerušeno diskusí k danému tématu.
RNDr. Hollan podává návrh na hlasování o následujícím usnesení.
Usnesení 14.02.12. KV doporučuje ZMČ-BS, aby byla z Jednacího řádu výborů ZMČ-BS
vypuštěna informace o tom, kolik má být členů výboru a dává úkol předsedovi KV, aby tento návrh
KV předložil k hlasování ZMČ-BS.
Hlasování: 4 pro - 0 proti - 3 se zdržel, usnesení nebylo přijato
Předseda KV vyzval přítomné členy k hlasování o usnesení 14.02.11
Hlasování: 5 pro - 3 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 6 Neurčení ověřovatelů pro Ustavující zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
Předseda KV předložil právní posudek vypracovaný OPO ÚMČ-BS, který obdržel a ve kterém
OPO ÚMČ BS konstatuje, že došlo k porušení příslušného zákona, a navrhl hlasovat
o následujícím usnesení.
Usnesení 14.02.13. Na základě stanoviska OPO ÚMČ Brno-střed, Kontrolní výbor ZMČ Brnostřed trvá na svém usnesení 14.01.05 a pověřuje předsedu a místopředsedu KV, aby podali
na Ministerstvo vnitra žádost o prošetření zákonnosti a právních důsledků postupu ZMČ Brno-střed,
které na svém jednání v rozporu se zákonem a Jednacím řádem nestanovilo ověřovatele zápisu.
K danému tématu proběhla diskuse, které se zúčastnili pánové RNDr. Hollan a JUDr. Kerndl.
Mgr. Sázavský podotkl, že došlo k porušení zákona a členové KV ZMČ-BS jsou povinni se tímto
zabývat. JUDr. Závodský odvětil, že Ministerstvo vnitra není nadřízený orgán.
Hlasování: 5 pro - 4 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 7 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed
Předseda KV ZMČ BS předložil koncept Zprávy o činnosti KV v písemné podobě a navrhl jeho
doplnění o usnesení č. 14.02.11 a 14.02.13 a vyzval přítomné k případným návrhům změn
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nebo k doplnění předloženého materiálu.
K danému tématu proběhla diskuze, která vyústila v následující návrh usnesení.
Usnesení 14.02.14. KV ZMČ-BS žádá vedení ÚMČ-BS o zajištění pravidelného zveřejňování
zápisů z jednání KV ZMČ-BS.
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato
Předseda KV navrhuje přidat usnesení 14.02.14 do Zprávy o činnosti KV ZMČ-BS.
Usnesení 14.02.15. KV ZMČ-BS schvaluje předloženou Zprávu o činnosti KV doplněnou o usnesení č. 14.02.11, č. 14.02.13 a č. 14.02.14, která byla přijata na 2. zasedání KV ZMČ-BS a v této
podobě ji navrhuje předložit na 2. zasedání ZMČ-BS, které se uskuteční 10.12.2014.
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
K bodu č. 8 Diskuze, různé
Proběhla diskuze na téma: harmonogram zasedání KV, předkládání materiálů ze zasedání rad MČBS.
MUDr. Weinberger konstatoval, že minulé vedení radnice bylo uzavřené. Body, které projednávala
Rada neměly vypovídací hodnotu. KV se vždy musel dotazovat na jednotlivé body Rady a pokud
na KV nebyl přítomen člen Rady schopný odpovědět, pak KV odpověď nedostal.
Mgr. Šťástka vyjádřil názor, že stávající vedení radnice převzalo původní podobu zápisu jednání
Rady, kterou MUDr. Weinberger kritizuje a žádný člen stávající Rady navíc, narozdíl od minulosti,
zasedání KV bohužel nenavštěvuje. Mgr. Šťástka se také dotázal členů kontrolního výboru za
koaliční strany, zda již projednaly s vedením MČBS možnost poskytování materiálů pro jednání
Rady MČ BS členům Kontrolního výboru.
V následné diskuzi zaznělo, že v rámci podpory otevřenosti radnice dovnitř i navenek, by měly být
materiály a svolání Rady MČ BS, jakož i jejích komisí, zveřejněny a dostupné stejným způsobem,
jako je to v rámci svolání a zasedán Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Na základě vznesené prosby přislíbil RNDr. Hollan, že tuto záležitost projedná s vedením MČBS
a podrobněji také s Bc. Hollanem, členem RMČ BS.
K bodu č. 9 Závěr
Kontrolní výbor ZMČ BS přijal usnesení 14.02.01 – 14.02.15 , to bylo konstatováno předsedou KV
ZMČ BS.
Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 8.1.2014 v 16 hod.
Zasedání bylo ukončeno v 18 hod.
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V Brně dne 5. 12. 2014
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
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Pan Říha navrhl rozšíření bodu 4 v programu o Návrh na změnu jednacího řádu Zastupitelstva MČ
BS.
Usnesení 14.01.02. – KV schvaluje rozšíření bodu 4 v programu o Návrh na změnu jednacího řádu
Zastupitelstva MČ BS.
Hlasování: 5 pro - 0 proti - 3 se zdržel, usnesení bylo přijato
JUDr. Závodský vznáší námitku ke způsobu svolání KV. Zaslání pozvánky (prostý dokument
Word) a materiálů dva dny před konáním KV není dostačující. Svolání bylo zasláno z e-mailu
dosud oficiálně nepověřené či výborem neodsouhlasené tajemnice a nebylo ani odesláno předsedou
KV. Navíc neobsahovalo vlastnoruční ani elektronicky ověřený podpis předsedy KV.
Proběhla diskuse, během které bylo ze strany předsedajícího konstatováno, že s ohledem na
povinnosti Kontrolního výboru vycházející z legislativy České republiky i Jednacího řádu Výborů
ZMČ BS a s přihlédnutím k závažnosti situace, související s průběhem a problémy ustavujícího
Zastupitelstva MČ Brno-střed, bylo svolání Kontrolního výboru nutné a dále, že by měl převážit
zdravý rozum. Dále bylo konstatováno, že zasedání bylo řádně svoláno předsedou Kontrolního
výboru prostřednictvím příslušné pracovnice Úřadu MČ Brno-střed a zákon ani vnitřní předpisy
ÚMČ Brno-střed nevyžadují v rámci svolávání zasedání samosprávných orgánů (ZMČ BS, RMČ
BS, komise a výbory) notářsky ani elektronicky ověřený podpis. V diskusi zaznělo od Mgr.
Šťástky, že takový požadavek by mohl být snahou o obstrukci a znemožnění zasedání a práce
zastupitelstvem zvoleného Kontrolního výboru.
Usnesení 14.01.03. – KV konstatuje, že svolání KV bylo svoláno v pořádku dle všech náležitostí.
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
Usnesení 14.01.04. – KV schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 1/2014 dne 27.11.2014
v následujícím znění.
Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Neurčení ověřovatelů pro Ustavující zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
Překročení maximálního počtu členů Finančního výboru a zvolení nečlenů ZMČ Brno-střed
členy FV na Ustavujícím zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014. Návrh na změnu
jednacího řádu Zastupitelstva MČ BS.
5. Různé
Hlasování: 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 3 Neurčení ověřovatelů pro Ustavující zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
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Kontrolní výbor ZMČ BS přijal usnesení 14.01.01 – 14.01.09, to bylo konstatováno předsedou KV
ZMČ BS.
Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 4.12.2014 v 16 hod.
Zasedání bylo ukončeno v 17:22 hod.

V Brně dne 27. 11. 2014

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
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Kontrola úkolů – 2. zasedání KV Zastupitelstva MČ Brno-střed
Usnesení 14.01.06. – KV ZMČ Brno-střed žádá odbor právní a organizační ÚMČ Brno-střed
o vypracování právního stanoviska v této věci a zároveň žádá starostu MČ Brno-střed o
zajištění externího právního posouzení do 3.12.2014 (Neurčení ověřovatelů pro Ustavující
zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014).
ČÁST. SPLNĚNO
Usnesení 14.01.08. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá odbor právní a organizační ÚMČ
Brno-střed o vypracování právního stanoviska v této věci do 3.12.2014 (Zvolení nečlenů
ZMČ Brno-střed členy FV).
SPLNĚNO
Usnesení 14.01.09. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed podává návrh, aby byly na příštím
zasedání ZMČ BS odvolány z funkce členů FV ZMČ BS paní Hana Kašpaříková, jelikož je
zastupitelkou za MČ Brno-Tuřany a zároveň paní Helena Krčmář Heidlerová (Zvolení
nečlenů ZMČ Brno-střed členy FV).
TRVÁ

