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

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS
ZÁPIS č. 1/2014
z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod.
na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací místnosti č. 9.

Přítomni členové :
• členové dle prezenční listiny
• hosté dle prezenční listiny
Omluven: RNDr. Jan Hollan
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 Brnostřed členy FV na Ustavujícím zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014
5. Různé

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 14.01.01. – KV schvaluje zapisovatelem Mgr. Ludmilu Langovou a ověřovatelem
Ing. Bohumila Straku, Ph.D.
Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel, usnesení bylo přijato

K bodu č. 2 Schválení programu
Předseda KV ZMČ BS vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého
programu.
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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 a materiálů dva dny
před konáním KV není dostačující. Svolání bylo zasláno z e-mailu nepověřené tajemnice a nebylo
odesláno předsedou KV. Navíc neobsahovalo elektronicky ověřený podpis.
Proběhla diskuze, během které bylo 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. 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, 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
P. Říha předložil stanovisko KSČM ,,Námitku proti průběhu Ustavujícího zasedání ZMČ Brnostřed“, kterou požádal zapsat jako přílohu zápisu (PŘÍLOHA Č.1)
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JUDr. Kerndl navrhl hlasovat o následujících dvou usneseních.
Usnesení 14.01.05. – KV ZMČ Brno-střed konstatuje, že neurčením ověřovatelů pro Ustavující
zasedání ZMČ Brno-střed dne 19. 11. 2014 došlo k porušení § 95 a § 103 zákona o obcích. Dále
tímto došlo k porušení čl. 4 odst. 5.c), čl. 6 odst. 6. a čl. 14 odst. 3. Jednacího řádu ZMČ BS
Hlasování: 5 pro - 0 proti - 3 se zdržel, usnesení bylo přijato
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.
Hlasování: 5 pro - 2 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
JUDr. Závodský vznáší námitku, že vypracování analýz je nadbytečné, poněvadž jejich výsledek
nebude mít na průběh Ustavujícího zasedání ZMČ BS žádný vliv. Dále žádá o zapsání faktu,
že ostatní právníci z přítomných členů KV nezaujali k jeho dotazu ve znění: ,,Žádám přítomné
právníky, aby k dané věci sdělili svůj názor“ žádné stanovisko.
Mgr. Šťástka sdělil, že své stanovisko rád sdělí na příštím zasedání KV, až budou zmíněné analýzy
k dispozici.
K bodu č. 4 Překročení maximálního počtu členů Finančního výboru (FV) 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.
•

Překročení maximálního počtu členů Finančního výboru

K danému bodu proběhla diskuze.
MUDr. Weinberger vznesl požadavek přizvat k tomuto bodu pana Svatopluka Bartíka k vyjádření
a reakci na toto téma.
JUDr. Kerndl navrhl přizvat pana Bartíka na příští zasedání KV.
Pan Říha konstatuje, že zastupitelé za KSČM nejsou ve Finančním výboru ZMČ BS zastoupeni
a nemají tak možnost mít dostatečný přehled.
Výsledek: Pan Svatopluk Bartík bude přizván na příští zasedání KV.
JUDr. Závodský prosí o zaprotokolování diskuze.
•

Zvolení nečlenů ZMČ Brno-střed členy FV

JUDr. Kerndl dává v rámci otázky zvolení nečlenů ZMČ BS členy FV návrh na to, aby v souladu
s právními předpisy došlo k nápravě vzniklého stavu. Dále podal žádost o zaprotokolování
vyjádření Mgr. Šťástky a vyjádření souhlasu s ním.
Mgr. Šťástka vyjádřil na základě vysvětlení analogického přístupu řešení podobné situace
na Zastupitelstvu města Brna názor, že není vhodné, aby se mohl stát členem FV ZMČ BS
zastupitel jiné městské části než MČ-BS. A to z důvodu, že každý zastupitel příslušné městské části
má přímo právo a povinnost podpořit a upřednostnit zájmy své městské části před jinými, což by
v tomto případě mohlo znevýhodnit a poškodit MČ-BS.
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Usnesení 14.01.07. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed konstatuje, že zvolením dvou nečlenů ZMČ
Brno-střed za členy Finančního výboru ZMČ BS došlo na Ustavujícím zasedání ZMČ Brno-střed
dne 19. 11. 2014 k porušení čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu výborů ZMČ BS. Kontrolní výbor dále
shledává, že zvolením 11 členů Finančního výboru ZMČ BS došlo k překročení maximálního
počtu členů výboru 9, tedy k porušení čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu výborů ZMČ BS.
Hlasování: 5 pro - 1 proti - 2 se zdržel, usnesení bylo přijato
MUDr. Weinberger konstatuje, že se nejednalo o porušení zákona a žádá o zaprotokolování.
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.
Hlasování: 5 pro - 1 proti - 2 se zdržel, usnesení bylo přijato
JUDr. Kerndl vznáší na základě schválení posledních dvou usnesení a konstatování Mgr. Šťástky
návrh na následující usnesení a prosí o něm hlasovat .
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 Lucie Krčmář Heidlerová.
Hlasování: 5 pro - 2 proti - 1 se zdržel, usnesení bylo přijato
•

Návrh na změnu jednacího řádu Zastupitelstva MČ BS.

Pan Říha podal písemný návrh na změnu jednacího řádu ZMČ BS a požaduje jeho zaprotokolování
do zápisu (PŘÍLOHA Č.2)
KV bere tento návrh na vědomí.
K bodu č. 5 Různé
Proběhla diskuze na téma průběhu zasedání RMČ-BS a možností seznámení se s materiály
předkládaných do příštích rad. Zástupci koaličních stran v Kontrolním výboru přislíbili řešení
tohoto požadavku tak, aby materiály RMČ BS byly vždy před konáním Rady Kontrolnímu výboru
k dispozici.

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.
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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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