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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.11.2019

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Zprava o cinnosti KV_pro zast 09
12_04_02_podnět Lidická
12_04_04_zastoupení
12_04_09_posouzení důsledků nepravdivosti čestného prohlášení
při přidělování bytu k nájmu
13_04_05_tabulka_kontrolni_vybor_vlastnici
13_05_01_podnět Trnitá
13_06_01_podnět Brno autem

Materiál předkládá:

Spilková Lukášová Monika, Mgr., Ph.D. - zastupitel

Materiál zpracoval:
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS, vypracovanou pro
9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed, dle přílohy tohoto
materiálu.

Důvodová zpráva:
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstva městské části Brno-střed
Vypracováno pro 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
konané dne 6. 11. 2019
Kontrolní výbor zasedal od minulého zasedání ZMČ BS dvakrát: 26. 9. 2019 a 24. 10. 2019.
Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční: 28. 11. 2019 v 16.00 hodin.
Přílohy zprávy o činnosti:
12. zasedání KV:
12_04_02_podnět Lidická
12_04_04_zastoupení
12_04_09_posouzení důsledků nepravdivosti čestného prohlášení při přidělování bytu k nájmu
13. zasedání KV:
13_04_05_tabulka_kontrolni_vybor_vlastnici
13_05_01_podnět Trnitá
13_06_01_podnět Brno autem

12. zasedání KV ZMČ BS dne 26. 9. 2019
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu ze zasedání č. 11
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Podnět občana: Byt Lidická
Vyjádření dotčených subjektů ke zprávě o kontrole investičních akcí
Podnět místopředsedkyně KV: Článek v MF Dnes ze dne 14. 9. 2019
Různé
Závěr
13. zasedání KV ZMČ BS dne 24. 10. 2019

Program jednání:
Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu ze zasedání č. 12
Zajištění audiovizuálního přenosu ze zasedání zastupitelstva MČ BS dne 6. 11. 2019
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Podnět občana: Byt Lidická
Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Dispozice s majetkem k.ú. Trnitá – opožděné
vyjádření se k předkupním právům
7. Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Zveřejnění dokumentů z Rady v článku na webu
Brno autem – bod nebyl projednán (KV se stal neusnášeníschopným)
8. Různé
9. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Přehled přijatých usnesení:
Ze dne 26. 9. 2019 (12. zasedání KV ZMČ BS):
-

Usnesení 19. 12. 01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ
BS č. 11/2019 dne 26. 9. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV s navrženým doplněným
novým bodem č. 6. (článek v novinách MF Dnes ze dne 14. 9. 2019 o paní Kylbergerové)

-

Usnesení 19. 12. 02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 11 tak, jak byl
zapsán.

-

Usnesení 19. 12. 03. – KV doporučuje vedení MČ, aby zahájilo jednání se zhotovitelem
pasportizace, s cílem prodloužení záruky minimálně na dobu 10 let od doby předání zakázky.

-

Usnesení 19. 12. 04. – KV bere na vědomí tabulku úkolů a usnesení.

-

Usnesení 19. 12. 05. – KV odkládá bod k bytu Lidická 10 za účelem zpřesnění podkladů.
Usnesení 19. 12. 06. – KV bere na vědomí vyjádření všech dotčených subjektů. (Ke zprávě o
kontrole investičních akcí, přeložené ZMČ BS na zasedání číslo 7 dne 19. 6. 2019.)

Ze dne 24. 10. 2019 (13. zasedání KV ZMČ BS):
-

-

Usnesení 19. 13. 01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ
BS č. 13/2019 dne 24. 10. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV, s navrženým doplněným
novým bodem č. 3. (audiovizuální záznam)
Usnesení 19. 13. 02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 12 tak, jak byl
zapsán.

-

Usnesení 19. 13. 03. – KV žádá tajemníka úřadu o zajištění audiovizuálního záznamu
z následujícího zasedání zastupitelstva MČ BS (dne 6. 11. 2019), a to v souladu s Jednacím
řádem ZMČ BS.

-

Usnesení 19. 13. 05. – KV bere na vědomí podnět p.
týkající se bytu Lidická 10
včetně informace Odboru bytového o probíhajícím soudním řízení o vyklizení bytu a o
odvolání p.
a konstatuje, že ani na několik výzev se p.
nedostavil na zasedání
KV.

-

Usnesení 19. 13. 06. – KV bere na vědomí podnět p. Závodského a konstatuje, že uvedené
zdržení podání vzniklo tím, že bylo převzato 7 dní po doručení DS paní Janou Staňkovou,
a doporučuje, aby v podobných případech, kdyby hrozilo zmaření lhůty pro podání stanoviska,
byl materiál předložen přímo na zastupitelstvo MČ a i za cenu neprojednání v příslušných
orgánech (komisích) a zároveň vyzývá RMČ, aby zvýšila počet konaných zastupitelstev
v kalendářním roce.

-

Pozn.: Usnesení 19. 13. 04. – KV bere na vědomí tabulku úkolů a usnesení ze dne 24. 10. 2019
nebylo přijato.
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12. zasedání KV ZMČ BS dne 26. 9. 2019
K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
-

Paní Kylbergerová zažádala o zařazení nového bodu č. 6 článek v novinách MF Dnes ze dne 14. 9.
2019: „Má škraloup z minulosti, teď kontroluje zakázky“, týkající se její osoby.

Usnesení 19. 12. 01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS
č. 11/2019 dne 26. 9. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV s navrženým doplněným novým bodem č.
6.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 3 Kontrola plnění úkolů a usnesení
- Paní předsedkyně shrnula dotazy z minulého zasedání, týkající se pasportizace: Pasporty jednotlivých objektů
byly předávány na OISBD postupně od roku 2016. KV se ptá: kontroloval někdo převzaté plnění (?), kdo
zakázku přebíral (?), kdo je za to z investičního odboru zodpovědný? Pan Kurtis navrhuje, aby bylo vedení
radnice doporučeno, aby byl uzavřen dodatek s Ing. arch. Kristenem o prodloužení záruční doby,
dopracování chybějících požadavků. Celková cena nebyla k srpnu vyplacena, bylo by vhodné zbývající platby
pozastavit a dílo reklamovat (p. Weinberger). Na zasedání byl proto pozván p. Pacal, aby podal k těmto věcem
komentář.
- P. Pacal: zakázka probíhala od r. 2016, nejhorší bylo zajistit přístup do všech bytů, z toho důvodu byl posunut
termín předání. Pan Daler (referent OISBD) byl pověřen přebíráním zakázky. Nebyla ještě zaplacena faktura na
630 tis. Kč. Zádržné ve výši 2,5 mil. Kč ještě nebylo vyplaceno. Připomínky byly přes OISBD předány,
nedostatky měly být během prázdnin odstraněny, jednalo se o kontrolu dokumentace, termín do 17. 10.2019 pro
odstranění nedostatků. Následně bude probíhat reklamační řízení. Zádržné mělo fungovat v rámci probíhající
zakázky, tudíž po předání pro zádržné nebude důvod. Závady pak následně budou reklamovány v rámci
reklamačního řízení. Je možné zkontrolovat formální náležitosti dokumentace ale praktické měření je možné až
následně, probíhá nyní tak, že při prodloužení nájemní smlouvy SNMČ začalo vycházet z nové pasportizace, a
tak se objevily nějaké chyby. Aktuálně se řeší číslování bytů, není to číslováno logicky, ale tak jak byly
předávány po stavbě. Nově domluveno se SNMČ že kompletně přečíslují byty postupně, a pak tam pustí
pasportizaci, aby se to přepracovalo. Je zde i bankovní záruka od dodavatele, na 5 let od odevzdání zakázky,
tedy od 30. 6. 2019. Před pasportizací neexistovala v podstatě žádná evidence bytového fondu MČ BS.
- P. Kurtis se dotázal, zda by se nemohlo domluvit prodloužení záruční doby na 10 let i vzhledem k tristnímu
stavu předané zakázky. Zní to reálně (p. Pacal), možná půjde navázat na uvolnění zádržného. P. Kylbergerová se
dotazuje na proces postupného přebírání, na osoby které přebíraly zakázku, kdo proplácel faktury, kdo byl
nadřízený. Zakázku přebíral p. Daler, faktury odsouhlasoval p. Liškutin, přímý nadřízený p. Dalera je p. Pacal.
Podle paní Kylbergerové měla být kontrola prováděna průběžně, p. Daler postupné předání probíhalo (podle p.
Pacala), největší objem domů byl předán v červnu, nyní probíhá intenzivní kontrola, ve chvíli kdy se najde
pochybení, má dodavatel 5 dnů na nápravu (p. Komárek). Podle p. Pacala je možné po předání zkontrolovat, zda
pasportizace obsahuje všechny náležitosti dle smlouvy, není v lidských silách zkontrolovat detailně, zda měření
proběhlo v pořádku.
Usnesení 19. 12. 03. – KV doporučuje vedení MČ, aby zahájilo jednání se zhotovitelem pasportizace,
s cílem prodloužení záruky minimálně na dobu 10 let od doby předání zakázky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro
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Paní Kylbergerová okomentovala úkol týkající se zadávání znaleckých posudků. Upozorňovala na
rozdílné ceny bytů uvedené ve znaleckých posudcích (i o 50 % vyšší za m 2). Otázkou znaleckých posudků se
bude dále zabývat a následně se závěry seznámí členy KV.
Byla přizvána paní Vernerová, která byla dotázaná na manžele
, kteří se měli vystěhovat
z bytu. (Případ falešného čestného prohlášení a podnajímání bytu 8 studentům.) Byt zatím nebyl dobrovolně
vrácen pronajímateli a vyklizení bytu je řešeno soudní cestou - žalobou o vyklizení, paní Vernerová nemá bližší
informace, jak to zatím vypadá.
K bodu nájem nebytových prostor Dvořákova 6+8:
6. 6. 2019 Dr. Weinberger upozornil na výši nájmu na Dvořákově z roku 2004, která byla vyšší než
3000,- Kč/m2. Paní Vernerová připravila podklady, na jejichž základě vychází nájemné z roku 2004 průměrně za
celý prostor ve dvou domech 2.300 Kč/m2, takže nyní je nájemné vyšší (p. Vernerová). Paní Kylbergerová se
podivuje, že úředníci nekontrolují výši nájemného jednotlivých nebytových prostor průběžně, neupozorňují
svého nadřízeného na případné nesrovnalosti, které se mohou dorovnat při prodlužování smluv. Je zde smluvní
vztah mezi městskou částí a nájemcem, což by paní Kylbergerová měla akceptovat (p. Komárek).
Nepohybujeme se v nějakém komerčním prostředí, nemůžeme vypovědět všem smlouvy. Problém je, že
neexistuje nějaký seznam, přehledná tabulka, bytů, popř. nebytů, jaké mají ceny, v jakém stavu se nacházejí (p.
Kurtis), že neexistuje bližší rozlišení bytů a nebytů. Přehled pochází ze SSB (ze SNMČ) a nelze z tohoto
systému tyto podrobnější informace získat. Seznam z roku 2004, který má k dispozici p. Weinberger, tyto
informace přitom prý obsahuje.
P. Kurtis upozornil na bod z 25. 3. 2019, že se prošetří velké zakázky (Křenová a spol.). Zejména se
jednalo o zakázku Kamenná 42, dodavatel této zakázky, firma MCStav, je firmou zapletenou do trestního
stíhání, zakázka tehdy ještě nebyla proplacená, a nyní už je. Předání zakázky proběhlo 10. 4. panu Dalerovi. Je
na zváženou, proč byla tato zakázka tak rychle proplacena, aniž by to bylo předloženo KV k posouzení.
Předsedkyně uvedla další bod: posouzení smluv na Zelném trhu.
Posudek, který má úřad aktuálně k dispozici (zadaný MMB z roku 2018), není dostačující: konstatuje
pouze, že smlouva může být vypovězena jen v případě hrubého porušení smlouvy. Otázka je, co je to hrubé
porušení smlouvy, je tedy nutné dále doplnit znalecký posudek. P. Komárek k tomu doplnil, že za vážné
porušení je považováno podle externích právníků pouze neplacení nájemného; , p. předsedkyně požádala p.
Komárka o dodání bližších podkladů. Aktuálně se řeší tančírna, která nebyla odsouhlasena městkou částí, zatím
však, co podniká, není hrubým porušením smlouvy. Hledá se cesta, jak to napravit, jedna věc je smlouva,
podmínky výpovědi, jak se s touto záležitostí dá naložit. Paní Flamiková má doma projekt, který původně p.
Bartošek předkládal městské části, což je úplně jiný obrázek, než jaká je situace nyní.
Usnesení 19. 12. 04. – KV bere na vědomí tabulku úkolů a usnesení.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
K bodu č. 4 Podnět občana: Byt Lidická
Rozprava: Oficiálně byl pozván p.
, aby se dostavil a situaci sám objasnil. P.
do 17:10 nedorazil.
Paní předsedkyni byl předán panem radním Mandátem seznam lidí, které pan
zastupoval při přidělování
bytů. Jsou to většinou byty, které jsou dále podnajímány dalším nájemníkům. Paní předsedkyně shrnula
dosavadní situaci p.
vyplývající z předložených materiálů (detaily viz zápis z jednání č. 11).
Paní Flamiková se omluvila a opustila jednání v 17.15.
P.
nedorazil, paní tajemnice oznámila, že se nevrátila doručenka, tudíž neví, jestli danou pozvánku
obdržel. Pozvánka byla zaslána na adresu, z které adresoval p.
svůj podnět. Paní předsedkyně se dotazuje
ohledně zaměření bytu, počtu pokojů apod., což pan
používá jako argumentaci pro ospravedlnění
realizace prací mimo inominátní smlouvu – chybná pasportizace, ve skutečnosti měla mít kuchyň méně než 8
m2, což nesplňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. „Vyhláška o technických požadavcích na stavby“, proto provedl
práce, aby bylo vše v souladu s toto vyhláškou.
Pan Pacal okomentoval: P.
neměl povoleno bourání příček, přesunutí koupelny, vycházelo se
z pasportizace z devadesátých let. Co chybí v plánku, chybí zaměření stěny, která dělila místnost na 2 pokoje. P.
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dostal pokutu, že provedl úpravy, které neměl odsouhlasené. Kontrolu prováděla Správa nemovitostí,
kontrolovala doklady od p.
, SNMČ upozornil na tyto nedostatky (p. Pacal). Při následných kontrolách
bylo zjištěno, že p.
byt osobně neužívá, proto nedošlo k další dohodě (paní Vernerová). Vše prošlo
komisí, RMČ. V seznamu lidí, které pan
zastupoval na základě plné moci, je dle zjištění techniků v 80%
případů jasné, že jsou byty dále podnajímány. P. Kurtis zmínil, že může jít o „bílé koně“ a zda by nemohlo být
podáno trestní oznámení. Jednalo se většinou o byty opravené vlastním nákladem.
Paní předsedkyně chtěla provést místní šetření za účasti policie, a legitimovat osoby, které se tam
zdržují a nemuset se opírat o anonymní výpovědi. P.
uvedl ve svém podání byt na Holzové, v Líšni, ověří
se, zda tento byt nevlastní. Prověří se, zda existuje čestné prohlášení, zda nevlastní jiný byt.
Dohoda o narovnání byla podepsána, bude tam i nějaká amortizace, při ukončování smlouvy se
standardně posuzuje hodnota investice (p. Pacal).
Prověřit, zda je čestné prohlášení úplně bez právních následků (v koordinaci s právním oddělením) (p.
předsedkyně), nevznikne-li škoda, nejde o trestný čin (p. tajemník).
P.Weinberger navrhl, aby se prověřilo vlastnictví bytů u lidí, kteří si pronajímají byty přes p.
.
(Bude připraveno na příští zasedání.)
Usnesení 19. 12. 05. – KV odkládá bod k bytu Lidická 10 za účelem zpřesnění podkladů.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Omluvena

Pro

Pro

Pro

Pro

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
K bodu č. 5 Vyjádření dotčených subjektů ke zprávě o kontrole investičních akcí
Rozprava: Paní předsedkyně se zeptala p. Pacala, zda by nebylo vhodné zaměstnat vlastního rozpočtáře. Návrh
na úpravu procesů, po tom, co se provede audit činností na OISBD, z toho pak vyplyne nutnost personálního
obsazení, změny, pozice rozpočtáře je v zájmu úřadu, bližší informace zatím nejsou k dispozici (p. Pacal).
Změnila se směrnice, nyní je elektronické zadávání pro zakázky od 200 tis. Kč, což je největší přínos pro
OISBD, od července letošního roku tak zakázky již probíhají. V jednání jsou elektronické stavební deníky,
pokud to bude zajímavé, bude to předloženo vedení města k následnému rozpracování. Dlouhodobější zakázky
ve spolupráci se SNMČ na opravy bytů by se daly řešit přes DNS, probíhá kompletně elektronicky, s firmou
QCM, která provozuje EZAK, proběhla již nějaká jednání, vypadá to pozitivně. U větších projektů se bude
zadávat kontrola externě. Zvýšila se četnost kontroly dozorů, z 2 na 3 dny v týdnu. Směrnice bude mít zkušební
režim do konce roku, kde budou zohledněny dosavadní zkušenosti a další zjištění. Rozšíření databáze RTS i na
odbor školství. Ke změnovým listům se budou vyjadřovat též administrátoři zakázek, doplnil tajemník.
V čem p. Pacal vidí zásadní změnu? (paní Kylbergerová). Hlavní změna je ve způsobu zadávání VZ
přes EZAK. Nikdo není nucen, že musí oslovit konkrétního dodavatele nebo firmy. Problém nyní naopak je, že
se hlásí málo firem. P. Kurtis se zeptal na komise, zda lidé rotují. Je to spíše složité, nyní hodnocení provádí
elektronický systém, nemá to nyní zásadní přínos, u podlimitních a nadlimitních to dává větší smysl. Nyní
hodnocení obsahuje více informací, protokol o hodnocení se předkládá RMČ. Prodloužily se i lhůty pro podání
nabídek. P. Kurtis poděkoval za provedená opatření a za provedenou práci. Pan Komárek uvedl, že procesně by
bylo vhodné předkládat zprávy o kontrole rovnou se stanoviskem dotčených subjektů, paní předsedkyně uvedla,
že to je možné. Nicméně v tomto případě budou zásadní znalecké posudky, přičemž znalci dostanou k dispozici
mimo zprávy KV také vyjádření dotčených subjektů – projektantů i OISBD a budou moct zpracovat komplexní
zprávu.
Usnesení 19. 12. 06. – KV bere na vědomí vyjádření všech dotčených subjektů.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Omluvena

Pro

Pro

Pro

Pro

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
K bodu č. 6 Nově zařazený bod – článek o paní Kylbergerové v MF Dnes ze dne 14.9.2019 (dále jen
“článek“)
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Rozprava: Paní Kylbergerová požádala paní předsedkyni, aby byl na KV přečten úvod k tomuto článku. Paní
Kylbergerová sdělila, že je článek nepravdivý. Dále uvedla, že jde o útok na její osobu, s cílem dehonestovat ji i
práci kontrolního výboru za dobu, kdy začala vykonávat funkci místopředsedkyně KV s mandátem zastupitelstva
ÚMČ Brno-střed od listopadu 2018 (viz zápisy z předchozích schůzí KV).
Citace paní Kylbergerové:
-

-

-

-

Do dnešního dne mi panem tajemníkem Štikou nebylo umožněno nahlédnout do složky, údajného
žadatele. Je k nepochopení, proč žadatel nevyužil svého občanského práva na poskytnutí informací dle
zákona 106/1999 Sb. přímo od ÚMČ Brno-střed, ale obrátil se na MAFRU, a.s., která se stala
zprostředkovatelem mezi žadatelem a ÚMČ BS a požádala o poskytnutí informací za něj.
Žádost byla podána dne 12. 9. 2019, již další den, 13. 9. 2019, sdělila Mgr. Plechlová vedoucí Odboru
právního a organizační ÚMČ Brno-střed nepravdivou odpověď a na základě její odpovědi vyšel
v sobotu, 14. 9. 2019, v MF dnes tento nepravdivý článek;
S mým požadavkem o seznámení se s žádostí žadatele jsem neuspěla. Pan tajemník Štika mi sdělil
v přítomnosti paní Mgr. Spilkové, že písemná žádost byla předána dne 26. 9. 2019 právníkovi JUDr.
Radku Ondrušovi. Je zřejmé, že žádost byla předána právníkovi teprve poté, kdy jsem navštívila za
přítomnosti paní Spilkové a pana Kurtise z KV paní Mgr. Plechlovou a sdělila jí, že její odpověď je
nepravdivá, článek v MF Dnes smyšlený a moji osobu a celý KV a jeho práci dehonestující. Paní Mgr.
Plechlová, zřejmě z obavy o možnost mého podání civilní žaloby na ochranu osobnosti a pro pomluvu,
oslovila pana tajemníka, čímž si vysvětluji onen časový posun ve sledu událostí, které popisuji.
Mgr. Plechlová poskytla dne 13. 09. 2019 MAFŘE nepravdivé informace, a to citace: „…Vzhledem
k majetkové vazbě k pasportovanému objektu měla povinnost vyloučit se z řízení, což však neučinila. K
Vašemu dotazu na případné potrestání sdělujeme, že jmenované byl odňat osobní příplatek….“

Dále paní Kylbergerová: K výše uvedenému uvádím:
-

-

-

Nejsem si vědoma, že bych z minulosti měla jakýkoliv škraloup. Jako zaměstnanec stavebního úřadu
Brno-střed jsem neporušovala své povinnosti a nepřekračovala své pravomoci.
Na stavebním úřadě jsem pracovala od 26. 4. 2010 do 31.3.2017. Poté, co jsem byla vybrána ve
výběrovém řízení na referentku stavebního úřadu Brna-střed, jsem na doporučení tehdejší vedoucí paní
, přestala být jednatelem společnosti SANOSTAV OK, s.r.o. zapsáno 31. 8. 2010, viz
justice.cz. O zkrácení pracovního úvazku na 60 % jsem požádala 14. 12. 2014, a to z důvodu potřeby
péče o osobu blízkou, od 1.1.2015 mi byl úvazek zkrácen. V únoru 2016 jsem byla nucena přerušit
pracovní úvazek a plně se věnovat v rámci OČR o osobu blízkou. Zdravotní stav osoby blízké mně již
neumožnil návrat do zaměstnání, proto jsem jednostranně navrhla zaměstnavateli ukončení pracovního
poměru dohodou ke dni 31. 03. 2017. Tento můj návrh zaměstnavatel akceptoval a vedoucí stavebního
úřadu Ing. Ivana Hlávková se mnou k tomuto datu pracovní poměr dohodou ukončila. Z tohoto důvodu,
který popisuji, tedy z důvodu úplné péče o osobu blízkou, a nikoliv z mého údajného pracovního
pochybení. Tyto skutečnosti jsou uvedeny, v mé zaměstnanecké složce uložené v archivu na mzdovém
oddělení ÚMČ Brno-střed.
Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) nebytových prostor ze dne 24. 03. 2015 k bytovému domu
v ulici Milady Horákové, který paní Mgr. Plechlová chybně nazývá řízením, podepsal tehdejší vedoucí
stavebního úřadu
.
. Dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb. ověření zjednodušené
dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu stavby) není řízení.
O privatizaci bytového domu bylo požádáno v roce 2011. Bytové družstvo bylo založeno 9. 5. 2013.
Pracovní místo jsem nemusela opustit kvůli tomu, že bych ověřovala a vydávala dokumentaci
k privatizaci bytového domu na ul. Milady Horákové.

Závěrem paní Kylbergerová uvádí, že kontrolní funkce tohoto výboru jsou znevažovány, co se zjištění KV týče a
celou záležitost je nutno projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva ÚMČ Brno-střed.
Pan tajemník Štika sdělil, že na znění oficiální odpovědi úřadu podle zákona o svobodném přístupu
k informacím trvá (článek neautorizoval). Dále uvádí, že v pracovněprávní oblasti zastupuje úřad tajemník a
záleží jen na jeho rozhodnutí, zda bude zaměstnanci přiděleno či odejmuto osobní ohodnocení. Dále uvádí, že se
jedná o pohyblivou složku mzdy, o jejímž navýšení či krácení nemusí být veden žádný písemný záznam, a to ani
v případě, když je odejmuto osobní ohodnocení z důvodu pracovního pochybení. Dále uvádí, že osobní
ohodnocení nemá nic společného s přímou nadřízenou Ing. Kylbergerové, tj. s vedoucí stavebního úřadu Ing.
Ivanou Hlávkovou. Proto ji také k podání vysvětlení k dané věci nepozval. Ing. Kylbergerová upozorňuje pana
tajemníka, že jeho jednání je v rozporu se zákoníkem práce. Pan tajemník sdělil, že ho mrzí, že se nemůže
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vyjadřovat k podstatě problému uvedeného ve článku, protože se jedná o pracovně právní vztah. Upozornil, že
ani KV by se k němu vyjadřovat neměl. Dále uvádí, že Ing, Kylbergerová v oblasti výkonu státní správy
pochybila při vedení řízení, spočívajícím ve vydání zjednodušené dokumentace (pasport stavby) nebytových
prostor. Pan Kurtis, vznesl dotaz, jak se může Ing. Kylbergreová vyrovnat na fóru s daným článkem. Pan
tajemník poradil paní Kylbergerové, ať se obrátí na vedoucího úřadu, což je on, že jí následně odpoví. Dále jí
oznámil, že jediný opravný prostředek jak se bránit, je podat žalobu v pracovněprávní oblasti. Dále uvedl, že
informace, které poskytla paní Plechlová MAFŘE, a.s., se nedají zpochybnit. Pan Kurtis uvedl, že asi největší
problém je to, že se na žádost dle zákona č.106/1999 Sb. odpovídalo během jednoho dne. Očekával by spíše
uvážlivost, „106“ je dost nešťastně napsaná. Pan starosta Mencl objasnil, že paní tisková mluvčí je takto zvyklá
reagovat při aplikaci „106“ od novinářů. Pan tajemník Štika, sdělil, že podnět byl podán údajně od obyvatel
domu Milady Horákové. Pan Komárek namítl, že by tato záležitost neměla být projednávána na KV a navrhuje
tuto debatu ukončit. Paní Kylbergerová požádala pana starostu Mencla, aby se danou věcí zabýval a požádal o
předložení žádosti o poskytnutí informací JUDr. Ondruše. Pan tajemník Štika sdělil, že komunikace s Ing.
Kylbergerovou není jednoduchá, a že je mu líto, do jaké situace se dostala, ale informace které MAFRA, a.s.
v odpovědi dostala, jsou 100% pravdivé.
P. Weinberger apeloval, aby se ohledně dotazu od novinářů počkalo, až se k tomu vyjádří i protistrana.
Paní Kylbegerová požádala p. tajemníka, aby jí předložil doklad, kde bude její podpis pod hrubým porušením
kázně, tedy v souladu se zákoníkem práce.
Zasedání bylo ukončeno v 19:05 hodin.
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13. zasedání KV ZMČ BS dne 24. 10. 2019
K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
-

Jako hosté se jednání KV účastnili p. Štika, tajemník ÚMČ Brno-střed, paní Mgr. Vernerová, vedoucí
Odboru bytového ÚMČ BS a paní JUDr. Miroslava Fialová, právnička Odboru investic a správy
bytových domů ÚMČ BS.

-

Předsedkyně navrhla nový bod jednání týkající se zajištění audiovizuálního přenosu ze zasedání
zastupitelstva MČ BS dne 6. 11. 2019.

Usnesení 19. 13. 01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS
č. 13/2019 dne 24. 10. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV, s navrženým doplněným novým bodem
č. 3.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Omluven

Pro

Nepřítomen

Omluven

K bodu č. 3 Zajištění audiovizuálního přenosu ze zasedání zastupitelstva 6. 11. 2019
Rozprava: P. předsedkyně požádala p. tajemníka, aby se vyjádřil k tomu, zda a jak bude zajištěn audiovizuální
přenos zastupitelstva MČ BS 6. 11. 2019 vzhledem k situaci, že bylo toto zařízení zcizeno. Došlo totiž někdy
mezi pátkem a sobotou k vykradení zastupitelského sálu, přičemž byly ukradeny nejen nové kamery (vytrženy
z držáků), ale také byly vypáčeny skříňky, v nichž byly zamčeny hlasovací zařízení a mixážní zařízení. Událost
prošetřuje Policie, škoda bude řešena likvidací před pojišťovnu.
Paní Flamiková též požádala, aby toto bylo zajištěno z důvodu, aby neexistence nahrávacího zařízení
nebyla nějakým způsobem zneužita. P. tajemník uvedl, že je v současné době je schopen zajistit audiozáznam a
hlasovací zařízení. P. Kurtis navrhl, zda by tento záznam nemohl být zajištěn subdodavatelsky, tak jak to má
MMB. Audiozáznam by mohl být na jednu stranu dostačující, ale paní Lukášová požádala p. tajemníka, zda by
prověřil, zda nelze zajistit nějakým způsobem i videozáznam, jestli jsou nějaké možnosti, např. požádat MMB
Odbor informatiky o doporučení či jinak tuto situaci pořešit. Paní Lukášová požádala, aby např. v pondělí před
zastupitelstvem bylo KV sděleno, zda a jak to dopadlo.
Usnesení 19. 13. 03. – KV žádá tajemníka úřadu o zajištění audiovizuálního záznamu z následujícího
zasedání zastupitelstva MČ BS (dne 6. 11. 2019), a to v souladu s Jednacím řádem ZMČ BS.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Omluven

Pro

Nepřítomen

Omluven

K Bodu č. 4 Kontrola plnění úkolů a usnesení
Rozprava: Paní předsedkyně předložila na stůl stanovisko vedoucí OPO ohledně manželů
a jejich
nepravdivého čestného prohlášení, podle kterého nelze na manželích požadovat žádné sankce v souvislosti
s křivým čestným prohlášením.
Paní Kylbergerová se dotázala k bodu ohledně pasportizace, usnesení č. 19. 12. 03 z tabulky usnesení.
Byla pozvána paní JUDr. Fialová, zástupce odpovědného odboru, k vyjádření ohledně požadavku KV na
prodlouženou záruku. Paní Fialová se vyjádřila, že k tomuto bodu se konala schůzka s dodavatelem, na které
bylo ujednáno, že záruka zůstala na období 5 let, ale podařilo se vyjednat, že záruka běží pro všechny
předané byty (i když byly předány dříve) od konce předání celého díla, tedy od 30. 6. 2019. Náprava špatně
zaměřených bytů je nyní řešena, předané dílo je postupně kontrolováno, úřad si ponechal zádržné do konce
února 2020. Převzalo se dílo s vadami a nedodělky a byly stanoveny termíny k odstranění nedostatků. P. Kurtis
požadoval prodloužení záruky na 10 let, aktuální doba 5 let je vzhledem k velikosti zakázky a k tomu, že
zakázka nebyla pravděpodobně kvalitně zpracována. KV se ptá, kdo se zúčastnil schůzky ohledně prodloužení
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záruky? Vzhledem k důležitosti a velikosti zakázky by paní Flamiková očekávala, že se jí zúčastní někdo
z radních nebo p. tajemník. Paní Kylbergerová opětovně poukázal na neodbornou práci úředníků, kteří již v roce
2016 při přebírání prvních paspartovaných objektů od zhotovitele nepoukázali na nedodržení požadavků
vysoutěžené zakázky poznamenala, že tajemník nevyvodil žádné důsledky z této neodborné činnosti úředníků.
Dle paní Kylbergerové tento úkol nebyl splněn a požaduje po tajemníkovi podání vysvětlení na příštím KV. Na
to požádal pan tajemník paní Fialovou, aby zjistila, kdo se schůzky zúčastnil, zda byl pořízen zápis a tento zápis
aby zaslala paní předsedkyni a p. tajemníkovi.
Paní předsedkyně s paní místopředsedkyní navrhnou, jak zpracovávat lépe do tabulky oficiální stanovisko úřadu
s termíny. P. Kurtis navrhl, aby členové KV dostávali odpověď na ty úkoly, které mají v seznamu úkolů
a usnesení, oficiálně písemně, podobně jako fungují např. interpelace.
Paní Flamiková se dotázala ohledně smlouvy na provozování tržnice. Podle paní Fialové je smlouva
obtížně vypověditelná (i na základě právního posudku, který odbor OISBD nechal vyhotovit). A to
z několika důvodů, zejména, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, dále důvody výpovědi, které jsou ve
smlouvě uvedeny, tedy závažné porušení smlouvy. Předmět nájmu byl ve smlouvě určen dost široce. Zřízení
tančírny ve 4. podlaží je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, nájemce od toho jednání upustil, míra porušení
záleží na intenzitě a délce porušení (paní Fialová). Toto patro je dlouhodobě používáno jako společenský prostor
(p. Kurtis). Kdo vytvořil text smlouvy – údajná nevypověditelnost smlouvy je důsledkem konkrétního obsahu
smlouvy. Jaká byla historie tohoto dokumentu, jak vznikl, kdo ji vlastně vytvořil/napsal? P. tajemník požádal
paní Fialovou, aby zjistila přes paní Prokopovou z OI historii smlouvy. Paní Flamiková požádala p. tajemníka,
aby zaslal KV kopii právního posudku od OISBD. Paní Kylbergerová se dotázala pana tajemníka, kdo je za tuto
smlouvu odpovědný a zda je smlouva uzavřená za nápadně nevýhodných podmínek? Požádala ho do příštího KD
o písemné zpracování odpověď, nejlépe do tabulky úkolů. Smlouva byla uzavřena za období koalice ODS a
ČSSD. Další diskuse k bodu může pokračovat po dodání požadovaných podkladů. Základní problém (podle p.
tajemníka) je, co nyní s tržnicí provést, aby fungovala, tak jak má. Ta smlouva je nevýhodná minimálně z toho
důvodu, že je právně nevypověditelná (p. Kurtis).
Usnesení 19. 13. 04. – KV bere na vědomí tabulku úkolů a usnesení.
Hlasování: 3 pro, 1 proti, 0 se zdržel, usnesení nebylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Proti

Pro

Omluven

Pro

Nepřítomen

Omluven

K bodu č. 4 Podnět občana: Byt Lidická
Pozn. Předsedkyně: Bod byl odložen z minula, detaily k projednávání podnětu a historii případu na minulých
dvou zasedáních najdete v zápisech číslo 11 a 12.
Rozprava: Paní tajemnice shrnula dosavadní pokusy o doručení pozvánky na zasedání KV p.
,
výsledkem však je, že p.
dopisy nepřebírá, ani na adrese Lidická 10, kde p.
údajně bydlí, ani na
adrese nemovitosti, kterou vlastní (Holzova, Líšeň). Nereaguje na žádná podání, nepřebírá písemnosti, které KV
snažil p.
doručit. V minulém měsíci však navštívil Správu nemovitostí, aby do bytu na Lidické přihlásil
dalšího odběratele služeb (po projednávání jeho podnětu na KV).
P. Vernerová přinesla výpisy z katastru nemovitostí vztahující se k p.
. Prvoinstanční soud
nařídil vyklizení bytu, p.
se odvolal, nyní tedy stále probíhá soudní řízení ve věci odvolání vyklizení bytu,
je třeba počkat na výsledek toho odvolání. Podle toho, že p.
nepřebírá dopisy zaslané KV, z toho se dá
dovozovat, že se vyhýbá setkání s KV. (P. Kurtis) Proto navrhuje ukončit tento podnět pro nesoučinnost p.
s KV. P.
bude zaslána odpověď o procesu projednávání podnětu (paní předsedkyně).
Usnesení 19. 13. 05. – KV bere na vědomí podnět p.
týkající se bytu Lidická 10 včetně informace
Odboru bytového o probíhajícím soudním řízení o vyklizení bytu a o odvolání p.
a konstatuje, že
ani na několik výzev se p.
nedostavil na zasedání KV.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger
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Pro

Pro

Pro

Omluven

Pro

Nepřítomen

Omluven

K bodu č. 5 Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Dispozice s majetkem k.ú. Trnitá – opožděné vyjádření
se k předkupním právům
Dne 6. 10. 2019 byl předsedkyni KV doručen podnět zastupitele pana JUDr. Závodského. Podnět se týká
předkupního práva k p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31, k.ú. Trnitá (Hladíkova). Bod byl předložen na zasedání
zastupitelstva MČ 11. 9. 2019, přičemž v tu dobu již uplynula lhůta pro vyjádření MČ. Písemnost byla přitom
z MMB odeslána datovou zprávou 11. 6. 2019 (přičemž v důvodové zprávě je datum doručení až 19.6 (!)) a při
včasném zpracování by bod mohl být předložen na zasedání zastupitelstva konaného právě dne 19. 6. 2019 a
ZMČ k němu mohlo přijmout usnesení, v němž by definovalo svůj postoj k předkupnímu právu. Jelikož přes léto
ZMČ nezasedalo, bod se dostal na program až o tři měsíce později, kdy již fakticky nebylo k čemu
se vyjadřovat.
Rozprava: Paní Flamiková konstatovala, že předmětný materiál obdržel úřad 8 dní před zasedáním
ZMČ BS. Paní předsedkyně shrnula cestu onoho podání, z níž vyplývá, že dopis se zdržel někde mezi
podatelnou (paní Hana Hrubešová), která jej převzala dne 11. 9., a paní Janou Staňkovou, asistentkou
uvolněného člena ZMČ BS pro oblast majetku, která dopis převzala o 7 dní později, z důvodu dovolené, jak bylo
dále zjištěno. KV upozornil na nutnost zařídit v rámci úřadu vždy zastupitelnost, k takovým prodlevám nesmí
docházet. P. tajemník navrhl, že můžeme apelovat na MMB, aby materiály posílal s větším předstihem (paní
předsedkyně zkonzultuje na odboru majetku na MMB). Všichni přítomní se shodli, že pokud přijde materiál
v takto kritickém termínu, je řešením dávat to hned na stůl na zastupitelstvo (bez projednání v odborných
komisích).
Poté bylo zformulováno usnesení:
Usnesení 19. 13. 06. – KV bere na vědomí podnět p. Závodského a konstatuje, že uvedené zdržení podání
vzniklo tím, že bylo převzato 7 dní po doručení DS paní Janou Staňkovou, a doporučuje, aby v podobných
případech, kdyby hrozilo zmaření lhůty pro podání stanoviska, byl materiál předložen přímo na
zastupitelstvo MČ a i za cenu neprojednání v příslušných orgánech (komisích) a zároveň vyzývá RMČ,
aby zvýšila počet konaných zastupitelstev v kalendářním roce.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Komárek

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Omluven

Pro

Nepřítomen

Omluven

Jednání opustila paní Flamiková v 17.25. Dále není KV usnášeníschopný, jelikož odchodem paní Flamikové
není přítomna nadpoloviční většina všech členů, a tak musely být zbývající body programu přesunuty na další
zasedání.
Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hodin.

V Brně dne 30. 10. 2019
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS
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V Brně dne 15.7. 2019
Statutární město Brno, Městská část Brno-střed
Kontrolní výbor
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. — předsedkyně výboru
Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno

Statutární město Brno
Městská část Brno—střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Doručeno: 19.07.2019 13:07
MCBS/20 9/0121133
listy:lB
přílohy
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Věc: Žádost o prošetření Výzvy k vyklizení a vrácení bytu Č. Lidická 30
Žádám vás o prošetření výše uvedené věci.
Dne 31. 3. 2013 byla uzavřena nájemní smlouva (dále jen smlouva), kde předmětem nájmu je byt
Č. sestávající se ze 2 pokojů, kuchyně a příslušenství, situovaný ve . podlaží domu č.p. 1860,
v Brně na ulici Lidická, č. or. 10. Součástí nájemní smlouvy je Smlouva o právu provést stavbu!
práce (Inominátní smlouva), viz Příloha 1.

a

V souladu se smlouvou byly provedeny stavební práce (celková rekonstrukce bytu). Částka
252.492 Kč stanovená Inominátní smlouvou na kompletní rekonstrukci nepostačovala byla
překročena (viz. Příloha 2). Prostavěné náklady byly doloženy na Správě nemovitostí městské části
Brno-střed.
Na základě požadavku byla provedena pasportizace bytu, kde bylo zjištěno, že došlo ke změně
v dispozičním řešení bytu a to z původně uváděného 2+1 na 1+1. V pasportu je chybně uvedena
dispozice 1+kk.
Rekonstrukce byla prováděna na základě požadavků inominátní smlouvy (viz čl. III., písmeno 2, odst.
b) citace: "v souladu s platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na stavby, v platném znění, a s jinými technickými předpisy," Původní
dispoziční řešení (viz Příloha 3a) nebylo v souladu s požadavky inominátní smlouvy s vyhláškou č.
268/2009 Sb. (mylně uvedené 2+1, obývací pokoj 20,37m2, kuchyň 7,74m2, chodba 7,63m2 a
koupelna 4,13m2; obytná místnost minimálně 8m2 nesplňuje požadavek na obytnou místnost).
Autorizovaná osoba vykonávající technický dozor investora konzultovala změnu dispozičního řešení
v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. s referentem stavebního úřadu. Na základě této konzultace
byla provedená změna dispozičního řešení (viz Příloha 3b). Rekonstrukce bytu je nyní v souladu
s obecně platnými zákony a vyhláškami. Dne 12. 6. 2017 byla podepsána oběma stranami Dohoda o
provedených pracích.
Na základě odsouhlaseného nového dispozičního řešení jsem obdržel výpočtové listy (viz Příloha 4),
které řádně hradím v piné výši, neboť do dnešního dne nedošlo k umořování uznatelných nákladů
dle inominátní smlouvy tj. 252.492 Kč.
Přes výše uvedené skutečnosti jsem byl dopisem ze dne 6. 3. 2017 (viz Příloha 5) donucen uhradit
pokutu za změnu dispozičního řešení ve výši 25.249,20 Kč (viz Příloha 6 potvrzení o platbě) neboť
mi bylo sděleno, že po úhradě smluvní pokuty dojde k uzavření řádné nájemní smlouva
s umořováním uznatelných nákladů, viz citace: „Abys Vámi mohla být uzavřena nájemní smlouva
k bytu č. na ulici Lidická 10, který užíváte, je třeba zaplacení smluvnípokuty ve výši 25.249,20 Kč a

uzavření dohody o provedených prací, v rámci které Vám budou
provedené opravy dodatečně
uznány.
K mému hlubokému údivu jsem obdržel dne 17.7.2017 Výzvu k vyklizen( a vrácen( bytu (viz
Příloha 7)
Proti výzvám o vyklizení bytu jsem se opakovaně odvolal a dostal i odpověď, že proti uzavření
nájemní smlouvy nemá OISBD námitek (viz Příloha 8). Následně proběhlo soudní řízení, kde jsem
byl usnesením vyzván k vyklizen( bytu z důvodu neexistence platné nájemní smlouvy. Proti tomuto
výroku jsem se odvolal.
Vážená předsedkyně kontrolního výboru paní magistro Spilková, dovoluji si Vás a ostatní členy
kontrolního výboru laskavě požádat o prošetřen(výše uvedené věci.
Jen pro úpinost níže uvádím:
•
•
•
•
•

celkové náklady na opravu bytu (Příloha 2)— 271.744 Kč
statický posudek na bourán( nenosných oddělovacích stěn mezi sociálním zázemím a
chodbou končící 50 cm pod stropem (Příloha 9)— 10.000 Kč
zaplacená neoprávněná smluvní pokuta (Příloha 6)- 25.249,20 Kč
soudní výlohy zatím zaplacené —14.100 Kč
další vybavení bytu, které je součásti stavby neuplatňované v nákladech — 285.000 Kč.

Pokud bych musel byt vrátit a vyklidit, požadoval bych vrácení všech nákladů, které již nyní dosahují
výše přes 606.000 Kč.
Přílohy
Příloha 1: Nájemní smlouva +Smlouva o právu provést stavbu / práce (Inominátn(smlouva)
Příloha 2: Doložené prostavěné náklady
Příloha 3a: Původní dispoziční řešení
Příloha 3b: Nové dispoziční řešení
Příloha 4: Protokoly o vyúčtování služeb za období 2016/01— 2016/12 a Výpočtové listy
Příloha 5: Dopis ze dne 6. 3. 2017 (Podmínka podepsání nájemní smlouvy při zaplacen( pokuty)
Příloha 6: Potvrzení o platbě smluvní pokuty
Příloha 7: Výzva k vyklizen( a vrácení bytu
Příloha 8: Dopis ze dne 25. 10. 2019— Vyjádření k udělené smluvní pokutě a vyklizení bytu
Příloha 9: Statický posudek
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Mgr. Jana Plechlová, posouzení důsledků nepravdivosti čestného prohlášení při
přidělování bytu k nájmu:
Co se týče nepravdivosti čestného prohlášení, které řeší KV, prověřovali jsme, zda by takové jednání
mohlo mít trestněprávní důsledky (možný byl TČ "Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o
majetku" či přestupek proti pořádku ve státní správě).
Vzhledem k tomu, že povinnost doložit čestné prohlášení není uloženo zákonem, ale jedná se o
požadavek správního orgánu v samostatné působnosti, není naplněna skutková podstata tohoto TČ
ani přestupku.
V případě, že by byla způsobena v důsledku nepravdivého čestného prohlášení škoda (nikoliv
nepatrná), jednalo by se o TČ podvodu. Nelze však dovodit, že by tímto jednáním vznikla MČ škoda.
Nájemné bylo ze strany nájemců placeno řádně, není vůči nim evidován žádný dluh. (Avšak i v
případě, že by nájem řádně placen nebyl, byli by nájemci žalováni o zaplacení z titulu dlužného
nájemného, nikoliv náhrady škody, kde by musela být prokázána příčinná souvislost mezi porušením
povinnosti a vznikem škody).
Podstatné je to, že v případě, že by byt byl přidělen jinému nájemci, MČ by stanovila nájemné ve
stejné výši. Pro úplnost - nájemci byl byt zhodnocen (jednalo se o byt na opravu vlastním nákladem),
vložené náklady byly nájemcům umořovány. Pro případnou vzniklou škodu však tato skutečnost nemá
žádný vliv.
Pokud jde o uplatnění případné smluvní pokuty, tato není ve smlouvě sjednána, a to jistě s ohledem
na §2239 NOZ (tzv. "zakázaná ujednání") - nájemci bytu nelze platně uložit smluvní pokutu - jednalo
by se o ujednání zhoršující nájemcovo postavení v nájemním vztahu.
Žádné z důsledků naznačovaných KV tedy nelze vůči nájemcům vyvodit.

Mgr. Jana Plechlová, posouzení důsledků nepravdivosti čestného prohlášení při
přidělování bytu k nájmu:
Co se týče nepravdivosti čestného prohlášení, které řeší KV, prověřovali jsme, zda by takové jednání
mohlo mít trestněprávní důsledky (možný byl TČ "Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o
majetku" či přestupek proti pořádku ve státní správě).
Vzhledem k tomu, že povinnost doložit čestné prohlášení není uloženo zákonem, ale jedná se o
požadavek správního orgánu v samostatné působnosti, není naplněna skutková podstata tohoto TČ
ani přestupku.
V případě, že by byla způsobena v důsledku nepravdivého čestného prohlášení škoda (nikoliv
nepatrná), jednalo by se o TČ podvodu. Nelze však dovodit, že by tímto jednáním vznikla MČ škoda.
Nájemné bylo ze strany nájemců placeno řádně, není vůči nim evidován žádný dluh. (Avšak i v
případě, že by nájem řádně placen nebyl, byli by nájemci žalováni o zaplacení z titulu dlužného
nájemného, nikoliv náhrady škody, kde by musela být prokázána příčinná souvislost mezi porušením
povinnosti a vznikem škody).
Podstatné je to, že v případě, že by byt byl přidělen jinému nájemci, MČ by stanovila nájemné ve
stejné výši. Pro úplnost - nájemci byl byt zhodnocen (jednalo se o byt na opravu vlastním nákladem),
vložené náklady byly nájemcům umořovány. Pro případnou vzniklou škodu však tato skutečnost nemá
žádný vliv.
Pokud jde o uplatnění případné smluvní pokuty, tato není ve smlouvě sjednána, a to jistě s ohledem
na §2239 NOZ (tzv. "zakázaná ujednání") - nájemci bytu nelze platně uložit smluvní pokutu - jednalo
by se o ujednání zhoršující nájemcovo postavení v nájemním vztahu.
Žádné z důsledků naznačovaných KV tedy nelze vůči nájemcům vyvodit.

Adresa

Kobližná 9, byt č.

Lidická 10, byt č.

Lidická 10, byt č.

Nájemce

původní
nájemní
smlouva od

01.07.2014

v KN vlastnictví bydlení od
01/2015, v čestném
prohlášení (12/2013)
informace, že vlastní dům
určený k demolici v Lipůvce

01.07.2014

v KN vlastnictví rodinného
domu od 6/2018, v čestném
prohlášení (11/2013) bez
vlastnictví

01.04.2014

v KN vlastnictví rodinného
domu, v čestném prohlášení
(11/2013) informace o
zástavním právu na dům,
který může využívat pouze do
03/2014

Bod jednání č. 05
Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Dispozice s majetkem k.ú. Trnitá – opožděné vyjádření se
k předkupním právům

Důvodová zpráva:
Dne 6. 10. 2019 byl předsedkyni KV doručen podnět zastupitele pana JUDr. Závodského.
Podnět se týká předkupního práva k p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31, k.ú. Trnitá (Hladíkova).
Bod byl předložen na zasedání zastupitelstva MČ 11. 9. 2019, přičemž v tu dobu již
uplynula lhůta pro vyjádření MČ. Písemnost byla přitom z MMB odeslána datovou zprávou
11. 6. 2019 (přičemž v důvodové zprávě je datum doručení až 19.6 (!)) a při včasném
zpracování by bod mohl být předložen na zasedání zastupitelstva konaného právě dne 19. 6.
2019 a ZMČ k němu mohlo přijmout usnesení, v němž by definovalo svůj postoj
k předkupnímu právu. Jelikož přes léto ZMČ nezasedalo, bod se dostal na program až o tři
měsíce později, kdy již fakticky nebylo k čemu se vyjadřovat. Níže naleznete historii
písemnosti v datech, materiál byl skutečně doručen již 11.6., ale trvalo dalších 7 dní než byl
převzat a dále zpracováván.
Plný text podnětu:
Vážená paní předsedkyně,
prosím o prověření ze strany KV níže uvedeného:
jako 10. bod (původní číslování) zářijového zastupitelstva jsme projednávali bod Dispozice s majetkem
- Předkupní právo p.č. 377/23,24,40,50; 1191/31, k.ú. Trnitá (Hladíkova). Vzhledem k tomu, že Rada
nám dané body předložila v době, když už nebylo k čemu se de iure vyjadřovat, zajímal jsem se mírně o
koloběh dokumentů.
Město se na nás obrátilo dopisem ze dne 10.6.2019 č.j. MMB/0244355/2019 a ten byl na MČ Brno-střed
odeslán datovou zprávou dne 11.6.2019. To mám ověřeno od MMB.
V důvodové zprávě k danému bodu pro ZMČ se píše: „Žádost o vyjádření k využití předkupního práva
byla doručena na Odbor dopravy a majetku ÚMČ BS dne 19. 06. 2019.“
Prosím KV, aby vyjasnil, popř. zaujal stanovisko k tomu, kde se daný dopis po ÚMČ toulal
přinejmenším 8 dní, než doputoval na příslušný odbor, zejména když se jedná o zcela standardní
podání, kterých chodí desítky ročně, a musí tak být obecně známo, kde mají taková podání končit.
Dle mého by se KV mohl pověnovat i tomu, jak je možné, že zastupitelstvo dostalo k projednání body
ohledně vyjádření se k předkupním právům opožděně, kdy tedy mu bylo upřeno právo vyjádřit svůj
názor za MČ vůči městu Brno.
Prosím tedy o přípravu důvodové zprávy k danému a následně uvítám i info, na jakém KV dané bude
projednáváno.
V úctě JUDr. Michal Závodský, zastupitel MČ Brno-střed

Historie písemnosti:

Bod jednání č. 06 – bod byl odložen na další zasedání KV
Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Zveřejnění dokumentů z Rady MČ BS v článku na webu
spolku Brno autem

Dne 6. 10. 2019 byl předsedkyni KV doručen podnět zastupitele pana JUDr. Závodského,
v němž upozornil na článek, který byl zveřejněn na webu spolku Brno autem dne 30. 9. 2019,
tedy v den konání zasedání Rady, jehož součástí byl materiál, který přímo ten den Rada
schvalovala. Pan Závodský upozornil na fakt, že řadoví zastupitelé musí několik dní čekat na
zápis z jednání Rady, viz plný text podnětu:
Vážená paní předsedkyně,
prosím o prověření koloběhu dokumentů ÚmČ, a to vzhledem k jednomu dokumentu z Rady MČ BS.
Na webu spolku Brno autem se dne 30. 9. 2019 objevil článek ZÁMĚR OBNOVENÍ ZRUŠENÝCH STÁNÍ
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ (https://www.brno-autem.cz/zamer-obnoveni-zrusenych-stani-namoravskem-namesti/), jehož součástí byl i materiál pro radu, který byl vytvořen také 30.9, a který rada
schvalovala 30.9.
Nebylo by od zajímavosti zjistit, jak interní dokument MČ se téhož dne LEGÁLNĚ dostane do rukou
soukromého spolku. Sice si jsem vědom propojení přes pana radního Mandáta, ale dle mého je přesto
třeba rozlišovat, protože členem rady je pan Mandát, nikoli spolek a spolek nemá automatický přístup
k materiálům rady. Dané mne zajímá o to více, že já ani kolegové zastupitelé nemají k podkladům rady
před schválením zápisu z rady přístup, takže zatímco soukromý spolek již zveřejňuje tentýž den materiál
z rady, já ani kolegové zastupitelé ještě několik dní k němu žádný přístup nemáme.
Osobně nemám problém s tím, aby dokumenty rady byly veřejně přístupné, jen bych uvítal, aby tato
„veřejnost“ byla na stejné úrovni a neplatilo, že jeden má přístup dříve, než ostatní.
Pana tajemníka jsem s daným konfrontoval, on tam problém neshledal, což je naopak dle mého
problematické, když není s to rozlišit různé osoby a různá jejich oprávnění, což u "nejvyššího" úředníka
radnice co do jeho objektivity je poněkud zneklidňující.
Prosím tedy o přípravu důvodové zprávy k danému a následně uvítám i info, na jakém KV dané bude
projednáváno.
V úctě JUDr. Michal Závodský, zastupitel MČ Brno-střed

Dále bylo k uvedené věci zjištěno:
Uvedený článek na webové stránce https://www.brno-autem.cz/zamer-obnovenizrusenych-stani-na-moravskem-namesti/ je skutečně vydán dne 30. 9. 2019 a dole pod článkem
je jako autor uveden pan Jan Mandát, který je sám členem Rady, v hlavičce mahoře je jako
vydavatel uveden spolek Brno autem.
Materiál, který je zveřejněn v rámci článku, je materiálem, který pan Mandát se svým
odborem pro předmětné zasedání Rady na dne 30. 9. připravoval – obsahuje hlasování komisí
a navržené usnesení, o kterém se mělo hlasovat. Nejde tedy např. o pracovní, ještě neověřenou
verzi zápisu z jednání Rady toho dne.
Faktem zůstává, že ostatní zastupitelé mimo radní mají ke všem takovým dokumentům
přístup až o několik dnů později. Paní Miroslava Válková, která zpracovává materiály pro Radu,
je ostatním zastupitelům nahrává do složky Zastupitelsvo/ZapisyRMC/dleBodu ihned poté, co

ověřen zápis z příslušné rady a to tak, že je kompletně celé, jak byly nahrány pro členy rady,
zkopíruje do složky pro zastupitele.
Je k zamyšlení, zdali by nebylo vhodné i rámci radních do ověření zápisu, než budou
informace zveřejňovány, aby se předešlo možným chybám. Případně by mohly být materiály
přístupné online všem zastupitelům.

