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

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS

ZÁPIS č. 32/2021
z 32. zasedání konaného dne 22. 4. 2021 od 16. hod. jako online zasedání

Přítomno jednání: Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., Mgr. Jasna Flamiková, Ing. Arch. Gabriel
Kurtis, Bc. Michal Lepka, Dr. Ing. Karen Kylbergerová, PhDr. Jan Pazdírek, MUDr. Vojtěch Weinberger
(celkem 7 členů)
Omluveni: nikdo
Přítomni hosté:
Bc. Petr Štika, MBA, L.L.M., tajemník ÚMČ BS, po celou dobu zasedání
Program jednání:
Zahájení a schválení programu (č. j.: 2021/32/1)
Kontrola zápisu ze zasedání č. 31 (č. j.: 2021/32/2)
Evaluace úkolů a výstupů z KV (č. j.: 2021/32/3)
Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Bezdůvodné obohacení (č. j.: 2021/31/5)
Podnět členky KV: Mgr. Flamiková, Prošetření neuznání zpochybnění hlasování per rollam a praxe
hlasování per rollam v komisích (č. j.: 2021/31/6)
6. Různé (č. j.: 2021/32/6)
7. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Seznam přijatých usnesení:
č. j.
2021/32/1

bod
1

Usnesení
2021.32.01.

2021/32/2

2

2021.32.02.

2021/32/3

3

2021.32.03.

2021/31/5
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2021.32.04.

2021/31/6
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2021.32.05.

obsah
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program
jednání KV ZMČ BS č. 32/2021 dne 22. 4. 2021 tak,
jak byl navržen předsedkyní KV.
KV ZMČ BS schvaluje zápis ze zasedání č. 31 tak, jak
byl zapsán.

vlastník
-

-

-

Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí
tabulku usnesení a úkolů tak, jak byla předložena.
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá o doplnění
podkladů z MMB ohledně bezdůvodného obohacení
týkající se podnětu od p. Závodského.

-

-
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Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed doporučuje ZMČ BS
na základě zkušeností a vývoje nových technologií
provést změnu JŘ komisí a výborů, tak aby v něm byla
explicitně zmíněna možnost videokonference a jasně
vydefinovat, v jakých případech/otázkách je nutné
použít videokonferenci a v jakých případech je možné
použít per rollam, s tím, že primárně preferovanou
formou je osobní jednání.
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termín
-

Další úkoly vyplývající z jednání:
č. j.
2021/32/2

bod
2

2021//32/
5a
2021//32/
5b

číslo

Úkol
Stanovisko ohledně účasti členů zastupitelstva na
zasedáních výboru

vlastník
Předsedkyně
KV

termín
20. 5.
2021

5

Dotaz na MV odbor kontroly a dozoru ohledně
pravidel jednání online

tajemník

20. 5.
2021

5

Dotaz na předsedy komisí ohledně projednávání bodů Předsedkyně
z podnětu paní Flamikové.
kV

20. 5.
2021

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu
Č. j.: 2021/32/1
Jednání Kontrolního výboru ZMČ BS zahájila a řídila předsedkyně KV ZMČ BS Mgr. Monika Lukášová
Spilková, Ph.D. V důsledku aktuální epidemiologické situace bylo rozhodnuto, že se zasedání bude konat
online, přes webové rozhraní. Předsedkyně přivítala přítomné členy a konstatovala, že Kontrolní výbor je
usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech členů (dle přihlášených členů).
Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého
programu, další body nebyly navrženy.
Dále se hlasovalo o programu jednání.
Usnesení 2021.32.01.: – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS
č. 32/2021 dne 22. 4. 2021 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 2 Kontrola zápisu
Č. j.: 2021/32/2
Paní předsedkyně předložila zápis z minulého zasedání výboru a konstatovala, že k zápisu nebyly obdrženy
žádné další připomínky, kromě návrhu p. Weinbergera ohledně zapisování podrobností o účasti hostů (k
jakému bodu, nebo po celé jednání). Zápis je zveřejněn v anonymizované podobě také na webových
stránkách obce.
Diskuze ohledně hostů na KV: předsedkyně byla informována p. starostou, že tomto ohledu se chystá změna
Jednacího řádu – Dr. Kylbergerová uvedla, že podle aktuálního jednacího řádu výborů a komisí může
rozhodnout předseda výboru. Obecně se minule hlasovalo o tom, zda zastupitelé mají mít automaticky
přístup na zasedání komise/výboru – to nebylo přijato a dále se pak předsedkyně ptala, jestli je někdo proti
přítomnosti pana Závodského v tom konkrétním jednání, zde nebyl nikdo proti. (paní předsedkyně). Dr.
Kylbergerová uvedla, že pokud to bude opřeno o hlasování, pak by měl předseda výsledek respektovat,
anebo tedy nehlasovat a rozhodnout ze své pozice. P. Kurtis uvedl názor, že jelikož je výbor orgán
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zastupitelstva, má člen zastupitelstva mít automaticky možnost se jednání výboru zúčastnit. Pan Pazdírek
našel a poukázal na metodický pokyn z MV, že právní nárok na účast ve výboru není.
Paní předsedkyně byla pozvána na schůzku s p. starostou, kde bude diskutováno stanovisko ohledně účasti
členů zastupitelstva na zasedání výborů ZMČ.
Usnesení 2021.32.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 31 tak, jak byl zapsán.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 3 Evaluace úkolů a výstupů z KV
(č. j. 2021/32/3)
Shrnutí stavu:
-

byla vypracována tabulka soudních znalců, se kterými MČ spolupracovala v minulosti, od roku
2014, pokud bude potřeba pro další práci, je možné se k tomu kdykoli vrátit

-

P. Weinberger si všiml, že u Odboru majetku je uveden p.
z OISBD?, je to pouze shoda jmen (p. tajemník)

-

Dalším podkladem je tabulka četnosti zasedání výborů a komisí a forma těchto zasedání – bude
projednáno následně u příslušného bodu

-

Bod ohledně nebytů – bude projednáno po Covidu

, je v nějakém vztahu k p.

Usnesení 2021.32.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí tabulku usnesení a úkolů tak, jak
byla předložena.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 4 Podnět zastupitele: JUDr. Závodský, Bezdůvodné obohacení
(č. j.: 2021/31/5)
Rozprava: Podkladového materiál z MMB stále nebyl zpracován, nejsou tedy nové podklady pro jednání.
Paní Dr. Kylbergerová uvedla, že to vypadá tak, že se lidem prodávali domy a byty bez pozemků a teď je za
to trestáme. P. tajemník uvedl, že tato situace vznikla historicky a v současnosti je situace taková, že vlastníci
bytů by měli platit za tyto pozemky nájem (řešeno nyní jako bezdůvodné obohacení), takže by se to mělo dát
do pořádku. MMB dalo doporučení nabídnout možnost odkupu pozemku anebo platit nájem. Jde o to, že tito
lidé si nebyli vědomi, že mají něco platit v momentě, kdy kupovali byt (Dr. Kylbergerová). V některých
historických smlouvách to bylo přímo vyloučeno (platba za nájem pozemku), v jiných ne. P. Pazdírek - měl
by být stejný vlastník pozemku a stavby.
Usnesení 2021.32.04. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá o doplnění podkladů z MMB ohledně
bezdůvodného obohacení týkající se podnětu od p. Závodského.

3

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 5 Podnět členky KV: Mgr. Flamiková, Prošetření neuznání zpochybnění hlasování per rollam a
praxe hlasování per rollam v komisích
(č. j.: 2021/31/6)
Rozprava: Paní předsedkyně shrnula základní poznatky z tabulky četnosti zasedání výborů a komisí. Nejvíc
zasedání měla bytová komise, dislokační, hned za ní KSBD a pro školství. Nejvíce online zasedání má
bytová komise a dislokační. Zatímco KSBD používala hodně zasedání per rollam. Komise ŽP má také
vysoký podíl per rollam, u komise dopravní je to rovnoměrně rozloženo. Co se týká výborů – KV per rollam
neměl, FV jen jedno hlasování per rollam.
V KSBD je řešeno hlavně prostřednictvím per rollam, řeší se tam docela důležité body – např. privatizace
domů, VZ, opravy a slevy nebytů apod. (paní předsedkyně). Jak uvedla paní Kylbergerová minule, s touto
formou obecně nemá problém, na dotazy e-mailem ji bylo vždy zodpovězeno. Paní Flamiková napadala
pouze určitá hlasování – a odkazuje na JŘ, podle kterého se má per rollam používat pouze ve výjimečných
případech – viz čl. 7 odst. 1 JŘ
Ve výjimečných případech může komise přijímat svá usnesení mimo jednání, tzv. per rollam. Hlasování per
rollam vyhlašuje předseda komise, příp. v jeho nepřítomnosti místopředseda komise (pro účely tohoto článku
dále jen „předseda komise“) a organizačně zajišťuje osoba jím pověřená z řad ÚMČ BS.
p. Flamiková v přápadu 2 bodů, a to: investiční záměr v komisi dopravní a kácení stromů na nádvoří
v komisi životního prostředí předem požádala, aby bylo projednáno přes webkonferenci, což jí nebylo p.
předsedou komise umožněno. P. Bílek se též ozval, že neproběhla diskuse, to je hlavní výhoda osobního
jednání, znát názor ostatních. Existují tedy dva typy bodů (p. předsedkyně), jedny technického charakteru, to
se dá řešit přes e-mail, ale další body obsahově složitější, vyžadují diskusi, výměnu názorů. P. Kurtis,
některé věci je možné řešit jednoduše, ale k jiným je potřeba diskuse. Paní Kylbergerová souhlasí. U
písemné diskuse může dojít k nedorozumění (paní Flamiková). Názor lze tříbit tím, že uslyšíme názor jiných.
Je-li nějaká věc kvalitně vydiskutována v komisích, výborech, tak by to potom nemuselo být tak složitě
diskutováno na zastupitelstvu. Některé věci se dají vydiskutovat již v komisích mezi odbornými zástupci.
(paní předsedkyně). P. Lepka uvedl k tomuto, že živou diskusi nemůže nikdy nic nahradit. Mohou existovat
nějaké drobnosti, které mohou být pro hlasování rozhodující. Na Ministerstvu dopravy to funguje, že se
nejdříve rozešle materiál, pak se rozešlou připomínky a až následně se hlasuje. Každý má právo vyjádřit svůj
názor a pak následně podle vyslyšených argumentů hlasovat. P. Kurtis má zkušenost ze stavební komise, že
na základě diskuse i hlasuje kolikrát jinak, než původně zamýšlel. Důležitost živé rozpravy je jasná věc, když
se tvořil JŘ, nebyla ještě žádná covidová situace (paní předsedkyně). Nový JŘ by to měl reflektovat změnu
způsobů jednání.
Paní předsedkyně uvedla, že podle jejího návrhu byl porušen JŘ – o žádnou výjimečnou situaci podle ní
nešlo. P. Lepka – existuje nějaký právní názor? Vyžádat si právní názor i vyjádření předsedů komisí
k případům dle podnětu od paní Flamikové. P. tajemník může právní stanovisko zajistit (na MV např.).
Apeloval, aby se upřela pozornost především na to, jak by to mohlo fungovat dál. Nový typ zasedání
nemusel všem vyhovovat. P. Pazdírek - mělo by se apelovat na předsedy komisí. Nová praxe
videokonference může naprosto nahradit dosavadní typy jednání. Proč někteří chtějí per rollam a ne
videokonferenci? Paní Flamiková hlasovala pro per rollam, ale jenom pro technické body, cítí se nyní
podvedená. Apel na předsedy komisí, aby tuto praxi změnili. P. Weinberger – dobré iniciovat změnu JŘ a
doplnit ho o videokonference – a vyzval by předsedy komisí, kteří nemají žádnou či jednu videokonferenci,
aby se k tomu vyjádřili. Otevřít diskusi ohledně změny JŘ ale zároveň nezavrhovat per rollam, ale stanovit
podmínky. P. Lepka – upřednostnit videokonferenci před per rollam.
P. Kylbergerová – počkat na stanovisko MV, než oslovíme předsedy komisí
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Paní Flamiková si nemyslí, že bychom nemohli oslovit předsedy komisí hned.
KV by inicioval změnu JŘ komisí a výborů – doporučit změnu JŘ, aby reflektovala nové nástroje, a umožnit
videokonference, v jakých případech se bude videokonference používat, v jakých per rollam (paní
předsedkyně).
Usnesení 2021.32.05. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed doporučuje ZMČ BS na základě zkušeností a
vývoje nových technologií provést změnu JŘ komisí a výborů, tak aby v něm byla explicitně zmíněna
možnost videokonference a jasně vydefinovat, v jakých případech (otázkách) je nutné použít
videokonferenci a v jakých případech je možné použít per rollam, s tím, že primárně preferovanou formou je
osobní jednání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato.
Lukášová

Kylbergerová

Flamiková

Lepka

Kurtis

Pazdírek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

K bodu č. 6 Různé
Č.j. 2021/32/6
Rozprava: Paní předsedkyně vyzvala k diskusi. Paní Kylbergerová – ohledně usnesení zastupitelstva – že
bychom měli kontrolovat. Ano, je průběžně překládáno KV. (paní předsedkyně).
K bodu č. 7 Závěr
Paní předsedkyně poděkovala členům a panu tajemníkovi a ostatním hostům za účast.
Online zasedání bylo ukončeno v 17.10 hodin.
Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční 20. 5. 2021 v 16:00 hodin. Pokud bude příznivá epidemiologická
situace, bude jednání konáno osobně.
V Brně dne 23. 4. 2021
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS
Zapsala: Ing. Bc. Veronika Gruberová
Zápis obdrží:
Na vědomí:

členové Kontrolního výboru ZMČ BS
starosta MČ BS
tajemník ÚMČ BS
Odbor právní a organizační ÚMČ BS

5

