Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č.
9/2019
Termín konání:

31. 10. 2019 v 17.00 hodin

Místo konání:

malá zasedací místnost radnice na adrese Brno, Jírova 2

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „předsedkyně“) zahajuje jednání
Kontrolního výboru (dále jen „KV“) v 17.10 hodin.
Konstatuje přítomnost členů:
-

Mgr. Tereza Vašíčková
Silvie Dražanová
PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.
Ing. Miroslav Jurča
Mgr. Jan Zbořil
Jan Skotal
Ladislav Unger
Mgr. Roman Sklenák

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 8 členů KV. Nepřítomen je RNDr. Daniel Borecký,
CSc.
KV přistupuje k jednání.
1. Zahájení a schválení programu
Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Sdělení stavu k vyhotovení Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole plnění
smlouvy o roznosu Líšeňských novin.
4. Podnět ohledně zavedení mechanismu kontroly plnění předmětu smluv, kde tento
předmět je plněn průběžně.
5. Předložení a projednání Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímá
podnětů od občanů:
6. Projednání změn Jednacího řádu Kontrolního výboru.
7. Sdělení stavu k projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019
s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální park
Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017-031888,
objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Přípojka NN a na realizaci stavby dle
této dokumentace“ a reakce na ni.
8. Projednání provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ.
9. Různé

Předsedkyně se dotazuje, zda někdo z přítomných členů vznáší návrh na doplnění programu
KV.
Nikdo z přítomných členů nemá návrh na doplnění programu KV.
Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují
program jednání kontrolního výboru č. 9/2019.“.
PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání
Kontrolního výboru č. 9/2019.“.
2. Volba ověřovatele zápisu:
Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu PharmDr. Ondřeje Zendulku, PhD.
Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.
Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního
výboru se stává PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.“.
PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává PharmDr.
Ondřej Zendulka, PhD.“.
3. Sdělení stavu k vyhotovení Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole plnění
smlouvy o roznosu Líšeňských novin.
Ing. Miroslav Jurča sděluje, že po urgencích obdržel teprve dnes zprávu z komise, v níž je
uvedeno, že komise neobdržela v souvislosti s roznosem Líšeňských novin žádnou stížnost.
Udělala vlastní průzkum a zjistila nedostatky v roznosu.
Členové komise podali informaci, že Líšeňské noviny nebyly dodány v některých ulicích.
Roznos novin je tedy nedostatečný, protože ve smlouvě je roznos novin v rozsahu 100%.
Komise navrhuje rozsah snížit, protože 100% roznos není vykonatelný.
V rámci diskuze je zmíněno, že na facebookových stránkách byly ovšem stížnosti na roznos
provedeny.
V rámci diskuze byla doplněna pracovní verze Předběžné závěrečné zprávy, která bude
předložena na příštím zasedání KV.

4. Podnět ohledně zavedení mechanismu kontroly plnění předmětu smluv, kde tento
předmět je plněn průběžně.
Mgr. Roman Sklenák konstatuje, že dle jeho názoru není zaveden mechanismus, který by
pomohl kontrolovat plnění smluv s průběžným plněním a zároveň uplatňovat sankce za taková

neplnění, které uplatňovány nejsou nebo jsou uplatňovány se zpožděním, a tedy zde hrozí
riziko promlčení těchto nároků.
Členové KV konstatují, že ZMČ by mělo zadat prověření, zda takový kontrolní mechanismus
existuje a jakým způsobem funguje a pokud zaveden není, tak dát podnět k jeho zavedení.
PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „KV doporučuje ZMČ zadat provedení prověření, zda je zaveden
kontrolní mechanismus plnění předmětu smluv s postupným plněním a pokud zaveden
není, tak dát podnět k jeho zavedení.“
5. Předložení a projednání Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímání
podnětů od občanů:
V 17:53 dorazil RNDr. Daniel Borecký, KV již je nyní v plném počtu.
Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedené kontroly systému
přijímání podnětů od občanů.
Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění
Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímání podnětů od občanů a její předložení
ZMČ na nejbližším zasedání.“.
PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené
kontroly systému přijímání podnětů od občanů a její předložení ZMČ na nejbližším
zasedání.“.
Členové KV navrhují v souvislosti s tímto, aby ZMČ přijalo usnesení: „ZMČ ukládá RMČ, aby
projednala doporučení z provedené kontroly uvedené v Závěrečné zprávě a přijala k nim
jednotlivě stanovisko.“
PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Členové KV se dohodli, že předsedkyně zašle informaci o existenci nadepsaného usnesení
k rukám všech zastupitelů v rámci tohoto zápisu.
6. Projednání změn Jednacího řádu Kontrolního výboru a jeho navržení ke schválení
ZMČ
Členové KV prodiskutovali a zapracovali další změny do Návrhu Jednacího řádu.
7. Sdělení stavu k projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019
s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální
park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017031888, objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Přípojka NN a na realizaci
stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni:
Předsedkyně sděluje, že do dnešního dne stále neobdržela materiály, a to konkrétně
Dokumentaci skutečného provedení stavby a sdělení informací, zda je tato k nahlédnutí a zda
odpovídá Projektové dokumentaci, ani sdělení skutečnosti, kdy došlo k předání kompletního

díla bez vad a nedodělků a případných termínů dílčích předání a dále informace kdy došlo, ke
kolaudaci díla, a to včetně dílčích termínů kolaudací, a to i přes opakované výzvy vůči
starostovi MČ a tajemnici.
RNDr. Daniel Borecký, CSc., v následujících dnech o tyto materiály požádá a osobně na
radnici.
8. Projednání změn Jednacího řádu ZMČ
PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD. informuje o průběhu schůze zástupců politických klubů, která
se konala dne 23. 10. 2019.
Předsedkyně předkládá výsledek tohoto jednání v listinné podobě, který obdržela
prostřednictvím e-mailové korespondence od II. místostarosty a členové KV o tomto diskutují.
9. Různé
Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.
Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.
Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.00 hodin.
V Brně dne 31. 10. 2019

V Brně dne 31. 10. 2019

_______________________
Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

_______________________
PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.
ověřovatel zápisu

Přílohy:
-

Prezenční listina

