Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Líšeň č.
5/2020
Termín konání:

24. 9. 2020 v 17.00 hodin

Místo konání:

v malé zasedací místnosti radnice na adrese Brno, Jírova 2

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „předsedkyně1) zahajuje jednání
Kontrolního výboru (dále jen „KV) v 17.10 hodin.
Konstatuje přítomnost členů:

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

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 8 členů KV. Zjednání se omluvil RNDr. Daniel
Borecký, CSc., Mgr. Jan Zbořil a Jan Skotal
Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Předběžná závěrečná zpráva o provedení Kontroly využití veřejných prostředků
v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Horníkova“ a „Kluziště na Salesku“
4. Závěrečná zpráva o provedení Kontroly činnosti a využití veřejných prostředků při
činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a údržby.
5. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
6. 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. 5/2020.“.
PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Členové
Kontrolního výboru č. 5/2020.“.

Kontrolního

výboru

schvalují program jednání

1. Volba ověřovatele zápisu:
Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Roman Sklenák,
Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního
výboru se stává Mgr. Roman Sklenák“.

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Mgr. Roman
Sklenák“.
2. Předběžná závěrečná zpráva o provedení Kontroly využití veřejných prostředků
v projektech „Nafukovací hala u ZS Horníkova“ a „Kluziště na Salesku“
Předsedkyně předává slovo Mgr. Romanu Sklenákovi, který podrobně představuje
předběžnou zprávu. Členové KV se dotazují k jednotlivým bodům a členové kontrolního týmu
tyto dotazy zodpovídají. Mgr. Roman Sklenák závěrem sděluje, že zpráva bude zaslána
k vyjádření kontrolovaným subjektům a bude informovat členy KV o jejich vyjádření.

7. Předběžná závěrečná zpráva o provedení Kontroly činnosti a využití veřejných
prostředků při činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a údržby.
Předsedkyně předává slovo kontrolnímu týmu, který podrobně představuje předběžnou
zprávu. Členové KV se dotazují k jednotlivým bodům a členové kontrolního týmu tyto dotazy
zodpovídají. Členové KV diskutují o předložené závěrečné zprávě. S ohledem na to, že
členové KV mají za to, že závěr by měl být pozměněn, neboť bylo zjištěno, že kontrola nalezla
porušení, tak členové kontrolního týmu sdělují, že zprávu zašlou opětovně k vyjádření
kontrolovaným subjektům

3. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva

RNDr. Daniel Borecký, CSc., není přítomen, a tedy plnění usnesení Zastupitelstva MČ a Rady
MČ bude předloženo na dalším jednání KV.

4. Různé
Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.
Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.30 hodin.

V Brně dne 24. 9. 2020

V Brně dne 24. 9. 2020

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Roman Sklenák
ověřovatel zápisu

