Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č.
5/2019
Termín konání:

18. 4. 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 17.00.
Konstatuje přítomnost členů:
-

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

Předsedkyně konstatuje, že přítomni jsou všichni členové KV.
KV přistupuje k jednání.
Předsedkyně konstatuje, že KV je dle Jednacího řádu usnášeníschopný.

1. Zahájení a schválení programu
Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:
Zahájení a schválení programu
Volba ověřovatele zápisu
Sdělení předsedkyně ve věci pozvaných.
Upřesnění dotazů členů KV ohledně provedení kontroly činnosti Komise pro Líšeňské
noviny v souvislosti s roznosem Líšeňských novin na základě osobní účastí JUDr.
Martina Příborského, EMLE, II. místostarosty, na jednání KV.
5. Sdělení k průběhu provedení Kontroly jednacích řádů komisí.
6. Sdělení k průběhu provedení Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování
dotací a systému.
7. Různé.
1.
2.
3.
4.

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. 7/2019.“.
PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání
Kontrolního výboru č. 5/2019.“.
2. Volba ověřovatele zápisu:
Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Romana Sklenáka.
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: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0
Bylo přijato usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Mgr. Roman
Sklenák.“.
3. Sdělení předsedkyně ve věci pozvaných:
Předsedkyně uvádí, že kontaktovala se žádostí o dostavení se na jednání kontrolního výboru
určené osoby, přičemž účast byla potvrzena panem JUDr. Martinem Příborským, EMLE, II.
místostarostou na 17.00 hodin a dále panem Mgr. Františkem Ševčíkem, předsedou komise,
na 19.00 hodin.

4. Upřesnění dotazů členů KV ohledně provedení kontroly činnosti Komise pro
Líšeňské noviny v souvislosti s roznosem Líšeňských novin na základě osobní
účastí JUDr. Martina Příborského, EMLE, II. místostarosty, na jednání KV:
Na jednání KV se dostavil na 17.00 hodin JUDr. Martin Příborský, EMLE, II. místostarosta, do
jehož gesce spadá Komise pro Líšeňské noviny a dále oblast bezpečnosti v Líšni.
K dotazům členů KV JUDr. Martin Příborský, EMLE, II. místostarosta, uvedl:
a) Komise pro Líšeňské noviny provádí vlastní šetření roznosu Líšeňských novin.
b) Ponechán čas v délce 3 měsíce ohledně roznosu (první měsíc kontroly je březen).
c) Výsledky roznosu Líšeňských novin vyhodnocené nejsou, pravděpodobně budou
vyhodnoceny v červnu.
d) Vše bude v rámci Komise pro Líšeňského noviny vyhodnocovat až hromadně.
Prozatím má takové informace, že existuje poměrně velké procento neroznesených
Líšeňských novin.
e) Uvádí, že roznos byl původně organizován Českou poštou, následně Českou
distribuční od cca ledna 2019, kdy ale byly v roznosu poměrně zásadní nedostatky.
f) Subjekt poskytující tisk a roznos Líšeňských novin - Pan Prodělal má sjednán
s Městskou částí roznos 100%, jeho poddodavatel má sjednán roznos 90 %. Byl
pozván na jednání Komise pro Líšeňské noviny, kde toto s ním bylo řešeno a
podrobnosti byl dotazován.

g) Komise pro Líšeňské noviny zavedla systém namátkových kontrol formou
náhodného výběru adres. Jako dobrovolníci se nabídli členové Komise pro
Líšeňské noviny. Vzorek by měl být 100 adres.
h) Na dotaz RNDr. Daniela Boreckého CSc. ohledně doručování Líšeňských novin
pro obyvatele mimo Líšeň, jež si o toto požádali reaguje tak, že toto momentálně
prováděno není, ale že bude doplněna distribuční síť o místa, kde je možné odebrat
Líšeňské noviny. Varianta jsou také brigádníci, kteří budou provádět roznos přímo
pro městskou část.
i) Členové KV se dále dotazují na množství stížností na roznos Líšeňských novin
JUDr. Martin Příborský, EMLE sděluje, že takové stížnosti nejsou.
j) Závěrem JUDr. Martin Příborský, EMLE, konstatuje, že dle jeho názoru a dle
názoru právního oddělení ÚMČ Brno-Líšeň, s jehož představiteli tento svůj názor
konzultoval, nebylo provedení Kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin
ze strany Kontrolního výboru oprávněné.
Kontrolní výbor krátce konzultuje oprávněnost Kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských
novin a všichni členové se shodují, že provedení kontroly bylo zcela v souladu s platnými
právními předpisy.
Kontrolní tým sděluje, že má kompletní informace pro vyhotovení předběžné závěrečné
zprávy.
Předsedkyně KV se dále JUDr. Martina Příborského, EMLE, jako představitele koalice,
dotazuje z jakého důvodu byl stažen z jednání ZMČ materiál představující návrh nového
Jednacího řádu KV, že KV o tomto nebyl žádným způsobem blíže vyrozuměn. JUDr. Martin
Příborský, EMLE, sděluje, že koaliční zastupitelé se zněním Jednacího řádu, jak byl navržen
Kontrolním výborem, nesouhlasí, neboť mají za to, že je v rozporu s platnými právními
předpisy. Předsedkyně KV se dotazuje, z jakého důvodu tyto výhrady nebyly specifikovány a
předloženy KV, aby mohl být Jednací řád případně upraven. JUDr. Martin Příborský, EMLE,
sděluje, že měl za to, že tyto nedostatky, které měla koalice na mysli, odhalí KV na svém
zasedání. Po konstatování všech členů KV, že tyto nedostatky skutečně musí být ze strany
koaličních zastupitelů specifikovány, neboť členové KV mají za to, že návrh nového Jednacího
řádu KV je zcela v pořádku, konstatuje JUDr. Martin Příborský, EMLE, že specifikují tyto
nedostatky a obratem doloží na jednání KV.
Předsedkyně konstatuje, že se na jednání KV dostavil se Mgr. František Ševčík jako další host.
JUDr. Martin Příborský, EMLE, zůstává přítomen.
K dotazům KV v souvislosti s Kontrolou činnosti a využití veřejných prostředků při činnosti
Komise veřejného pořádku, prevence a údržby:
a) K dotazu, zda bude status doplněn či upraven sdělují, že prozatím nikoli.
V současnosti čekají na vyjádření Městské policie, kterou požádali o sdělení
připomínek ke statusu a dále k připomínkám KV, aby mohly být zapracovány
v souladu se závěrečnou zprávou.
b) K dotazu, zda existuje statistika činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a
údržby, sdělují, že statistika se nedělá. Výsledky činnosti v podobě zpráv o
provedených kontrolách jsou předávány příslušným úředníkům a dále jsou
zveřejňovány na internetových stránkách MČ Brno-Líšeň.
c) K dotazu, kde berou podněty pro výkon činnosti sdělují, že od členů Komise
veřejného pořádku, prevence a údržby a z Komise bezpečnosti, kam se obracejí
přímo občané, jejichž podněty se zde projednají a předají dále Komisi veřejného
pořádku, prevence a údržby nebo příslušnému úředníkovi. Evidovány

d)

e)

f)

g)

h)
i)

pravděpodobně nejsou, ale neumí na to odpovědět, má za to, že takový dotaz by
měl směřovat spíše na Komisi bezpečnosti.
K dotazu, co se děje s podnětem předaným od Komise veřejného pořádku
příslušnému úředníkovi, sděluje Mgr. František Ševčík, že dle jeho názoru jsou
výsledky velmi dobré a oceňuje spolupráci s úřadem, protože dochází k velmi
rychlé reakci a související nápravě.
K dotazu, zda existuje hodnocení efektivnosti za dobu činnosti Komise veřejného
pořádku, sdělují, že takové hodnocení efektivnosti není. Předkládají pouze zjištěné
nedostatky příslušným úředníkům a na vědomí uvolněnému.
K dotazu, jaký má význam pro činnost komise to, že jsou stávající nebo bývalí
policisté, sděluje Mgr. František Ševčík, že znají místní poměry, poznají rozdíl mezi
přestupkem a trestným činem a dokážou adekvátně reagovat.
K dotazu, jaká je vize komise, sdělují, že posílení kontrolní funkce z důvodu
neposílení zástupců Městské policie v Brně-Líšni a pomoc radnici mít přehled o
nedostatcích.
K dotazu, zda mají zpětnou vazbu ze statistik Městské policie, zda došlo ke snížení
kriminality, sdělují, že takovou zpětnou vazbu nemají.
Závěrem konstatují, předseda komise je zván jako host na Komisi bezpečnosti,
takže obě komise jsou v kooperaci.

5. Sdělení k průběhu provedení Kontroly jednacích řádů komisí:
PharmDr. Ondřej Zendulka PhD. sděluje, že Předběžná závěrečná zpráva byla odeslána všem
radním prostřednictvím e-mailové korespondence dne 2. 4. 2019 s lhůtou k vyjádření v délce
15 dnů, která skončila dne 17. 4. 2019, přičemž žádné vyjádření v této věci doručeno nebylo,
tedy došlo k marnému uplynutí lhůty.
JUDr. Martin Příborský, EMLE, sděluje, že vyjádření je z jejich strany zpracováváno a dle jeho
mínění mělo být dnes odesláno. KV konstatuje, že vyčká na toto vyjádření. JUDr. Martin
Příborský, EMLE, odchází z jednání KV.
Probíhá diskuze ohledně předběžné závěrečné zprávy ohledně organizace akcí sportovní
komisí, zda skutečně organizovány jsou nebo zda je problém v tom, že je pouze uváděno, že
jsou organizovány sportovní komisí.

6. Sdělení k průběhu provedení Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování
dotací a systému:
Členové kontrolního týmu krátce vylíčili závěry z návrhu Předběžné závěrečné zprávy.
Probíhá krátká diskuze a jednotlivá doplnění a dotazování ze strany členů KV.
Členové kontrolního týmu konstatují, že Předběžná závěrečná zpráva bude doplněna a
předložena členům KV na dalším zasedání.
7. Různé
Předsedkyně KV konstatuje, že je dohodnuta s Ing. arch. Ivou Kremitovskou, I.
místostarostkou, na provádění plnění kontrolní povinnosti KV ohledně plnění usnesení RMČ a
ZMČ. V průběhu následujících dní se dohodnou na způsobu předkládání.

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.
Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.
Předsedkyně konstatuje, že další termín jednání Kontrolního výboru je 18. 4. 2019 v 17.00.
Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.20 hodin.

V Brně dne 18. 4. 2019

V Brně dne 18. 4. 2019

_______________________
Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

_______________________
Mgr. Roman Sklenák
ověřovatel zápisu

Přílohy:
-

Prezenční listina

