
Zápis

z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Starý Lískovec
konané 5.12.2022 v 16:30 hodin,

v zasedací místnosti sekretariátu ÚMČ

Přítomní členové: Jaroslav Zelený, Vendula Svobodová, Michaela Ambrožová, Daniel
Valenta, Simona Ondroušková, Michaela Ambrožová, Stanislav Skřička, Šárka Kozáková

Přítomní hosté: -

Ověřovatel/ka: Simona Ondroušková

A) Zahájení

Předsedkyně kontrolního výboru zahájila první zasedání. Přivítala všechny členy. Dále
vyzvala všechny členy, aby se také krátce představili.

B) Program

1. Schválení programu a ověřeovatele*ky

Vendula Svobodová navrhla doplnění programu o bod 4. Diskuze o náplni.
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Program byl schválen

2. Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Starý Lískovec

Představení jednacího řádu, který byl členům odeslán dopředu, aby si mohli připravit
připomínky.

Daniel Valenta upozorňuje na formulaci v článku 5, odst 2. Na základě jeho připomínky byl
jednací řád pozměněn. Změna z přítomných členů” na “všech členů”.

Simona Ondroušková připomínkuje scházení se výboru, pokud by nebyl harmonogram a
dále zasílání podkladů, alespoň 7 dní dopředu.



Daniel Valenta se přimlouvá za harmonogram, připomíná, že se dá výbor zrušit, pokud
nebude agenda.
Simona Ondroušková navrhuje změnu v článku 4, odst. 1 ke svolání mimořádného
kontrolního výboru “Ten je povinný svolat jednání výboru do 10 dnů požádá-li o to alespoň ⅓
členů výboru.” - změna zapracována.

Stanislav Skřička navrhuje vymazat ze článku 3, odst. 2, část textu, která se věnuje
stížnostem občanů na pracovníky úřadu. Připomínka zapracována. Dále zmiňuje
pochybnost, zda je nutné mít jednací řád.

Jaroslav Zelený vyjadřuje zájem, aby se jednací řád výboru zakládal na zákonu o obcích a
zároveň vycházel z jednacího řádu RMČ Starý Lískovec. Dále si pan Zelený ujasňuje, jakým
způsobem budou členové postupovat při žádostech o materiály a kontrolách výboru.
Vendula Svobodová zodpovídá p. Zelenému, že buď se kontrolní výbor ke kontrole usnese
sám nebo po něm bude chtít kontrolu zastupitelstvo. Jinak o materiály může žádat sám, jako
zastupitel nebo o ně bude žádat p. Svobodová jménem kontrolního výboru.
Jaroslav Zelený se dotazuje, jakým způsbem bude zastupitelstvo pověřovat kontrolní výbor.
Vendula Svobodová odpovídá p. Zelenému, že v takovém případě půjde od zastupitelstva
usnesení.
Daniel Valenta připomíná, že není nutné kontrolovat všechna usnesení rady a zastupitelstva,
ale pouze ta, o kterých se výbor usnese.

Vendula Svobodová se přimlouvá za volnější deifinice v jednacím řádu.

Členové kontrolního výboru se domluvili na připomínkování dokumentu prostřednictvím
otevřeného dokuemntu, aby bylo možnost vyjádřit se ke všem připomínkám.

Návrh usnesení 1.1:

Kontrolní výbor ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odkladem hlasování tohoto bodu a jeho
navržení na dalším zasedání.
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3. Schválení harmonogramu na rok 2023

Předsedkyně navrhla termíny schůzí kontrolního výboru každý měsíc. Diskuzí se dále
stanovily následující termíny. Zasedání bude vždy probíhat od 16:30 do 17:30.

Navržený harmonogrm schůzí kontrolního výboru na první polovinu roku 2023:
- 16.1., 6.2., 27.2., 3.4., 15.5., 19.6.

Návrh usnesení 1.2:

Kontrolní výbor ZMČ Brno-Starý Lískovec schvaluje navržená harmonogram schůzí výboru
na první polovinu roku 2023.
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Odchází Daniel Valenta (17:15)

4. Diskuze o náplni

Na základě diskuze budou kontrolním výborem žádány následující materiály:
- Pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných z

rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec.
- Zásady přidělování bytů v MČ Brno-Starý Lískovec.
- Znění dokumentu o mlčenlivosti členů výboru, kteří jsou zároveň i zastupiteli a také

těch, kteří jsou pouze členy výboru.

Návrh usnesení 1.3:

Kontrolní výbor ZMČ Brno-Starý Lískovec žádá o poskytnutí výše uvedených dokumentů v
elektronické podobě.
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Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně poté vyjádřila nutnost mít dokumenty v předstihu před zasedáním kontrolního
výboru, aby se s nimi členové mohli seznámit a na výboru už byly diskutovány konkrétní
body.

Návrh usnesení 1.4:

Kontrolní výbor ZMČ Starý Lískovec žádá tajemníka ÚMČ, aby na příští zasedání výboru
byly k dispozici vyžádáné podklady elektornicky včetně příloh alespoň tři pracovní dny před
zasedáním výboru.
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Usnesení bylo přijato.

Zbytek bodů programu nebyl projednán z časových důvodu. Kontrolní výbor se musí řídit
otevírací dobou úřadu.

Předsedkyně kontrolního výboru ukončila zasedání v 17:25.

RNDr. Vendula Svobodová
předsedkyně kontrolního výboru ZMČ Brno-Starý Lískovec

Zápis byl ověřen 6.12.2022 Ing. Simonou Ondrouškovou.


