Kontrolní výbor
Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany
Tuřanské nám. 1
620 00 BRNO
Zápis ze zasedání č. 14/VIII Kontrolního výboru ze dne 21. 06. 2021 v 19:30, Tuřanské nám. 1
Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Michal Krátký
Ing. Martin Chvátal
Antonín Tůma
Leoš Prokeš, MBA

Omluven: Bc. Lukáš Lach

Program zasedání KV:
1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatele zápisu a usnesení.
2. Připomínky k předcházejícímu zápisu, kontrola úkolů a usnesení.
3. Kontrola a připomínky k usnesení ZMČ, RMČ, činnosti komisí a výboru.
4. Různé, usnesení, závěr.
Zápis ze zasedání KV:
Ad. 1) Předseda výboru zahájil jednání v 19:30 a přivítal přítomné dle prezenční
listiny a předložil program jednání KV na dnešním zasedání.
Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, předložený program jednání KV byl schválen.
Kontrolní výbor schvaluje ověřovatelem zápisu a usnesení pana Leoše
Prokeše.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
Ad. 2) Připomínky k předcházejícímu zápisu, kontrola úkolů a usnesení.
Kontrolní výbor se seznámil s písemnou odpovědí vedení MČ Brno-Tuřany na
třinácté usnesení KV.
Kontrolnímu výbor bere písemnou odpověď vedení MČ Brno-Tuřany na
třinácté usnesení KV na vědomí.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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Ad. 3)

Kontrola a připomínky k usnesení ZMČ, RMČ, činnosti komisí a výboru.

a) kontrola usnesení ZMČ:
Nejsou připomínky.
b) kontrola usnesení RMČ:
Nejsou připomínky.
c) kontrola zápisu z jednání komisí:
Nejsou připomínky.
d) kontrola zápisů z jednání Finančního výboru:
Nejsou připomínky.
Ad. 4) Různé, usnesení, závěr.
Kontrolní výbor se seznámil s žádostí … ze dne 15. 6. 2021 spočívající v „žádosti o
prověření činnosti Rady MČ Tuřany, spočívající v plýtvání finančními prostředky
naší městské části, a předložení Zastupitelstvu MČ k projednání na schůzi dne
24.6.2021“.
Kontrolní výbor si dovoluje požádat o poskytnutí podkladů a právního
rozboru žádosti …, zejména se jedná o poskytnutí smlouvy č. 20-01-16. Právní
rozbor by se měl týkat části žádosti zmiňující zákonné povinnosti řádného
hospodáře a trestní odpovědnosti dle platných právních předpisů. (zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Další podklad
bude dokládat schvalování finančních prostředků na studii zmíněnou
v žádosti.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
Po seznámení a odhlasování usnesení k jednotlivým projednávaným bodům
ukončil předseda Kontrolního výboru jednání v 20:10.

Zapsal: Bc. Michal Krátký
Ověřil: Leoš Prokeš, MBA
Bc. Michal Krátký
předseda Kontrolního výboru
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