Kontrolní výbor
Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany
Tuřanské nám. 1
620 00 BRNO
Zápis ze zasedání č. 15/VIII Kontrolního výboru ze dne 30. 08. 2021 v 19:30, Javorová 9
Přítomni dle prezenční listiny: Bc. Michal Krátký
Bc. Lukáš Lach
Ing. Martin Chvátal
Antonín Tůma

Omluven: Leoš Prokeš, MBA

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 19:37 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 Lukáše
Lacha.
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
čtrnácté usnesení KV.
Kontrolní výbor bere písemnou odpověď vedení MČ Brno-Tuřany na čtrnácté
usnesení KV na vědomí, kdy se seznámil s poskytnutými podklady
a stanoviskem k žádosti … .
Kontrolní výbor na základě vyžádaných podkladů a stanoviska vedení MČ
a ÚMČ Brno-Tuřany konstatuje, že nedošlo k plýtvání finančními prostředky.
Smlouva na „Zpracování územní studie v území Sokolnická – Myslivecká“ je
řádně uzavřena a kryta finančními prostředky z rozpočtu MČ. Finanční
prostředky na studii byly řádně schváleny Zastupitelstvem MČ Brno-Tuřany,
tudíž Rada MČ nekonala v rozporu s vůlí zastupitelstva.
1

Kontrolní výbor neshledal žádná pochybení, která zmiňuje … ve své žádosti,
tudíž se předmětnou žádostí nebude dále zabývat.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
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.
Nejsou připomínky.
Po seznámení a odhlasování usnesení k jednotlivým projednávaným bodům
ukončil předseda Kontrolního výboru jednání v 20:00.

Zapsal: Bc. Michal Krátký
Ověřil: Bc. Lukáš Lach
Bc. Michal Krátký
předseda Kontrolního výboru
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Kontrolní výbor
Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany
Tuřanské nám. 1
620 00 BRNO

Usnesení ze zasedání č. 15/VIII Kontrolního výboru ze dne 30. 08. 2021 v 19:30, Javorová 9
1. Schvaluje.
1.1 Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, předložený program jednání KV byl schválen
1.2 Kontrolní výbor schvaluje ověřovatelem zápisu a usnesení pana Lukáše Lacha.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, usnesení bylo přijato
2. Doporučuje, požaduje nebo bere na vědomí
2.1 Kontrolní výbor bere písemnou odpověď vedení MČ Brno-Tuřany na čtrnácté
usnesení KV na vědomí, kdy se seznámil s poskytnutými podklady a stanoviskem
k žádosti … .
Kontrolní výbor na základě vyžádaných podkladů a stanoviska vedení MČ a ÚMČ
Brno-Tuřany konstatuje, že nedošlo k plýtvání finančními prostředky. Smlouva na
„Zpracování územní studie v území Sokolnická – Myslivecká“ je řádně uzavřena
a kryta finančními prostředky z rozpočtu MČ. Finanční prostředky na studii byly
řádně schváleny Zastupitelstvem MČ Brno-Tuřany, tudíž Rada MČ nekonala
v rozporu s vůlí zastupitelstva.
Kontrolní výbor neshledal žádná pochybení, která zmiňuje … ve své žádosti, tudíž se
předmětnou žádostí nebude dále zabývat.
Hlasování:
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0, usnesení bylo přijato

Zapsal: Bc. Michal Krátký
Ověřil: Bc. Lukáš Lach
Bc. Michal Krátký
předseda Kontrolního výboru
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