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 Zápis 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice  

 konaného dne 16. 8. 2022 

 

 

Přítomni:   

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - předseda 

Sylva Bernátová 

Ing. Erik Mikuš, EUR ING 

Ing. Jiří Brabec 

Richard Tomandl 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Odsouhlasení zápisů z provedených kontrol 

3. Shrnutí práce KV za uplynulé volební období 

4. Různé 

 

Bod 1) Schválení programu zasedání 

Zasedání Kontrolního výboru ZMM řídil jeho předseda Libor Procházka. V úvodu konstatoval jeho 

usnášeníschopnost. 

Pro zasedání předsedající navrhl program jednání. Protože nebyly předneseny žádné požadavky na 

změny nebo doplnění, bylo o programu hlasováno.  

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice 

 

s o u h l a s í   

s navrženým programem zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice konaného dne 

16. 8. 2022. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Program byl přijat. 

 

Bod 2) Odsouhlasení zápisů z provedených kontrol 

Dne 30. 5. 2022 provedli členové KV ve složení Libor Procházka, Sylva Bernátová a Erik Mikuš 

kontrolu využívání Městské haly Modřice za období 01-05/2022. KV mimo jiné vycházel z veřejně 

přístupného rezervačního systému. Nejdůležitějším závěrem kontroly bylo zjištění poměrně velkých 

rezerv v obsazenosti sportovních ploch. Negativní hospodářský výsledek haly lze snížit zejména 

navýšením objemu pronájmů sportovišť. KV k tomu dává i konkrétní doporučení. KV též požaduje 

pro všechny občany města bez rozdílu stejný ceník a navrhuje další náměty ke zkvalitnění služeb.  

Po seznámení se závěry kontroly proběhla krátká diskuze. Po ní dal předseda výboru o zápisu 

z kontroly hlasovat. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice 

 

s o u h l a s í   

s předloženým zápisem a závěry z kontroly využívání Městské haly Modřice, která proběhla 30. 5. 

2022. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 
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Členové KV ve složení Jiří Brabec (vedoucí kontrolní skupiny), Erik Mikuš a Richard Tomandl 

(členové kontrolní skupiny) zahájili kontrolu práce Sociálně-zdravotní komise při RMM dne 29. 7. 

2020 (bez přítomnosti předsedy komise Milana Putny), 20. 10. 2021 pak provedli opakovanou 

kontrolu (již za přítomnosti předsedy komise) a 27. 7. 2022 kontrolu přidělení bytu. Kontrola byla 

tímto uzavřena. 

Po seznámení se závěry kontroly proběhla krátká diskuze. Po ní dal předseda výboru o zápisu z 

kontroly hlasovat. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice 

 

s o u h l a s í   

s předloženým zápisem a závěry z kontroly Sociálně-zdravotní komise, která probíhala od 29.7. 2020 a 

byla uzavřena 27. 7. 2022. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 

 

Bod 3) Shrnutí práce KV za uplynulé volební období 

Předseda výboru uvedl bilanci všech provedených kontrol. Epidemie covidu bohužel zabránila 

realizovat některé naplánované kontroly. I přes tato omezení jich bylo nakonec uskutečněno 17.  

 

V roce 2019 bylo provedeno celkem 7 kontrol: plnění usnesení RMM, vyřizování stížností občanů, 

údržba veřejných prostranství, přidělování městských bytů, práce Komise životního prostředí, 

činnost Městské policie Modřice, činnost Redakční rady a tvorby Zpravodaje. 

 

V roce 2020 byly provedeny celkem 3 kontroly: vyřizování stížnosti občanů, provoz Pasivního 

bytového domu pro seniory, plnění usnesení RMM. 

 

V roce 2021 byly provedeny 3 kontroly: práce Městské policie Modřice, průběh zavážení městských 

pozemků v lokalitě Primál, vyřizování stížností občanů. 

 

V roce 2022 byly provedeny 4 kontroly: údržba veřejných prostranství, práce Sociálně-zdravotní 

komise (probíhala i v letech 2020 a 2021), vyřizování stížností občanů, využívání Městské haly 

Modřice. 

 

Na závěr předseda poděkoval všem členům za jejich práci v KV a popřál jim mnoho úspěchů v jejich 

dalším osobním i profesním životě. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Bod 4) Různé 

V rámci tohoto bodu bylo diskutováno více témat. Nebylo k nim ale přijato žádné usnesení.  

 

 

 

 

 

 

V Modřicích dne 16. 8. 2022                                            Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA 

                                                                                                    předseda KV ZMM  
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Přílohy: 

Prezenční listina 

Zápis o kontrole využívání Městské haly Modřice 

Zápis o kontrole práce Sociálně-zdravotní komise   


