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 Zápis 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice  

 konaného dne 1. 3. 2022 

 

 

Přítomni:   

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - předseda 

Sylva Bernátová 

Ing. Erik Mikuš, EUR ING 

Richard Tomandl 

Nepřítomni: 

Ing. Jiří Brabec 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Odsouhlasení zápisů z provedených kontrol 

3. Příprava kontrol v r. 2022 

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 

1. 3. 2022. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Program byl přijat. 

 

Bod 2) Odsouhlasení zápisů z provedených kontrol 

Dne 23. 2. 2022 provedli členové KV ve složení Sylva Bernátová a Libor Procházka kontrolu 

vyřizování stížností občanů v r. 2021. V uvedeném období byla podána pouze jedna stížnost, a to na 

práci přestupkové komise. Tato stížnost byla vyřízena v legislativní lhůtě a byla vyhodnocena jako 

neoprávněná. Vzhledem k tomu, že se stížnost týkala práce přestupkové komise, která je zvláštním 

orgánem města na úseku přenesené působnosti, není v kompetenci KV hodnotit kvalitu její práce. 

Kontrola výkonu přenesené působnosti je dle §129 odst. 1 zákona o obcích svěřena do pravomoci 

místně příslušného krajského úřadu, v tomto případě KÚ Jihomoravského kraje. Stěžující se na 

závěry komise k němu odvolal a on v této věci vydal rozhodnutí.  

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 vyřizování stížností občanů, která proběhla 23. 2. 2022. 
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Hlasování: pro 4, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 

 

Dne 20. 10. 2021 provedli členové KV ve složení Jiří Brabec, Erik Mikuš a Richard Tomandl 

opakovanou kontrolu práce Sociálně-zdravotní komise při RMM, tentokrát za účasti jejího předsedy 

Milana Putny. Členové KV si při kontrole vyžádali další podklady, které jim dosud nebyly 

předloženy zejména ze zdravotních důvodů pracovnice MÚ. Kontrola tak nebyla k termínu zasedání 

KV ještě uzavřena. Úkol trvá. 

 

Bod 3) Příprava kontrol v r. 2022 

Členové KV diskutovali o plánu kontrol do červnového řádného zasedání ZMM. Výsledkem diskuze 

byl návrh kontrol včetně jejich personálního zajištění: 

Využívání městské haly – Bernátová, Mikuš, Procházka, Tomandl 

Údržba veřejných prostranství – Bernátová, Procházka, Tomandl 

O návrhu dal předseda výboru hlasovat. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice 

 

s o u h l a s í   

 

s výběrem kontrol pro následující období včetně jejich personálního zajištění. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 

 

Bod 4) Různé 

V rámci tohoto bodu byla diskutována skutečnost, že 25. 11. 2021 obdržel starosta města Zápis 

z kontroly „Průběh zavážení městských pozemků v lokalitě Primál“. I když dle platného Kontrolního 

řádu má kontrolovaný subjekt sedm dnů na písemné vyjádření ke kontrolním zjištěním, do dnešního 

dne, i přes urgenci 22. 2. 2022, KV toto vyjádření neobdržel.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Příští zasedání KV ZMM se uskuteční podle potřeby, nejpozději v červnu 2022. 

 

 

 

 

 

V Modřicích dne 1. 3. 2022                                            Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA 

                                                                                                    předseda KV ZMM  

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Zápis o kontrole vyřizování stížností občanů   


