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 Zápis 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice  

 konaného dne 23. 5. 2022 

 

 

Přítomni:   

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - předseda 

Sylva Bernátová 

Ing. Erik Mikuš, EUR ING 

 

Nepřítomni: 

Ing. Jiří Brabec 

Richard Tomandl 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Odsouhlasení zápisů z provedených kontrol 

3. Příprava kontrol do konce volebního období 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 

23. 5. 2022. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Program byl přijat. 

 

Bod 2) Odsouhlasení zápisů z provedených kontrol 

Dne 23. 3. 2022 provedli členové KV ve složení Sylva Bernátová a Libor Procházka kontrolu údržby 

veřejných prostranství. Práce čety se řídí jednak pevným harmonogramem a jednak aktuálními 

potřebami. Při kontrole nebylo zjištěno porušení platné legislativy ani interních předpisů. KV 

v závěru z kontroly ale formuloval několik doporučení, které by mohly vést k dalšímu zlepšení stavu 

veřejných prostranství města.  

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 údržby veřejných prostranství, která proběhla 23. 3. 2022. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 
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Členové KV ve složení Jiří Brabec (vedoucí kontrolní skupiny) a Erik Mikuš a Richard Tomandl 

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

2020 (bez přítomnosti předsedy komise Milana Putny) a 20. 10. 2021 opakovanou kontrolu (již za 

přítomnosti předsedy komise). Kontrola nebyla k termínu zasedání KV opět uzavřena. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice 

 

proto u k l á d á   

vedoucímu kontrolní skupiny Jiřímu Brabcovi, aby neprodleně uzavřel kontrolu práce Sociálně-

zdravotní komise a zápis o kontrole předložil k odsouhlasení na nejbližším zasedání KV. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 

 

Bod 3) Příprava kontrol do konce volebního období v r. 2022 

Dle schváleného plánu kontrol pro rok 2022 bylo navrženo provést již pouze kontrolu využívání 

Městské haly Modřice ve složení – Bernátová, Mikuš, Procházka, Tomandl, a to do konce června 

2022. Zápis o kontrole pak bude projednán na zasedání KV a předložen na ZMM v září 2022. 

O návrhu dal předseda výboru hlasovat. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice 

 

s o u h l a s í   

s provedením kontroly využívání Městské haly Modřice do konce června 2022 ve složení Bernátová, 

Mikuš, Procházka, Tomandl. 

 

Hlasování: pro 3, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat. 

 

Bod 4) Různé 

V rámci tohoto bodu byla diskutována práce KV v uplynulém volebním období.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Příští zasedání KV ZMM se uskuteční v termínu podle potřeby před zářijovým zasedáním ZMM. 

 

 

 

 

 

V Modřicích dne 25. 5. 2022                                            Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA 

                                                                                                    předseda KV ZMM  

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Zápis o kontrole údržby veřejných prostranství   


