
Nejvážnější bylo porušování  
právních předpisů při výběrových  
řízeních u veřejných zakázek. 

Starosta nebyl oprávněn jednat a rozhodo-
vat za obec při výběrových řízeních. Zde se 
zastupitelé nepochopitelně vzdali své kont-
rolní pravomoci. Tuto kontrolu magistrát od 
zastupitelstva jednoznačně požaduje.
Zastupitelstvo nemůže svou pravomoc dele-
govat na starostu, a tím se jakoby zbavit své 
vlastní odpovědnosti. 
Další vážná pochybení jsou i v běžné agendě 
úřadu, kde si starosta osobuje právo rozho-
dovat o platbách, které mu nejsou svěřeny.

SezNaM daLších závažNých  
pochyBeNí a poRušeNí záKoNa:

 neposkytování informací občanům,
 nezveřejňování těchto informací, 
 neoprávněné nakládání s osobními  

údaji občanů,
 nedodržování rozpočtové kázně,
 sestavování rozpočtu obce v rozporu  

s metodikou magistrátu,
 nejasná kontrola vnitřních dokladů  

k proplácení, 
 neplatné vnitřní směrnice.

O dalším pochybení starosty rozhodl také 
Správní soud. Ve svém rozsudku konsta-
toval, že obec postupovala protizákonně, 
když starosta zneužil své pravomoce  
a vyhlásil havarijní stav při stavbě opěrné 
zdi u u plánované hasičky na ulici Leleko-
vická. O tom jsme už psali v minulém čísle.

Místo aby brala obec výsledky 
této kontroly a rozsudek soudu 
vážně, zastupitelstvo se snaží vše 
jen „zamést pod koberec“. 

Závěr
Jestliže chceme do budoucna žádat o dotace  
z magistrátu, musíme v obci dodržovat  
zákony a pravidla. Rozpočet obce musí být 
takový, aby se v něm zorientovali i občané. 
Současný rozpočet je asi záměrně neprů-
hledný a vyhovuje jen lidem, kteří to takto 
dělají už desítky let.
Je jasné, že dlouholeté postupy obce jsou 
dnes již opotřebované a je potřeba se na tyto 
věci podívat novýma očima.
Dnes už se o dění v obci zajímají vzdělaní 
lidé, kterým není další směřování obce lho-
stejné a dovedou hájit zájmy občanů. Vědí, 
že moderní obec má mít průhledné financo-
vání a nesmí zatajovat informace občanům.
Soudy a kontroly magistrátu jen můžou 
popsat současný stav, ale jak bude vypadat 
naše obec v příštích letech, musíme rozhod-
nout sami ve volbách. 

Tuto mimořádnou kontrolu, provedl odbor interního auditu a kontroly města Brna. Při kontrole bylo zjištěno 

mnoho závažných porušení právních předpisů a zákonů. Kontrola potvrdila obavy občanů, že obec v čele  

se starostou nedodržuje předpisy a povinnosti, které ji ukládá zákon. Naši občané už dlouhodobě upozorňují 

na porušování těchto předpisů a zákonů, ale vedení obce vše jen bagatelizovalo a zesměšňovalo. 

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

KONTROlA MěSTSKéHO úřAdU V JeHNICíCH

Toto by vás mělo zajímat!
Interní audit odhalil pochybení 

úřadu MČ Brno-Jehnice 
a doporučil nápravu!  
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