
Více o kontrole... 

Tato mimořádná kontrola byla zaměře-
na na výkon samosprávné působnosti 
svěřené MČ Brno–Jehnice, kontrolova-
nou osobou byl pan Václav Šicha. 

Co se kontrolovalo? 
Dodržování  zákonů a jiných právních předpi-
sů při hospodaření s finančními prostředky  
a majetkem, se zaměřením zejména na roz-
počet, rozpočtová opatření, finanční operace,  
veřejné zakázky, vnitřní kontrolní systém, 
veřejnosprávní kontroly, poskytování a zve-
řejňování informací. 

Jaké porušení zákona  
a předpisů bylo odhaleno? 

 Rozpočet na rok 2021 byl zpracován, 
projednán a schválen v rozporu s  vyhláškou  
(č. 323/2002 S1965).

 Starosta vydal špatně vnitřní kontrolní  
směrnici podle neplatného zákona  
(č. 65/1965). 

 Obec nemá upraveno vnitřní předpisem 
nakládání s bankovními účty. 

 Nefunguje řídící kontrola, která musí být 
provedena jednoznačně před uzavřením  
a podpisem smlouvy. 

 Špatná kontrola neinvestiční dotace  
spolkům (např. Chovatelé).

 Starosta neoprávněně vystupuje u veřej-
ných zakázek jako zadavatel – porušení  
Statutu města Brna dle čl. 11.

 Špatné označování písemností vydávané 
MČ – porušení zákona č.128/2000 sb.

 Porušování zákona o rozpočtových opat-
řeních č. 250 § 16.

 Neposkytování informací občanům  
– porušení zákona 106/1999 o svobodném 
přístupu k informacím.

Poučení pro úřad? 
Zastupitelstvo musí projednat opatření  
k nápravě zjištěných nedostatků a zamezit 
jejich opakování.

 - Tým JnP - 

Brněnský participační rozpočet (PARO) 
dáme na vás umožňuje již několik let  
podávat občanům své návrhy – projekty 
pro zlepšení veřejného života z  oblasti 
sportu, kultury atd.
Ve hře je pro letošní rok rozdělení částky 
třiceti pěti milionů korun, přičemž maxi-
mální hodnota jednoho projektu nesmí 
překročit pět milionů korun.
I občané Jehnic mají tuto možnost se do 
akce zapojit. Osobně se třetím rokem za-
bývám myšlenkou (a nejen já), jak vhodně 
upravit herní prostory pro děti. Předchozí 
návrh úspěšný nebyl, a tak nyní přichází 
změna koncepce – tj. návrh instalace „mo-
bilního“ hřiště přímo na náměstí 3. května.
Uvažovaný projekt přináší do tohoto pro-
storu herní prvky pro menší i starší děti.
Zároveň však respektuje na tomto místě 
několikrát do roka konané obecní slavnos-
ti, zejména pak tradiční hody. 
Principem je navržení prvků, které budou 
snadno zdemontovatelné, sklopné, či ho-
rizontální, s možností překrytí, tudíž bude 
možné operativně prostor přizpůsobit  
pohybu a usazení většího množství osob.

Tato alternativa by mohla mít  
synergický efekt pro naše Jehnice 
– řešení, „co s dětmi“ a zároveň 
zatraktivnění centrálního bodu 
naší obce.

zaTíM Je uděLáNo NáSLeduJící:
Projekt byl úspěšně podán a během pár 
dní získal potřebnou podporu minimálně 
tři sta „líbí se mi“, aby mohl být přijat k dal-
šímu posuzování. 
Z rychlého postupu nárustu kladné podpory  
bylo možné vidět, že nápad má poměrně 
velký ohlas. Děkuji. 

A co nás čeká dále:
Do 30. 9. proběhne posuzování vhodnosti  
projektu dotčenými orgány Magistrátu 
města Brna a v  neposlední řadě je nutno 
získat souhlas s  jeho provedením v měst-
ské části. Pokud návrh projde, v  měsíci  
listopadu se koná finále – hlasování občanů  
města.
Ty nejúspěšnější projekty v  limitu již zmí-
něných třiceti pěti milionů korun budou 
v dalších letech zrealizovány.

Závěrem bych ráda osvětlila, 
že v letošním PARO se uchází 
o finance ještě jeden projekt 
v Jehnicích, a to s obdobným 
tématem. 

Tyto dva projekty si však vzájemně nekon-
kurují, neboť na území jedné MČ může být 
přiděleno v součtu až deset milionů korun 
(což v našem případě zdaleka nedosahuje-
me) a v  rozhodujícím finálovém klání má 
každý občan k dispozici celkem pět hlasů, 
přičemž jednomu projektu může přidělit 
jeden až dva kladné hlasy.

- Ing. Pavlína Puklová - 

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

HřIŠTě V JeHNICíCH




