Materiál číslo: 10

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 22.02.2016
Předkládá Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana - předsedkyně výboru
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva
města Tišnova

Obsah materiálu
Anotace
Zápis z jednání Výboru kontrolního dne 13. ledna 2016.

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis čís. 1/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.

Zpracováno dne 10.02.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Ing. Bc. Brzobohatá
Zuzana
předsedkyně
výboru

Ing. Bc. Brzobohatá
Zuzana
předsedkyně
výboru

Ing. Mašek Albín
tajemník výboru

Právní garance

Garant

Bc. Jiří Dospíšil
starosta

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán zápis čís. 1/2016 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 1 2016
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni: Ing. Bc. Brzobohatá, pan Hájek, pan Pilný, Ing. Ondráček, JUDr. Maláska, pan
Křehlík, pan Habart, Ing. Dušek,
Přítomno: 8 z 9 ti členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: pan Kappel
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:
Navržený program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 7. prosince 2015
3) Sestavení plánu práce na 1. pololetí roku 2016
4) Různé
5) Závěr
Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 1 / 2016 – byl navržen a schválen Ing. Miloslav Ondráček
Výsledek hlasování

-

pro
6

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Všichni přítomní členové kontrolního výboru obdrželi materiál Zpráva o kontrole plnění
usnesení ke dni 7. 12. 2015, ve kterém je popsáno 8 trvajících úkolů, z nichž dva jsou
dlouhodobé. Předsedkyně KV podá na příštím jednání KV vysvětlení ředitelky ZŠ 28. října
ohledně variant řešení problému nedostatečné kapacity ZŠ 28. října. Dále podá informaci, zda
byly OSMKS předloženy návrhy nájemních smluv společnostem Gastro sklep s.r.o. a
Pivovaru Květnice s.r.o. k pronájmu části objektu č.p. 1698 na ulici Hornická v Tišnově.
KV bere na vědomí plnění úkolů a usnesení ke dni 17. 12. 2015.

KV navrhuje, aby byl ve zprávě ke splněným úkolům v komentáři stručně uveden text,
ke kterému dni a jak byl úkol splněn.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Členové KV se věnovali sestavení plánu práce a návrhu termínů jednání KV pro 1.
pololetí roku 2016. Na jednáních budou projednány vždy pravidelné body a další úkoly, které
si členové kontrolního výboru stanovili. Z pravidelných bodů jednání bude vždy projednána
poslední Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni před schůzí KV, dále připomínky
členů KV k připravovaným novým návrhům vyhlášek a projednávání různých námětů a
připomínek členů KV a občanů k dění ve městě.
Jednání KV je plánováno v 1. pololetí roku 2016 ve čtyřech termínech:
-

13. ledna 2016
23. března 2016
18. května 2016
15. června 2016

KV se bude na svém jednání 23. 3. 2016 zabývat stavem pohledávek města, jejich vývojem za
několik posledních let a způsobem jejich vymáhání.
KV ukládá tajemníkovi KV zajistit potřebné materiály z FO ohledně vývoje pohledávek
a přizvat na jednání KV paní Smetanovou.
Členové KV se budou v průběhu roku věnovat kontrole nástavby na ZŠ Smíškova Tišnov a
rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ 28. října. K tomuto účelu byly ustanoveny dvě
pracovní skupiny:
- pro nástavbu ZŠ Smíškova vedoucí pracovní skupiny: Ing. Miloslav Ondráček
členové: JUDr. Karel Maláska
pan Zdeněk Hájek
pan Martin Pilný
Ing. Ivo Dušek
- pro rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ 28. října
vedoucí pracovní skupiny: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
členové: pan Jan Křehlík
pan Jiří Habart
Kontroly budou probíhat současně, termín ukončení 1. kontroly je stanoven do měsíce
prosince 2016, u 2. kontroly do měsíce září 2016.
Začátky jednání kontrolního výboru od 17. 00 hod., jednací dnem je středa, změna termínu po
vzájemné shodě na jiném dni je možná, jednací místnost bude vždy v budově radnice a bude
před jednáním upřesněna.
KV schvaluje složení pracovních skupin ke kontrole nástavby na ZŠ Smíškova Tišnov a
rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ 28. října.
Výsledek hlasování

pro

proti

zdržel se

8

0

0

ad 4) V různém byla tajemníkem kontrolního výboru podána informace o průběžném
vyúčtování dotací za rok 2015 a termínech pro podávání nových dotací na rok 2016.
KV bere na vědomí informaci k průběžnému vyúčtování dotací za rok 2015 a podávání
dotací v roce 2016.

ad 5) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v
16. 55 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 13. ledna 2016
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloslava Ondráčka
2. složení pracovních skupin ke kontrole nástavby na ZŠ Smíškova Tišnov a
rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ 28. října

B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 12. 2015
2. informaci k průběžnému vyúčtování dotací za rok 2015 a podávání dotací v roce
2016

C. doporučuje:

D. nedoporučuje:

E. navrhuje:
1. ve zprávě ke splněným úkolům v komentáři stručně uvést text, ke kterému dni a
jak byl úkol splněn

F. ukládá:
1. tajemníkovi KV zajistit potřebné materiály z FO ohledně vývoje pohledávek a
přizvat na jednání KV paní Smetanovou

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

