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Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán zápis čís. 2 /2016 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova, které se konalo dne 30. března 2016. KV byl požádán Radou
města Tišnova o projednání Zprávy o kontrole dotací za rok 2015 a sdělení stanoviska
Výboru kontrolního k uvedeným nedostatkům. Stanoviska kontrolního výboru jsou vyjádřena
v příloze č. 1 u projednávaného bodu č. 5 programu jednání kontrolního výboru.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 2 / 2016
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni: Ing. Bc. Brzobohatá, pan Hájek, Ing. Ondráček, pan Křehlík, paní Rudolfová
Přítomno: 5 z 9 ti členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: pan Pilný, Ing. Dušek, JUDr. Maláska, pan Habart
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 8. března 2016
3) Bytová koncepce města Tišnova do roku 2027 – (stanovisko KV k tomuto materiálu)
4) Hospodaření PO města za rok 2015
5) Stanovisko KV k nedostatkům vyplývajících z vyúčtování dotací za rok 2015
6) Různé
7) Závěr
Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.
Na úvod jednání představila novou členku kontrolního výboru paní Dagmar Rudolfovou.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 2 / 2016 – byl navržen a schválen pan Jan Křehlík
Kontrolní výbor schvaluje ověřovatele zápisu pana Jana Křehlíka
Výsledek hlasování
pro
proti
zdržel se
5
0
0
-

hlasování k navrženému programu jednání

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Všichni členové kontrolního výboru obdrželi materiál Zpráva o kontrole plnění usnesení
ke dni 8. 3. 2016, ve kterém jsou popsány trvající a nesplněné úkoly, dlouhodobé úkoly a
úkoly splněné ihned.

Úkoly splněné ihned se týkaly ředitelů a ředitelky ZŠ Smíškova, MěKS Tišnov a CSS Tišnov
provést opatření vedoucí ke splnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k příslušným projektům v souvislosti s jejich zateplením. Členové KV se domnívají, že
u příslušných budov bude docházet ke změnám mikroklimatu se zvýšenou možností
respiračních chorob.
Kontrolní výbor doporučuje zabývat se u zateplených budov otázkou větrání ve smyslu
doporučení Hospodářské komory ČR.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Členové KV obdrželi v elektronické podobě materiál Bytová koncepce města Tišnova
do roku 2027, kterou zpracovala Přípravná skupina pro vytvoření bytové koncepce města
Tišnova. Materiál je velice detailně a podrobně zpracován, přijetím koncepce dojde k lepšímu
hospodaření s majetkem města. Toto je stanovisko členů KV. Případné připomínky členů KV
budou směrovány na Mgr. Kudláčka, DiS.
Termín pro zasílání připomínek: do 15. dubna 2016
Kontrolní výbor bere na vědomí Bytovou koncepci města Tišnova do roku 2027
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Kontrolní výbor byl seznámen s hospodařením PO města za rok 2015 bez prostředků od
státu. Pozitivně je členy KV vnímána skutečnost, že stejně jako v roce 2014 dosáhly všechny
příspěvkové organizace města vyrovnaného, ale převážně kladného hospodářského výsledku.
KV požaduje sestavit v souvislosti s hospodařením PO přehled spotřeby tepla v GJ u
organizací, kde bylo provedeno zateplení. Vyhodnocení bude provedeno jeden rok před
zateplením a v dalších letech včetně roku 2015.
Kontrolní výbor ukládá tajemníkovi KV sestavit přehled spotřeby tepla od PO, kde bylo
zateplení provedeno
Kontrolní výbor bere na vědomí hospodaření PO města za rok 2015 bez prostředků od
státu
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 5) KV byl požádán Radou města Tišnova o projednání Zprávy o kontrole dotací za rok
2015 a sdělení stanoviska Výboru kontrolního k uvedeným nedostatkům.
Stanovisko členů KV se vztahuje k uzavřeným veřejnosprávním smlouvám.
Členové kontrolního výboru se samostatně vyjádřili k organizacím: Tigal, z. s., Svaz tělesně
postižených v ČR o.s., ZO Tišnov, Ing. Gabriel Greguš, Domov u rybníka Víceměřice, p. o.

KV konstatuje, že u uvedených příjemců dodací došlo k porušení veřejnosprávních smluv
dle čl. IV ods. 5,6. U společnosti Tigal, z. s. je sankcí penále, u ostatních tří subjektů vrácení
prostředků včetně uložení penále.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

Dále se kontrolní výbor věnoval doplnění vyúčtování dotací od příjemců dotací Pro Tišnov
o.s. a Házená Tišnov, z.s. k doložení spolufinancování jejich projektů.
Kontrolní výbor navrhuje na základě čl. IV, odst. 4 u příslušných veřejnosprávních smluv
vyzvat příjemce dotací Pro Tišnov o.s. (u dvou poskytnutých dotací) a Házená Tišnov, z. s. (u
dvou poskytnutých dotací) k doložení spolufinancování projektů v celkové předpokládané
finanční výši projektu tak, jak uvedly ve svých žádostech.
Na základě sdělení právníka města Mgr. et Mgr. Salajky jsou vhodným způsobem prokázání
spolufinancování projektu, na který byla poskytnuta dotace dle smlouvy, listiny, ze kterých se
dají osvědčované skutečnosti dovodit, např. předložení kopií takových listin.
Kontrolní výbor doporučuje formulovat jednoznačně veřejnosprávní smlouvu tak aby se
vyloučil možný různý výklad.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém se členové KV vyjadřovali k vytápění bytových domů ve městě Tišnově.
Kontrolní výbor doporučuje zabývat se smlouvou s Teplem T v souvislosti s doběhem
smluv s jednotlivými Společenstvími vlastníků jednotek.
ad 7) Jednání kontrolního výboru ukončila Ing. Bc. Brzobohatá v 19 50 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 30. března 2016
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Jana Křehlíka
2. navržený program jednání
B. bere na vědomí:
1. bytovou koncepci města Tišnova do roku 2027
2. hospodaření PO města za rok 2015 bez prostředků od státu
C. doporučuje:
1. zabývat se u zateplených budov otázkou větrání ve smyslu doporučení
Hospodářské komory ČR
2. formulovat jednoznačně veřejnosprávní smlouvu tak aby se vyloučil možný různý
výklad
3. zabývat se smlouvou s Teplem T v souvislosti s doběhem smluv s jednotlivými
Společenstvími vlastníků jednotek
D. nedoporučuje:
E. navrhuje:
1. na základě čl. IV, odst. 4 u příslušných veřejnosprávních smluv vyzvat příjemce
dotací Pro Tišnov o.s. (u dvou poskytnutých dotací) a Házená Tišnov, z. s. (u dvou
poskytnutých dotací) k doložení spolufinancování projektů v celkové
předpokládané finanční výši projektu tak, jak uvedly ve svých žádostech
F. konstatuje:
1. u příjemců dotací Tigal, z. s., Svaz tělesně postižených v ČR o.s., ZO Tišnov,
Ing. Gabriel Greguš, Domov u rybníka Víceměřice, p. o. došlo k porušení
veřejnosprávních smluv dle čl. IV ods. 5,6. U společnosti Tigal, z. s. je sankcí
penále, u ostatních tří subjektů vrácení prostředků včetně uložení penále
G. ukládá:
1. tajemníkovi KV sestavit přehled spotřeby tepla od PO, kde bylo provedeno
zateplení
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

