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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.10.2016
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.
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán Zápis čís. 4/2016 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova, konaného dne 14. září 2016.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 4 2016
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni:
Ing., Bc. Brzobohatá,, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, pan Křehlík, paní
Rudolfová, Ing. Dušek, Ing. Kytner
Přítomno: 8 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: pan Habart
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:
Navržený program jednání:
1) Technický bod ( představení nového člena KV, schválení zapisovatele a ověřovatele,
schválení programu jednání)
2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 8. 8. 2016
3) Hospodaření PO k 30. 6. 2016 - bez prostředků od státu
4) Průběžná zpráva o prováděné kontrole nástavby ZŠ Smíškova - Ing. Ondráček
5) Průběžná zpráva o prováděné kontrole rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ 28. října
- Ing. Brzobohatá
6) Předložení požadavků KV na rozpočet města Tišnova na rok 2017 na odbor finanční
7) Různé
8) Závěr
Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního
výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 4 / 2016 – byl navržen a schválen Ing. Juraj Kytner
Výsledek hlasování

-

pro
8

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek

zdržel se
0

ad 2) Členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a
úkolů ke dni 8. 8. 2016. Z dřívějších úkolů uložila Rada města OSMKS provést opatření
vedoucí ke splnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
„Komplexní zateplení objektu Polikliniky Tišnov“ a k projektu „Zateplení Základní umělecké
školy Tišnov“. Kontrolní výbor žádá vedoucího OSMKS o stručnou odpověď na otázku jaká
opatření k zateplení byla předložena a zda opatření k zateplení byla provedena.
Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 8. 8. 2016.
Kontrolní výbor ukládá tajemníkovi KV zaslat členům KV společně se zprávou z jednání KV
i odpověď vedoucího OSMKS na otázky související se splněním podmínek vyplývajících
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Členové kontrolního výboru byli na základě předložených účetních závěrek a z nich
sestavených přehledů informováni o jejich hospodaření k 30. 6. 2016 bez prostředků od státu.
Byly posuzovány pololetní náklady k jejich roční plánované výši a hospodaření s příspěvkem
města za dané období. Členové KV vítají skutečnost, že vynakládané finanční prostředky PO
jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2016.
Kontrolní výbor bere na vědomí dosažené výsledky hospodaření PO k 30. 6. 2016 bez
prostředků od státu.
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Ondráček seznámil členy kontrolního výboru
s dosavadním průběhem prováděné kontroly nástavby ZŠ Smíškova. Členy kontrolní
skupiny čeká schůzka s ředitelem školy, při které zodpoví dotazy, které obdržel.
Z dosavadního zjištění byli členové KV vyrozuměni, že hlavní věcný úkol akce byl splněn.
Členové KS se dále zabývají náročností zadání při výběrovém řízení, pochybením společnosti
DEA s r. o. a také tím, jaké byly nedostatky při převzetí stavby a jak byly odstraněny.
Kontrolní skupina k této prováděné kontrole byla doplněna o nového člena KV Ing. Kytnera.
Kontrolní výbor bere na vědomí průběžnou zprávu o prováděné kontrole nástavby ZŠ
Smíškova.
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Bc. Brzobohatá informovala členy KV o tom, na co se
KS v průběhu kontroly zaměřila. Poukázala na průběh výběrového řízení a na skutečnost, že
z počátku nic nenasvědčovalo následným problémům. Dále členové KS posuzovali kvalitu
pracovníků úřadu při řízení celé akce. Bylo konstatováno, že pracovníci MěÚ detailně
zdokumentovali závady a nedodělky a aktivně se podíleli na řešení situace. Dále byl objasněn

postup, proč byla stavba dokončena jiným dodavatelem. Bylo poukázáno na uzavření dohody
o narovnání.
Kontrolní výbor bere na vědomí průběžnou zprávu o prováděné kontrole rekonstrukce
sociálního zařízení na ZŠ 28. října.
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 6) Členové kontrolního výboru doporučují zařadit do rozpočtu města Tišnova na rok 2017
následující akce: architektonickou soutěž nám. Míru, rekonstrukci ulice Smíškova a
vybudování retardéru u ZŠ 28. Října.
Kontrolní výbor doporučuje zařadit na rok 2017 do rozpočtu města:
- architektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí Míru
- řešení rekonstrukce ulice Smíškova a okolí školy tak, aby byla zabezpečena
bezpečnost chodců – dětí
- zařadit vybudování retardéru u ZŠ 28. října
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 7) V různém diskutovali členové kontrolního výboru o otázce průjezdu nákladních vozidel
nad 20 tun z kamenolomu u obce Lomnička a navrhují řešit poškozování vozovky v Tišnově
příspěvkem majitele lomu na opravy této komunikace. Dále doporučují zabývat se touto
otázkou při zpracování generelu dopravy.
Bez usnesení

ad 8) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá
v 19. 05 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 14. září 2016
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Juraje Kytnera
2. navržený program jednání

B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 8. 8. 2016
2. dosažené výsledky hospodaření PO k 30. 6. 2016 bez prostředků od státu
3. průběžnou zprávu o prováděné kontrole nástavby ZŠ Smíškova
4. průběžnou zprávu o prováděné kontrole rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ 28.
října
C. doporučuje:
1. zařadit na rok 2017 do rozpočtu města:
o architektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí Míru
o řešení rekonstrukce ulice Smíškova a okolí školy tak, aby byla zabezpečena
bezpečnost chodců – dětí
o zařadit vybudování retardéru u ZŠ 28. října

D. nedoporučuje:
E. navrhuje:
F. ukládá:
1. tajemníkovi KV zaslat členům KV společně se zprávou z jednání KV i odpověď
vedoucího OSMKS na otázky související se splněním podmínek vyplývajících
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

