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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.04.2017
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. 1/2017 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova, konaného dne 8. února 2017.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 1 2017
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni:

Ing. Bc. Brzobohatá, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, pan Křehlík

Přítomno: 5 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: Ing. Dušek, Ing. Kytner, paní Rudolfová, pan Habart
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:
Návrh programu jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 17. 1. 2017
3) Informace od mzdové účetní
4) Hospodaření města k 31. 12.2016, přehledy běžných výdajů, kapitálových výdajů a
příjmů města za období let 2013 - 2016
5) Návrh plánu práce na rok 2017
6) Různé
7) Závěr
Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 1 / 2017 – byl navržen a schválen pan Jan Křehlík
Výsledek hlasování

-

pro
5

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek

ad 2) členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a
úkolů RM ke dni 17. 1. 2017. Byly probrány trvající a dosud nesplněné úkoly. Dlouhodobé
úkoly charakteru čerpání závazných mzdových nákladů a odvodu z fondu investic mají
termíny plnění k 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017.

Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 17. 1.
2017
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 3) tajemník KV předal přítomným členům kontrolního výboru mzdové doklady vztahující
se k jejich účasti na schůzích kontrolního výboru v roce 2016.
Bez usnesení
ad 4) členové kontrolního výboru obdrželi přehled o hospodaření města za rok 2017,
jmenovitý souhrn investic v daném roce a přehled poskytnutých dotací za rok 2017 dle
jednotlivých dotačních titulů. Dále byli seznámeni s Přehledem běžných a kapitálových
výdajů města za roky 2013 – 2016 dle jednotlivých konkrétních položek a s příjmy města
v období let 2013 – 2016 členěnými na daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté
dotace. Součástí přehledu je i saldo příjmů a výdajů členěné dále až po provozní a kapitálový
přebytek či nedostatek.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu tajemníka KV o hospodaření města za rok 2016 a
přehledy příjmů a výdajů města za období let 2013 – 2016.
Kontrolní výbor doporučuje vedení města zajistit plynulou realizaci investic a v roce 2017
dokončit nedokončené a plánované investice z roku 2016.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Návrh plánu práce na rok 2017. Kontrolní výbor se bude v průběhu roku 2017
pravidelně věnovat kontrole přijatých usnesení z rady města a zastupitelstva a návrhům při
tvorbě obecně závazných vyhlášek. V rámci svojí další činnosti se zaměří na kontrolu
účelnosti využití finančních prostředků čerpaných na projektovou přípravu v uplynulých
letech.
Kontrolní výbor ukládá tajemníkovi kontrolního výboru zaslat členům KV stav účtu 042
rozpracovaných investic do konce měsíce února 2017.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém nebyly předloženy žádné podněty ani připomínky členů kontrolního výboru.

ad 7) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v 18.
25 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 8. února 2017

A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Jana Křehlíka
2. navržený program jednání

B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 17. 1. 2017
2. zprávu tajemníka KV o hospodaření města za rok 2016 a přehledy příjmů a
výdajů města za období let 2013 – 2016

C. doporučuje:
1. vedení města zajistit plynulou realizaci investic a v roce 2017 dokončit
nedokončené a plánované investice z roku 2016
D. nedoporučuje:

E. navrhuje:

F. ukládá:
1. tajemníkovi kontrolního výboru zaslat členům KV stav účtu 042 rozpracovaných
investic do konce měsíce února 2017
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

