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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 26.06.2017
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
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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. 2/2017 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova, konaného dne 3. dubna 2017.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 2 2017
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni:
Ing. Bc. Brzobohatá, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, pan Křehlík, Ing.
Kytner, paní Rudolfová (pozdější příchod)
Přítomno: 6, později 7 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: pan Habart, ing. Dušek
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:

Návrh programu jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Kontrola úkolu z 1. jednání KV v roce 2017
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 1. 3. 2017
4) Hospodaření příspěvkových organizací s příspěvkem od města za rok 2016
5) Rozpracované investice k 31. 12. 2016, evidence nákladů na připravované projekty
6) Různé
7) Závěr

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 2 / 2017 – byl navržen a schválen pan Zdeněk Hájek
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) tajemník kontrolního výboru zaslal členům kontrolního výboru soupis rozpracovaných
investic, tak jak jsou vyčísleny v inventurním seznamu k 31. 12. 2016. Dále členové KV

obdrželi z OIPP evidenci nákladů na připravované projekty: rekonstrukce nám. Míru,
revitalizace areálu letního kina a studie smuteční síně. Odborem územního plánu budou
dodány podklady studií Honů za Kukýrnou.
Úkol: splněn
ad 3) členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a
úkolů ke dni 1. 3. 2017. Byly probrány trvající a dosud nesplněné úkoly.
KV žádá OIPP o vysvětlení o jaké nedostatky při projektu díla "Vestavba učeben ZŠ Tišnov,
nám. 28. října" šlo a jaká škoda vznikla Odpověď OIPP bude zaslána členům KV tajemníkem
kontrolního výboru prostřednictvím emailu.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 1. 3. 2017.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se
0

ad 4) tajemník KV seznámil členy kontrolního výboru s přehledem hospodaření jednotlivých
PO za rok 2016 bez prostředků od státu. Stejně tak jako v roce 2015 nebyla u žádné PO
vykázána ztráta a všech 8 příspěvkových organizací dosáhlo kladného hospodářského
výsledku, který se pohyboval v rozmezí od 12 tis. Kč u PO Inspiro až po 482 tis. Kč u CSS
Tišnov.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu tajemníka KV o hospodaření PO za rok 2016 bez
prostředků od státu.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se
0

ad 5) V rámci kontrolní činnosti se členové KV zaměří na kontrolu zadávání a využití studií,
jejich účelnosti, využití finančních prostředků v uplynulých letech u dvou vybraných
projektů:
- areálu letního kina
- Honů za Kukýrnou
Předmětem kontroly bude např. z čeho vyšly zadávací studie, kdo definoval zadání, jak byli
vybráni dodavatelé, zda probíhalo vše podle pravidel pro zadávání VZMR apod.
Pro jednotlivá kontrolní zjištění byly ustanoveny pracovní skupiny, ve kterých je vždy jeden
ze členů KV současně členem zastupitelstva města Tišnova, v tomto složení:
-

akce areál letního kina – vedoucí kontrolní skupiny pan Křehlík
členové: pan Habart, pan Hájek a paní Rudolfová

-

akce Hony za Kukýrnou – vedoucí kontrolní skupiny Ing. Bc. Brzobohatá
členové: Ing. Ondráček, pan Pilný, Ing. Kytner a Ing.
Dušek

Kontrolní výbor provede kontrolu mechanismu zadávání a využívání studií na areál letního
kina a lokalitu Hony za Kukýrnou.

KV navrhuje provést kontrolu dvěma kontrolními skupinami s vedoucími skupin panem
Křehlíkem a Ing. Bc. Brzobohatou
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém byl stanoven termín pro konzultace při zadávání a využití studií na odborech
OIPP a OÚP ve středu dne 10. května 2017 mezi 16.00 – 17.00 hod..
Členové KV berou na vědomí místa odborů a čas pro konzultaci u vybraných kontrol na
areál letního kina a Honů za Kukýrnou
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

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

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 3. dubna 2017

A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Hájka
2. navržený program jednání

B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 1. 3. 2017
2. zprávu tajemníka KV o hospodaření PO za rok 2016
3. u vybraných kontrol na areál letního kina a Honů za Kukýrnou pro konzultaci
stanovené místo a čas

C. doporučuje:

D. nedoporučuje:

E. navrhuje:
1. provést kontrolu dvěma kontrolními skupinami s vedoucími skupin panem
Křehlíkem a Ing. Bc. Brzobohatou

F. ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

