Materiál číslo: 27

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
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. 3/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán Zápis čís. 3/2017 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova, konaného dne 10. května 2017.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 3 2017
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni: Ing. Bc. Brzobohatá, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný (přítomen pouze
v úvodu jednání), pan Křehlík, Ing. Kytner, paní Rudolfová, pan Habart
Přítomno: 8 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: Ing. Dušek, v průběhu jednání musel odejít a byl omluven pan Pilný.
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:

Návrh programu jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Kontrola úkolu - odpověď vedoucí OIPP ve věci vysvětlení nedostatků při projektu díla
"Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října".
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 18. 4. 2017
4) Kontrola zadávání využití studie areálu letního kina - postup
5) Kontrola zadávání a využití studie lokality Hony za Kukýrnou – postup
6) Různé
7) Závěr

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 3 / 2017 – byl navržen a schválen Ing. Miloš Ondráček
Výsledek hlasování

-

pro
7

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek

zdržel se
0

Před vlastním jednáním kontrolního výboru proběhla od 16.00 hod. schůzka členů KV
s vedoucí OIPP paní Ing. Jelínkovou ohledně pravidel upravujících zadávání VZMR. Šlo o
ujasnění používaných postupů MěÚ jako příprava ke kontrole a následnému provedení
odsouhlasení vybraných projektů a studií.

ad 2) vedoucí OIPP podala písemnou odpověď ve věci vysvětlení nedostatků při projektu díla
„Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října.
Při realizaci stavby byly zjištěny vážné nedostatky v projektové dokumentaci, kterou
zpracovávala společnost 7points Kuřim, které vyvolaly nutné vícepráce. „Škoda“ městu
vznikla tím, že na vícepráce již město nemůže uplatnit přidělenou dotaci. Dle právního
hlediska škoda nevznikla, neboť na dotaci není právní nárok. Vedoucí OIPP nicméně dostala
za úkol řešit náhradu škody s projektantem na úrovni dohody o narovnání. Uplatňování škody
právní cestou není prakticky možné. Projektantovi byla navržena varianta vzájemného
zápočtu částečné náhrady a jejich fakturace za práci autorského dozoru na stavbě. Zatím
k dohodě nedošlo. Finančně se jedná o 450 tis. Kč.
Úkol: splněn
ad 3) členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a
úkolů ke dni 18. 4. 2017. Byly probrány trvající a dosud nesplněné úkoly.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 18. 4.
2017.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Postup kontroly při zadávání využití studií u projektu areálu letního kina: kontrolní
skupina ve složení vedoucí kontrolní skupiny pan Křehlík a členové pan Habart, pan Hájek a
paní Rudolfová se sejdou s pracovnicí OIPP Ing. Evou Švecovou dne 24. května na společné
schůzce.
Předmětem kontroly bude prověřování zadávacích studií, kdo a jak definoval zadání, jak byli
vybráni dodavatelé, zda probíhalo vše podle pravidel pro zadávání VZMR. Šetření a z nich
plynoucí zjištění proběhnou do dalšího jednání KV dne 28. června. Dále bude v kontrole
pokračováno od měsíce září.
Kontrolní výbor bere na vědomí navržený postup při zadávání využití studií u projektu areálu
letního kina.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Postup kontroly při zadávání využití studií u projektu Hony za Kukýrnou: kontrolní
skupina ve složení vedoucí kontrolní skupiny Ing. Bc. Brzobohatá a členové Ing. Ondráček,
pan Pilný, Ing. Kytner a Ing. Dušek se sejdou s pracovnicí OÚP Ing. Červenkovou dne 5.
června na společné schůzce. Paní Ing. Červenková připraví dostupné studie jak aktuální, tak
z archivu.

Předmětem kontroly bude rovněž prověřování zadávacích studií, kdo a jak definoval zadání,
jak byli vybráni dodavatelé, zda probíhalo vše podle pravidel pro zadávání VZMR a možné
odpovědi na otázky, které vyplynou v průběhu kontroly. Šetření a z nich plynoucí zjištění
proběhnou do dalšího jednání KV dne 28. června. Dále bude v kontrole pokračováno od
měsíce září.
Kontrolní výbor bere na vědomí navržený postup při zadávání využití studií u projektu Hony
za Kukýrnou.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky členů KV

ad 7) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
v 18. 10 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 10. května 2017

A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloše Ondráčka
2. navržený program jednání

B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 18. 4. 2017
2. navržený postup při zadávání využití studií u projektu areálu letního kina
3. navržený postup při zadávání využití studií u projektu Hony za Kukýrnou
C. doporučuje:

D. nedoporučuje:

E. navrhuje:

F. ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

