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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 25.09.2017
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. 4/2017 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnovam konaného dne 28. června 2017.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 4 2017
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni: Ing. Bc. Brzobohatá, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, pan Křehlík, paní
Rudolfová
Přítomno: 6 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: Ing. Kytner, pan Habart, Ing. Dušek

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 12. 6. 2017
3) Dílčí zpráva kontrolní skupiny zaměřené na zadávání využití studií u projektu areálu
letního kina
4) Dílčí zpráva kontrolní skupiny zaměřené na zadávání a využití studie lokality Hony za
Kukýrnou
5) Různé
6) Závěr

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 4 / 2017 – byl navržen a schválen pan Jan Křehlík
Výsledek hlasování

-

pro
5

proti
0

zdržel se
1

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
6

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 12. 6. 2017. Byly probrány trvající a dosud nesplněné úkoly. Ing. Brzobohatá
seznámila členy kontrolního výboru se stavem kolem současného provozování hotelu
Květnice.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 12. 6.
2017.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Postup při kontrole mechanismu zadávání a využití studií u projektu areálu letního kina:
kontrolní skupina ve složení vedoucí kontrolní skupiny Jan Křehlík a členové Jiří Habart,
Zdeněk Hájek a Dagmar Rudolfová se sešla 23. května a 21. června 2017 s projektovou
manažerkou OIPP Ing. Evou Švecovou na společné schůzce. Ing. Švecová předložila potřebné
dokumenty, zejména:
• studii, záměr vypracovaný Ing. Loubalovou a týmem zaměstnanců MÚ Tišnov v
6/2011,
• zápisy z jednání projektového týmu,
• objednávku č. 77-2015-OIPP na studii ze dne 8. 12. 2015, zadáno ing Bartošovi, cena
studie 149 000,- Kč,
• objednávku č. 81-2015-OIPP ze dne 21. 12. 2015, na Ing. Janíkovou – dendrologický
průzkum, slouží současně jako podklad pro dotaci. Cena 61 685,80 Kč,
• objednávku č. 68-2015-OIPP na Jan Weber Centrum – vrstevnice. Cena 2904,-Kč,
• návrh zadání projektu s uvedením tří variant využití areálu (lukostřelba, studie Ing.
Bartoše, studie arch. Ševčíka),
• smlouvu o projektové přípravě s arch. Ševčíkem, resp. Pam Arch s.r.o. s termínem do
30. 9. 2016 a dodatek ke smlouvě s Pam Arch s.r.o. o prodloužení termínu předložení
studie do 31. 10. 2016, celková cena studie 290 000,- Kč,
• studii bezpečnosti lukostřelby v areálu letního kina,
• výsledky veřejné ankety,
• usnesení RM o řešení projektu procesním způsobem, tzn., že projekt již nebude řešen
podle Metodiky pro řízení projektů.
Kontrolní výbor bere na vědomí dosavadní průběh kontroly při zadávání využití studií u
projektu areálu letního kina.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se
0

ad 4) 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 a Ing. Kytner a se sešli s pracovnicí OÚP Ing. Červenkovou dne 5. června na
společné schůzce.
Ing. Červenková předložila dva základní typy dokumentů:
1) urbanistické řešení – územní plán platný od roku 1998 do roku 2016
2) platný územní plán od měsíce září roku 2016
ad a) u této skupiny dokumentů byly předloženy:
- urbanistická studie zóny 07/1997 jako nepovinný dokument v ceně 107.825,- Kč

-

upravená studie v 08/1998 jako nepovinný dokument (základní koncepce dopravní
infrastruktury) v ceně 57.750,- Kč
- regulační plán 07/2002 plně závazný pro stavebníky, po neschválení ZM Tišnova
byl využit jako nezávazný koncepční podklad – cena 94.500,- Kč
- urbanistická studie 11/2005 jako koncepční dokument byla zpracována ve dvou
variantách, každá z nich byla částečně využita – cena 77.350,- Kč
- urbanistická studie 12/2006 upravená studie, koncepční dokument, cena 23.780,- Kč
Dále byly zaplaceny další věci související se zaměřením apod., které jsou zúčtovány jako
technické zhodnocení.
Veškeré tyto studie jsou dnes již neplatné, v letošním roce byly v celkové hodnotě 449.640,Kč z účetní evidence vyřazeny.
ad b) od měsíce září 2016 je platný nový územní plán
byly vypracovány:
- územní studie, která je vedena jako dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě
217.000,- Kč
- urbanistický návrh (tento zatím nebyl zaplacen), předpokládaná cena 45.780,- Kč
Kontrolní výbor bere na vědomí navržený postup při zadávání využití studií u projektu Hony
za Kukýrnou.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky členů KV, další schůzka
kontrolního výboru proběhne 11. října 2017.

ad 7) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
v 18. 45 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 28. června 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 ke dni 12. 6. 2017
2. dílčí zprávu kontrolní skupiny pro zadávání využití studií u projektu areálu
letního kina
3. dílčí zprávu kontrolní skupiny pro 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

