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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán Zápis č. 6/2021 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 6. 10. 2021 včetně jeho Přílohy č. 1 Zápis o
výsledku provedené kontroly s předmětem kontroly Postup při poskytování dotací v rámci
dotačního programu "Podpora trenérů mládeže" za účelem posouzení jeho správnosti a dále
Zápis č. 7/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne
8. 11. 2021.

ZÁPIS č. 6/2021
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
konaného dne 6. 10. 2021 formou videokonference
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Martin Pilný, Jan Křehlík, Štěpán
Špaček, Ing. Juraj Kytner
Nepřítomni a omluveni: Ing. Martin Čechák
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Při zahájení přítomno 6 ze 7 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.

Program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Kontrola postupu při poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora trenérů mládeže“
za účelem posouzení jeho správnosti
 Schválení Zápisu o provedené kontrole
 Formulace případných doporučení pro Zastupitelstvo města Tišnova
3) Různé
4) Závěr

Zasedání zahájila v 1705 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně Výboru
kontrolního. Zasedání výboru bylo řádně svoláno. Zápis ze zasedání č. 5/2021 byl řádně ověřen
a nebyly proti němu podány námitky.

ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 6/2021 – byl navržen Ing. Martin Pilný.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
1

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

Hlasování k navrženému programu jednání
Výsledek hlasování
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ad 2) Kontrola postupu při poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora trenérů
mládeže“ za účelem posouzení jeho správnosti
Předsedkyně výboru vyzvala pana Křehlíka a Ing. Ondráčka, aby seznámili členy se Zápisem
o výsledku provedené kontroly. Pan Křehlík obeznámil členy výboru s obsahem zápisu, přiblížil,
z čeho vycházel při sepisování zápisu a zdůraznil důležitost příloh, které jsou jeho součástí.
Ing. Ondráček seznámil ostatní s doporučením uvedeným v bodě 3.3 zápisu, kde vyzdvihl důležitost
tohoto dotačního programu. Všichni přítomní členové výboru se zápisem i výsledky kontroly
souhlasili.
Předsedkyně výboru s panem Křehlíkem informovali členy výboru o jednání posledního
zastupitelstva města, kde byly schváleny dohody o narovnání. Rada města revokovala na pokyn
Krajského úřadu JmK usnesení týkající se podpory trenérů mládeže, u kterých byla v součtu
překročena částka 50 tis. Kč. Dohody o narovnání umožňují klubům ponechání poskytnutých dotací.
Ing. Nováková objasnila situaci s poskytováním dotací na trenéry ke konci roku 2021 a o přípravě
dotačního programu na rok 2022, který je zpracován v návaznosti na vyjádření MV ČR.
Výbor kontrolní schvaluje Zápis o výsledku provedené kontroly s předmětem Kontrola postupu při
poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora trenérů mládeže“ za účelem posouzení
jeho správnosti.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

Výbor kontrolní doporučuje pokračovat v podpoře trenérů mládeže a oceňuje jejich práci i to, že
město tuto činnost podporuje.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

Výbor kontrolní bere na vědomí informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2021
konaného dne 21. 9. 2021 týkající se dotačního programu Podpora trenérů mládeže a informace od
Ing. Novákové o dalších systémových krocích v této věci.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Různé
Předsedkyně výboru vznesla dotaz, zda členové výboru souhlasí s konáním jednání výboru formou
videokonference. Vzhledem ke zvyšujícímu se nebezpečí nákazy nemocí způsobenou covidem-19
upřednostňují všichni přítomní členové tuto formu.
Ing. Kytner upozornil na kritickou situaci týkající se dopravy ve městě Tišnově související
s rekonstrukcí ulice Riegrova, zejména na množství aut projíždějících velkou rychlostí ulicí Dlouhou,
Kukýrna a nám. 28. října. Členové výboru diskutovali nad tímto tématem a způsobem ovlivnění této
situace.
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Výbor kontrolní doporučuje zhodnotit nově nastalou dopravní situaci ve městě Tišnově, zvýšit
bezpečnost provozu a zvážit omezení maximální povolené rychlosti na 40 km/hod.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova se uskuteční 8. 11. 2021
v 1700 hod. formou videokonference.

Jednání ukončila předsedkyně Výboru kontrolního PaedDr. Radmila Zhořová v 1810 hod.

Seznam příloh:
Příloha č. 1

Zápis o výsledku provedené kontroly s předmětem Kontrola postupu při poskytování
dotací v rámci dotačního programu „Podpora trenérů mládeže“ za účelem posouzení
jeho správnosti
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 6. října 2021
A. schvaluje:
1.
2.
3.

ověřovatele zápisu Ing. Martina Pilného;
navržený program jednání;
Zápis o výsledku provedené kontroly s předmětem Kontrola postupu při poskytování dotací
v rámci dotačního programu „Podpora trenérů mládeže“ za účelem posouzení jeho
správnosti.

B. bere na vědomí:
1.

informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 5/2021 konaného dne 21. 9. 2021 týkající
se dotačního programu Podpora trenérů mládeže a informace od Ing. Novákové o dalších
systémových krocích v této věci.

C. doporučuje:
1.
2.

pokračovat v podpoře trenérů mládeže a oceňuje jejich práci i to, že město tuto činnost
podporuje;
zhodnotit nově nastalou dopravní situaci ve městě Tišnově, zvýšit bezpečnost provozu a dále
zvážit omezení maximální povolené rychlosti na 40 km/hod.

D. nedoporučuje:
bez usnesení
E. navrhuje:
bez usnesení
F. ukládá:
bez usnesení

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
8. 11. 2021 od 1700 hod. formou videokonference.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Ing. Martin Pilný

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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ZÁPIS č. 7/2021
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
konaného dne 8. 11. 2021 formou videokonference
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Martin Pilný, Jan Křehlík, Štěpán
Špaček, Ing. Juraj Kytner, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni:
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Ing. Petra Jůzová
Při zahájení přítomno 7 ze 7 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.

Program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 10. 2021
3) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022
4) Různé
5) Závěr

Zasedání zahájila v 1705 hod. PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně Výboru kontrolního.
Vzhledem k nefunkčnosti mikrofonu předala slovo Janu Křehlíkovi – místopředsedovi Výboru
kontrolního, který prohlásil, že zasedání výboru bylo řádně svoláno, podklady k jednání byly členům
výboru rozeslány v termínu a dále oznámil přítomnost všech členů výboru. Zápis ze zasedání
č. 6/2021 byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.

ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 7/2021 – byl navržen Jan Křehlík.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

S ohledem na pozvání vedoucí Odboru finančního MěÚ na jednání výboru bylo navrženo zařazení
bodu 3) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022 před bod 2) programu.
Upravený program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022
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3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 10. 2021
4) Různé
5) Závěr
Hlasování k navrženému novému programu jednání
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 2) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022
Na jednání Výboru kontrolního se připojila Ing. Jůzová – vedoucí Odboru finančního MěÚ. Pan
Křehlík vyzval Ing. Jůzovou k podání informací k návrhu rozpočtu na rok 2022. Ing. Jůzová hovořila
o případných změnách v rozpočtu, které ještě mohou proběhnout (zejména pozastávky
u investičních akcí, případné zapracování připomínek komisí a výborů). Byly diskutovány návrhy
občanů, vyvěšení návrhu na úřední desce, možnost podávání připomínek k rozpočtu (na e-mail Ing.
Jůzové).
Pan Křehlík vznesl několik dotazů týkající se mzdových nákladů souvisejících s volbami do
zastupitelstva, prodeje bytů a bytové koncepce, splátky půjčky pro DSO Tišnovsko, kritérií pro
poskytování dotací v oblasti životního prostředí, obecně výše příjmů a co ji může v příštím roce
ovlivnit a dále dotaz týkající se prostředků na náklady spojené s pandemií covid-19 (prominutí
nájemného).
Pan Špaček vznesl dotaz, jak by byly řešeny finance v případě jejich nedostatku. Ing. Kytnera zajímal
výhled rozpočtu za 2 až 5 let s ohledem na jeho nárůst o 20-25 % a plánování výstavby bytů ve
vlastnictví města.
Ing. Ondráček se dotázal na plánovaný příjem od Tepla T z prodeje topných kanálů. Ing. Jůzová
zodpověděla všechny dotazy týkající se rozpočtu. Ing. Nováková pošle odkaz na Investiční výhled
města na další roky.
Členové výboru se shodli, že nemají připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Pan Křehlík poděkoval Ing. Jůzové a navrhl, že v případě potřeby kontroly nějaké oblasti v jejím
oboru, se může na kontrolní výbor obrátit.
Výbor kontrolní bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 bez připomínek.
Výsledek hlasování

pro
7

Ing. Jůzová se odhlásila z jednání výboru.
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proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 10. 2021
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými úkoly.
Proběhla diskuze k poslední kontrole výboru (bude předložena zastupitelstvu města na řádném
jednání v prosinci) a k dotačnímu programu Podpora trenérů mládeže. Ing. Pilný se vyjádřil, že
plánované nastavení programu z jeho pohledu jako žadatele o dotaci by mělo být vyhovující, více se
zjistí po prvním roce. Dále bylo diskutováno téma Sportovce roku, pokácení přerostlých stromů na
ulici Dlouhé a odvody z fondu investic příspěvkových organizací.
V 1800 hod. jednání výboru opustil Ing. Pilný.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 10. 2021.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Různé
Pan Křehlík informoval o jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, které se má uskutečnit tento
týden a kterého se pokusí zúčastnit s připomínkou týkající se minulého usnesení výboru k dopravní
situaci na ulicích Dlouhá, Kukýrna a nám. 28. října. Paní předsedkyně upřesnila termín jednání
komise - 10. 11. 2021 v 1630 hod.
Dále pan Křehlík řešil bezpečnost křižovatky Brněnská, Dvořákova a U Humpolky. Křižovatka je
nepřehledná, auta projíždějí velkou rychlostí a byly zde již v minulých dnech dvě dopravní nehody.
Bylo by vhodné udělat nezávislý audit křižovatky a posoudit její bezpečnost. Ing. Ondráček se zmínil,
že tato křižovatka je nebezpečná nejen pro automobily, ale i pro chodce. Ing. Čechák vznesl dotaz,
zda je možné ihned realizovat nějaká prozatímní opatření, např. umístění dopravní značky se
snížením rychlosti. Ing. Nováková zajistí informace k této otázce a rozešle je e-mailem.
Výbor kontrolní doporučuje ověřit bezpečnost křižovatky Brněnská, Dvořákova a U Humpolky
z pohledu automobilové dopravy a zejména chodců, a také s ohledem na dopravní nehody, které se
již na této křižovatce staly.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 5) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova se uskuteční 24. 1. 2022
v 1700 hod. formou videokonference.

Jednání ukončil místopředseda Výboru kontrolního Jan Křehlík v 1820 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 8. listopadu 2021
A. schvaluje:
1.
2.

ověřovatele zápisu Jana Křehlíka;
navržený nový program jednání;

B. bere na vědomí:
1.
2.

návrh rozpočtu na rok 2022 bez připomínek;
Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 10. 2021;

C. doporučuje:
1.
ověřit bezpečnost křižovatky Brněnská, Dvořákova a U Humpolky z pohledu automobilové
dopravy a zejména chodců, a také s ohledem na dopravní nehody, které se již na této
křižovatce staly;
D. nedoporučuje:
bez usnesení
E. navrhuje:
bez usnesení
F. ukládá:
bez usnesení

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
24. 1. 2022 v 1700 hod. formou videokonference.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Jan Křehlík

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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