Z Á P I S z KV čís. 1 2012
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 18. 1. 2012 v 17 00 hod. ve
velké zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Komprs, Sendlerová, Hájek, Švábenský, Pásek, Válka, Ondráček, Zavřelová, Seidl
zapisovatel Mašek
Nepřítomni: – Moudrý, Sperát
Hosté:
Poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů, jsou přijatá usnesení právoplatná.
Zahájení:
Schůzi zahájil a řídil Ing. Tomáš Komprs – předseda výboru
Byl schválen program:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh plánu práce na rok 2012
Pravidelné body jednání KV
Návrh témat pro vlastní kontrolní činnost
Zahájení kontrolní činnosti – kontrolní skupina, téma kontroly
Projednání zpráv o plnění úkolů RM a ZM ke dni 16.12.2011, usnesení ZM č. 7,8,9 / 2011
a RM č. 25 – 31 / 2011
6. Závěr
ad 1) Kontrolní výbor se bude scházet cca 15 dní před jednáním zastupitelstva a to vždy ve
středu od 17 hod. v zasedací místnosti budovy radnice. Vlastní plán práce bude sestaven
po prvním jednání ZM v tomto roce dne 15. února 2012. V té době bude již znám
harmonogram schůzí ZM. Do plánu práce na rok 2012 hodlají členové kontrolního
výboru zařadit kromě pravidelných bodů jednání nad rámec své činnosti dvě kontrolní
akce.
Poznámka: kontrolní výbor může během roku reagovat na dané skutečnosti a problémy ve
městě a plánovanou kontrolní činnost zaměřit tímto směrem. Program kontrol se
tak může po odsouhlasení v KV změnit.
ad 2) Kontrolní výbor se bude na svých jednáních zabývat pravidelně těmito body:
- kontrolou usnesení zastupitelstva města a rady města
- projednáváním návrhů obecně závazných vyhlášek
- náměty a připomínkami členů KV
ad 3) Členové kontrolního výboru navrhli pět témat, kterým by se chtěli věnovat a z nich
vybrali k vlastní kontrole tato témata:
- rozpočtová organizace knihovna, její provoz a nákladovost
- revitalizace příspěvkové organizace ZŠ 28. října
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pro
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ad 4) Kontrolní činnost bude v případě zájmu ZM zahájena následně po schůzi KV dne 15.
února 2012, na které budou sestaveny kontrolní skupiny a projednán obsah a bližší
zaměření kontroly. Výsledky z provedené kontroly včetně zápisu a usnesení členů KV
k výsledkům kontrolních zjištění bude předložen ZM jeden v průběhu 1. pololetí a
druhý
v průběhu 2. pololetí roku 2012.
ad 5) Členové kontrolního výboru projednali usnesení ZM č. 7-9 / 2011 a RM č. 25–31 /
2011 a Zprávu o plnění úkolů RM a ZM ke dni 16.12.2011. K předložené zprávě ani
všem usnesením nemá kontrolní výbor žádné připomínky.
ad 6) Jednání výboru ukončil předseda Ing. Tomáš Komprs v 18.30 hod.
Ověřovatel zápisu: Ing. Ondráček
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:
USNESENÍ:
Kontrolní výbor navrhuje pro rok 2012 provést nad rámec své pravidelné kontrolní
činnosti dvě kontroly na tato témata:
- rozpočtová organizace knihovna, její provoz a nákladovost
- revitalizace příspěvkové organizace ZŠ 28. října

Ing. Tomáš Komprs
předseda výboru

