Z Á P I S z KV čís. 2 2012
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 15. 2. 2012 v 17 00 hod. ve
velké zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Komprs, Hájek, Švábenský, Pásek, Válka, Ondráček, Zavřelová, Sperát, Seidl
Zapisovatel: Mašek
Nepřítomni: Sendlerová, Moudrý
Hosté: Ing. Jelínková
Poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů, jsou přijatá usnesení právoplatná.
Zahájení:
Schůzi zahájil a řídil Ing. Tomáš Komprs – předseda výboru
Byl schválen program:
1. Návrh plánu práce na rok 2012
2.

Zpráva pracovnice OSMI Ing. Jelínkové o kontrole finančního ředitelství na dotaci
grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP
na rekonstrukci Müllerova domu

3. Závěr
ad 1) Kontrolní výbor se bude na svých jednáních zabývat pravidelně těmito body:
- kontrolou usnesení zastupitelstva města
- projednáváním návrhů vyhlášek
- náměty a připomínkami členů KV
KV do plánu práce na rok 2012 zařadil kromě pravidelné činnosti dvě kontrolní akce:
- kontrolu rozpočtové organizace knihovna, její provoz a nákladovost
- kontrolu revitalizace příspěvkové organizace ZŠ 28. října
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.
Členové kontrolního výboru schvalují plán práce KV na rok 2012 - viz plán práce na rok 2012
Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 2) Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání dne 2. února 2012 uložilo v souladu s §
118 odst. 1 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), Výboru kontrolnímu

Zastupitelstva města Tišnova neprodleně zahájit kontrolu čerpání finanční dotace z
grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu
EHP na rekonstrukci Müllerova domu.
Členové kontrolního výboru byli podrobně informováni pracovnicí odboru správy majetku a
investic města Ing. Jelínkovou o průběhu kontroly finančního ředitelství na dotaci z výše
jmenovaného grantu při rekonstrukci Müllerova domu. Zástupkyně OSMI Ing. Jelínková
získala v průběhu kontroly poznatky, které budou uplatněny při čerpání jiných dotací a
zkvalitní řízení tohoto odboru. Členové kontrolního výboru navrhují, aby na základě znalosti
provozu a chodu na OSMI a ze získaných poznatků při kontrole byla k této záležitosti
příslušným odborem vypracována zpráva. Kontrolní výbor doporučuje před zveřejněním této
zprávy vyčkat výroku finančního ředitelství a jeho závěry do konečné zprávy rovněž
zapracovat.
Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Jednání výboru ukončil předseda Ing. Tomáš Komprs v 19.15 hod.
Ověřovatel zápisu: Lukáš Válka
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:
Příloha: Plán práce kontrolního výboru na rok 2012

USNESENÍ:
Kontrolní výbor schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2012
Kontrolní výbor navrhuje vypracování zprávy o čerpání dotace od OSMI na základě
poznatků z kontroly finančního ředitelství a znalostí chodu svého odboru. Současně
doporučuje před zveřejněním této zprávy vyčkat výroku finančního ředitelství a jeho
závěry do konečné zprávy rovněž zapracovat.

Ing. Tomáš Komprs
předseda výboru

