Z Á P I S z KV čís. 3 2012
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 7. 3. 2012 v 17 00 hod. v
zasedací místnosti OSMI.
Přítomni: Komprs, Hájek, Švábenský, Pásek, Válka, Ondráček, Zavřelová, Sperát, Seidl,
Sendlerová
Nepřítomen: Moudrý
Zapisovatel: Mašek
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. Zápis ze schůze Zastupitelstva města Tišnova č. 1 / 2012, zápis ze schůze RM č.2 / 2012,
zpráva o plnění úkolů RM a ZM ke dni 22.2.2012.
2. Zahájení kontroly rozpočtové organizace knihovna, její provoz a nákladovost
3. Různé
4. Závěr
ad 1) K projednávanému zápisu ze schůze Zastupitelstva města Tišnova č. 1 / 2012, zápisu ze
schůze RM č.2 / 2012 a zprávě o plnění úkolů RM a ZM ke dni 22.2.2012 nemají
členové kontrolního výboru žádné připomínky
Hlasování:

pro
10

proti
0

zdržel se
0

ad 2) Byla zahájena kontrola rozpočtové organizace knihovna, její provoz a nákladovost
Ke kontrole byla jmenována kontrolní skupina ve složení:
vedoucí – Mgr. Švábenský
členové – Ing. Ondráček, pan Seidl
Zaměření kontroly:
Čtenářská základna
Návštěvnost v členění děti a dospělí, návštěvnost knihovnou pořádaných akcí a knihovny
Jednorázové akce jako školení, exkurze a besedy
Náklady spojené s provozem za poslední 3 roky (2009 – 2011)
Výběr poplatků (členské příspěvky, návštěva internetu, z akcí pořádaných knihovnou)
Využívání internetu

Nákup knih
Otevírací doba
Případné granty
Hlasování:

pro
10

proti
0

zdržel se
0

ad 3) V různém byla řešena dlouhodobá nepřítomnost člena KV Ing. Moudrého. Úkolem pro
tajemníka KV je informovat o této situaci starostu města.
Členové KV byli informováni o způsobu předkládání zápisu z jednání kontrolního
výboru na program jednání zastupitelstva. Byl kladen důraz na co nejdříve možné
ověření zápisu ověřovatelem a podpis zápisu předsedou KV.
ad 4) Jednání výboru ukončil předseda Ing. Tomáš Komprs v 18.40 hod.
Ověřovatel zápisu: Ing. Miloslav Ondráček
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:

USNESENÍ:
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní skupinu ke kontrole rozpočtové organizace knihovna ve
složení:
vedoucí – Mgr. Švábenský
členové – Ing. Ondráček, pan Seidl

Ing. Tomáš Komprs
předseda výboru

