Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 4 2013
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 24. dubna 2013 v zasedací místnosti
MěÚ Tišnov
Přítomni: pan Hájek, Ing. Pásek, pan Seidl, Ing. Ondráček, pan Válka, paní Zavřelová, Ing.
Komprs, Ing., Mgr. Sendlerová
Přítomno 8 z 10 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni: Mgr. Švábenský, pan Sperát
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté: Ing. Stryk
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola dodržování a plnění vyhlášek o místním poplatku za odpady od roku 2003
Kontrola usnesení ZM č. 2/2013
Kontrola usnesení RM č. 3,4,5/2013
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Tišnova
Různé
Závěr

Schůzi zahájil a řídil Ing. Komprs – předseda kontrolního výboru
Volba ověřovatele zápisu č. 4/2013 – byl navržen a schválen pan Hájek
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Na jednání ZM Tišnova dne 25.3.2013 byl na návrh Mgr. Dohnálkové uložen KV úkol
kontroly poplatků za odpad. Ke kontrole dodržování a plnění vyhlášek o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od roku 2003 proběhla diskuse jak tuto kontrolu za období 10 let
provést. Diskusi řídil předseda KV, během diskuse se do ní zapojili i ostatní členové KV.
Ozřejmit problematiku vybírání poplatků pomohl členům KV pozvaný host Ing. Stryk, který
tuto agendu v minulosti vedl.

Z diskuse vyplynulo mnoho otázek, na některé bylo možné odpovědět hned, jiné budou
předmětem dotazů, se kterými se poději obrátí KV na referenty příslušných odborů majících
vazbu k dané problematice.
Pro jednotlivé roky jsou již připraveny vyhlášky o místních poplatcích. Výběr poplatků za
každý rok by měl být kontrolován ve všech letech za poplatníky, kterými jsou:
- fyzické osoby mající na území města Tišnova trvalý pobyt
- fyzické osoby mající na území města Tišnova ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a není zde k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická
osoba
Kategorie „poplatníků“ zůstává ve všech letech neměnná.
Město vede na odboru OSVV informační systém k evidenci obyvatel, který využívá FO za
podpory uzpůsobeného programu ke stanovení předpisu poplatku u poplatníků s trvalým
pobytem i u staveb k individuální rekreaci už od roku 2003. V tomto programu lze provádět i
dílčí úpravy ve výši poplatků na základě ohlašovací povinnosti poplatníka (změna trvalého
pobytu,.. )
- jak je vedena evidence ohlašovací povinnosti
S výší poplatku souvisí i možnost osvobození či úlev od poplatkové povinnosti. Možnost úlev
by měla být rovněž programově podchycena – poskytnuté úlevy snižují předpis poplatkové
povinnosti. V jednotlivých letech se osvobození od poplatků a úlevy liší.
- jak je vedena evidence osvobození či úlev od poplatkové povinnosti
Za příslušný kalendářní rok je na základě databáze fyzických osob, kterých je evidováno od
cca 8.200 do 8.700 osob za pomocí předpisu poplatku v počítači sumář poplatků od fyzických
osob s trvalým pobytem na území města Tišnova a poplatníků za stavby sloužící
k individuální rekreaci , který je zaúčtován v účetnictví.
- je možnost nahlédnout do takovéto databáze, která obsahuje citlivé údaje od roku 2003
do roku 2012
- existuje jiná možnost např. přes specifický symbol beze jména kontrolovat tyto údaje
Stavby sloužící k individuální rekreaci, tj. vlastníci staveb, jsou druhou částí kontroly výběru
poplatků.
- je vytvořena databáze fyzických osob mající na území města Tišnova vč. místních částí
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
- byly tyto stavby evidovány jen někde a kde (místní části)
- jak pohlížet např. na chatku, která slouží i k jiným účelům, např. pro uložené nářadí
Na jednání KV byla pozvána Mgr. Dohnálková, která se v den jednání kontrolního výboru
nakonec prostřednictvím emailu omluvila. Kontrolní výbor chce postupovat tak, aby konečná
zjištění a závěry odpovídaly na zadané téma uložené v usnesení ZM.
Po analýze problémů se kontrolní výbor rozhodl vytvořit přípravnou pracovní skupinu,
která vytýčí procesní způsob provedení kontroly.
Termín: do 30.6.2013
Složení přípravné pracovní skupiny:
vedoucí: Ing. Komprs
členové: Ing., Mgr. Sendlerová
Ing. Ondráček
Usnesení:

Výbor kontrolní ZM Tišnova schvaluje přípravnou pracovní skupinu, která vytýčí procesní
způsob provedení kontroly.
Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Členové kontrolního výboru projednali usnesení ZM č. 2/2013, ke kterému nemají
připomínky
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápis z usnesení ZM 2/2013
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
ad 4) K projednávaným zápisům z usnesení rady města č. 3,4,5 / 2013 mají členové
kontrolního výboru jednu připomínku. U usnesení ze schůze RM č. 5/2013 konané dne 13.
března 2013 je v bodě 31 pod číslem 63/05/2013 nepřesnost týkající se délky uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Králova 1668. Správný údaj má být do 31.3.2014.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova doporučuje opravit údaj z usnesení RM č. 5/2013
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
ad 5) Členové kontrolního výboru projednali Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se
vydává Požární řád města Tišnova. Projednali návrh včetně úpravy, která vznikla v době
připomínkového řízení. Členové KV nemají námitky proti Návrhu obecně závazné vyhlášky.
Doporučují pro odběr požární vody vytvářet lepší podmínky postupným vybudováním
nadzemních hydrantů na vhodných místech.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se
vydává Požární řád města Tišnova
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
ad 6) V různém nebyly projednávány žádné náměty ani připomínky.
ad 7) Jednání výboru ukončil Ing. Komprs v 18.55 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 24. dubna 2013
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Hájka
2. přípravnou pracovní skupinu, která vytýčí procesní způsob provedení kontroly
složení přípravné pracovní skupiny:
vedoucí: Ing. Komprs
členové: Ing., Mgr. Sendlerová
Ing. Ondráček
B. bere na vědomí:
1. zápis z usnesení ZM 2/2013
2. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Tišnova
C. doporučuje:
1. opravit údaj z usnesení RM č. 5/2013
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil: pan Hájek

Ing. Komprs
předseda kontrolního výboru

