Z Á P I S z KV čís. 5 2012
Příloha č. 1
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 30. 5. 2012 v 17 00 hod. v
zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Komprs, Hájek, Pásek, Seidl, Ondráček, Švábenský, Sperát
Nepřítomni: Moudrý, Válka, Zavřelová, Sendlerová
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. Projednání zápisu ze schůze Zastupitelstva města Tišnova č. 3 / 2012 a zápisů ze schůze
RM č.8,9 / 2012
2. Zpráva z kontroly rozpočtové organizace knihovna, její provoz a nákladovost
3. Zahájení kontroly revitalizace ZŠ 28. října
3. Různé
4. Závěr
ad 1) K projednávaným zápisům ze schůzí RM č.8,9 / 2012 nemají členové kontrolního
výboru žádné připomínky. V zápise ze schůze Zastupitelstva města č. 3 / 2012
v posledním projednávaném bodě dotazy, podněty, připomínky chybí dle názoru členů
KV u podnětu paní zastupitelky Ochrymčukové specifikace, o kterou stavbu se jedná.
ad 2) Vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Švábenský podal zprávu o kontrole rozpočtové
organizace knihovna, která byla zpracována na základě provedeného kontrolního
šetření dne 10. dubna 2012. Členové kontrolního výboru nemají k přednesené zprávě
žádné připomínky.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Byla zahájena kontrola revitalizace ZŠ 28. října.
Ke kontrole byla jmenována kontrolní skupina ve složení:
vedoucí – Ing. Komprs
členové – Ing., Mgr. Sendlerová, Ing. Ondráček, Ing. Pásek, p. Sperát

Obsah a zaměření kontroly: kontrolní skupina se k záměru celé kontroly znovu sejde v úterý
dne 5.6.2012. Do tohoto termínu budou připraveny podkladové
materiály a na jejich základě stanoven obsah kontroly.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 4) V různém se členové kontrolního výboru nevyjádřili k žádným problémům.
ad 5) Jednání výboru ukončil předseda Ing. Tomáš Komprs v 17.30 hod.
Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Pásek
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:
Příloha č. 1
Záznam o kontrole Městské knihovny v Tišnově

USNESENÍ:
Kontrolní výbor schvaluje Záznam o kontrole rozpočtové organizace Městská knihovna
Tišnov
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní skupinu ke kontrole revitalizace ZŠ 28. října

Ing. Tomáš Komprs
předseda výboru

