Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 5 2013
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 12. června 2013 v zasedací místnosti
MěÚ Tišnov
Přítomni: pan Hájek, Ing. Pásek, pan Seidl, Ing. Ondráček, pan Válka, paní Zavřelová, Ing.
Komprs, Ing., Mgr. Sendlerová, pan Sperát
Přítomno 9 z 10 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni: Mgr. Švábenský
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:
Program:
1. Zahájení
2. Průběh kontroly dodržování a plnění vyhlášek o místním poplatku za odpady od roku
2003
3. Kontrola usnesení ZM č. 3 / 2013
4. Kontrola usnesení RM č. 6,7,8,9 / 2013
5. Různé
6. Závěr
Schůzi zahájil a řídil Ing. Komprs – předseda kontrolního výboru
Volba ověřovatele zápisu č. 5 / 2013 – byl navržen a schválen pan Válka
Výsledek hlasování

pro
9

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Byl projednán dosavadní průběh kontroly Dodržování a plnění vyhlášek o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od roku 2003, který uložilo ZM kontrolnímu výboru na
svém jednání dne 25.3.2013. Členové přípravné pracovní skupiny byli nasměrováni na
referenty příslušných odborů majících vazbu k dané problematice.
Dne 20.5.2013 proběhla společná schůzka členů přípravné pracovní skupiny s pěti
oslovenými úředníky. Po vzájemné konzultaci bylo dohodnuto, že v termínu do konce měsíce
května podají jednotliví úředníci prostřednictvím tajemníka KV svá vyjádření k činnostem
souvisejícím s „výběrem poplatků“
členům přípravné pracovní skupiny. Vyjádření

jednotlivých úředníků do stanoveného termínu byla předložena. V návaznosti na tento termín
mělo proběhnout dne 5.6.2013 jednání přípravné pracovní skupiny, které bylo z důvodu
pracovního zaneprázdnění dvou členů skupiny posunuto o jeden týden. Na jednání kontrolní
skupiny dne 12.6.2013 byl stanoven další postup. Kontrolní skupina sestaví návrh zápisu,
jehož finální podoba bude předložena ZM na dalším jednání Zastupitelstva města Tišnov
v měsíci září.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí Průběh kontroly dodržování a plnění vyhlášek
o místním poplatku za odpady od roku 2003.
Hlasování:

pro
9

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Členové kontrolního výboru projednali usnesení ZM č. 3 / 2013, ke kterému nemají
připomínky
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápis z usnesení ZM 3 / 2013
Hlasování:

pro
9

proti
0

zdržel se
0

ad 4) K projednávaným zápisům z usnesení rady města č. 6,7,8,9 / 2013 nemají členové
kontrolního výboru žádné připomínky.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápisy z usnesení RM 6,7,8,9 / 2013
Hlasování:

pro
9

proti
0

zdržel se
0

ad 5) V různém byly projednávány tyto náměty a připomínky:
-

Kontrolní výbor žádá ZM Tišnova o doplnění člena KV za Ing. Moudrého, který se ze
zdravotních důvodů jednání KV dlouhodobě nezúčastňuje.

-

Kontrolní výbor projednal připomínku občana ke vzhledu veřejné zeleně v areálu
obchodního domu TESCO.
KV doporučuje ZM přijetí tohoto usnesení:
ZM Tišnova ukládá RM Tišnova úkol prověřit stav zeleně přiléhající k obchodnímu
domu TESCO.

Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova doporučuje ZM přijmout usnesení k připomínce občana města.
Hlasování:

pro
9

proti
0

zdržel se
0

ad 6) Jednání výboru ukončil Ing. Komprs v 18.05 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 12. června 2013
A. schvaluje:
ověřovatele zápisu – pana Válku
B. bere na vědomí:
1. průběh kontroly dodržování a plnění vyhlášek o místním poplatku za odpady od roku 2003
2. zápis z usnesení ZM 3 / 2013
3. zápisy z usnesení RM 6,7,8,9 / 2013
C. doporučuje:
přijmout usnesení ZM k připomínce občana města ke vzhledu veřejné zeleně v areálu
obchodního domu TESCO
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:

Ing. Komprs
předseda kontrolního výboru

