Z Á P I S z KV čís. 6 2012
Příloha č. 1
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 22. 8. 2012 v 17 00 hod. v
zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Komprs, Hájek, Pásek, Seidl, Ondráček, Válka, Zavřelová, Sendlerová
Nepřítomni: Sperát, Švábenský, 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. Projednání usnesení ze schůze Zastupitelstva města Tišnova č. 4 / 2012 a usnesení ze
schůze RM č.15 / 2012
2. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
3. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízené městem Tišnovem
4. Průběžná zpráva z kontroly revitalizace ZŠ 28. října
5. Rozpočtový proces města na rok 2013
6. Různé
7. Závěr
ad 1) K projednávaným zápisům z usnesení RM č.15 / 2012 a zastupitelstva města č. 4/2012
nemají členové kontrolního výboru žádné připomínky.
ad 2) U návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti se členové kontrolního výboru seznámili s návrhem obou variant.
Projednávání návrhu v KV proběhlo po termínu požadovaného předkladatelem
návrhu k vybrání jedné z možností. Hlasování o jedné z variant proto už neproběhlo.
Celkové zvýšení daně pro město v obou variantách ve výši cca 1,4 mil. Kč bylo členy
kontrolního výboru akceptováno.
.
ad 3) Ke stanovení školských obvodů pro ZŠ 28. října a ZŠ Smíškova nemají členové
kontrolního výboru žádné připomínky.
Členům kontrolního výboru není z předloženého návrhu znám princip, na základě
kterého může dojít ke změně výběru školy, kdo o výběru školy a na základě jakých
podmínek v konečné fázi rozhoduje.

Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Dne 5.6.2012 se sešla kontrolní skupina ke kontrole „revitalizace ZŠ 28. října“. Byl
dopracován okruh otázek a podkladů k této kontrole. Požadované materiály od OSMI
byly členům kontrolní skupiny přes tajemníka KV předloženy. K dnešnímu dni byly
specifikovány ještě určité dílčí dotazy na OSMI, které budou předány Ing. Šancovi a na
společné schůzce se členy kontrolní skupiny dořešeny.
ad 5) V termínu do 20. září 2012 je třeba na finanční odbor předložit požadavky na rozpočet
města roku 2013. Další řádná schůze KV proběhne v termínu 3.10.2012. Požadavky od
jednotlivých členů KV k rozpočtu roku 2013 bude shromažďovat do 19.září tajemník
kontrolního výboru.
ad 6) V různém nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky
ad 7) Jednání výboru ukončil předseda Ing. Tomáš Komprs v 18.25 hod.
Ověřovatel zápisu: Lukáš Válka
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:

USNESENÍ:
Kontrolní výbor schvaluje stanovení školských obvodů pro ZŠ 28. října a ZŠ Smíškova

Ing. Tomáš Komprs
předseda výboru

