Příloha č. 1

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

Zahájení
Kontrola usnesení ZM č. 4,5 / 2013
Kontrola usnesení RM č. 10 - 15 / 2013
Projednání protokolu o výsledku provedené kontroly Dodržování a plnění vyhlášek o
místním poplatku za odpady od roku 2003
5. Zahájení kontroly Hospodaření v lesích města Tišnova
6. Různé
7. Závěr
Schůzi zahájil pan Lukáš Válka a dále ji řídil Ing. Komprs – předseda kontrolního výboru
Volba ověřovatele zápisu č. 6 / 2013 – byl navržen a schválen Ing. Miloslav Ondráček
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Členové kontrolního výboru projednali usnesení ZM č. 4 a 5 / 2013, ke kterému nemají
připomínky
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápisy z usnesení ZM č. 4 a 5 / 2013
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 3) K projednávaným zápisům z usnesení rady města č. 10 až 15 / 2013 nemají členové
kontrolního výboru žádné připomínky.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápisy z usnesení RM č. 10 až 15 / 2013
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Byl projednán protokol kontrolní skupiny o výsledku provedené kontroly Dodržování a
plnění vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů od roku 2003.
Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že v rámci kontrolovaného období nebyl systémově
vybírán výše zmíněný poplatek v souladu s platnými vyhláškami a to od roku 2003 do
roku 2012. Koncem roku 2012 paní Halamová upozornila na nesrovnalosti mezi
databázemi poplatníků a zjistila, že v některých případech není vybírán poplatek
v souladu s vyhláškou pro stavby určené k rodinné rekreaci. Následně na to byli dotčení
vyzváni k zaplacení poplatků se zpětnou tříletou lhůtou. V současném okamžiku tedy
probíhá dovýběr poplatků dle platných vyhlášek za roky 2010, 2011 a 2012.
Z výsledku šetření vyplývá, že praktická aplikace výše zmíněné vyhlášky se dotýká
několika odborů Městského úřadu. Členové kontrolního výboru vidí v této chvíli jako
rozumné, v rámci procesního řízení, posílit vzájemnou koordinaci a spolupráci mezi
dotčenými odbory MěÚ podílejícími se na výběru poplatků za komunální odpad.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova schvaluje protokol o výsledku provedené kontroly Dodržování
a plnění vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů od roku 2003.
Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Byla ustanovena kontrolní skupina pro kontrolu Hospodaření v lesích města Tišnova ve
složení:
vedoucí skupiny: Ing. Zdeněk Pásek
členové skupiny: Lukáš Válka
Hana Zavřelová
Zdeněk Hájek
Kontrola proběhne v součinnosti s odborem životního prostředí a za spolupráce odborného
lesního hospodáře.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova schvaluje kontrolní skupinu ke kontrole Hospodaření v lesích
města Tišnova ve složení: pánové Pásek, Válka, Hájek a paní Zavřelová

Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky členů kontrolního výboru
ad 7) Jednání výboru ukončil Ing. Komprs v 18. 20 hod.
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 4. září 2013
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloslava Ondráčka
2. protokol o výsledku provedené kontroly Dodržování a plnění vyhlášek o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů od roku 2003.
3. kontrolní skupinu ke kontrole Hospodaření v lesích města Tišnova ve složení: pánové
Pásek, Válka, Hájek a paní Zavřelová
B. bere na vědomí:
1. zápisy z usnesení ZM č.4,5 / 2013
3. zápisy z usnesení RM č.10 - 15 / 2013
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:

Ing. Komprs
předseda kontrolního výboru

