Z Á P I S z KV čís. 7 2012
Příloha č. 1
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 3. 10. 2012 v 17 00 hod. v
zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Hájek, Pásek, Seidl, Ondráček, Válka, Zavřelová, Sperát
Nepřítomni: Komprs, Sendlerová, Moudrý, Švábenský
Zapisovatel: Mašek
Hosté:
Poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů, jsou přijatá usnesení právoplatná.
Zahájení:
Schůzi zahájil a řídil Lukáš Válka – zastupitel města Tišnova
Byl schválen program:
1. Projednání usnesení ze schůze Zastupitelstva města Tišnova č. 5 / 2012 a usnesení ze
schůze RM č.18,19 / 2012
2. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
3. Průběžná zpráva z kontroly revitalizace ZŠ 28. října
4. Různé
5. Závěr
ad 1) K projednávaným zápisům z usnesení RM č.18,19 / 2012 a zastupitelstva města
č. 5/2012 nemají členové kontrolního výboru žádné připomínky.
ad 2) Členové kontrolního výboru projednali Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013. Rozvinula se široká
diskuze především k článku 3 – ohlašovací povinnost v bodě 3. S předloženým
Návrhem obecně závazné vyhlášky členové kontrolního výboru souhlasí.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Odborem OSMI byly doplněny materiály ke kontrole“revitalizace ZŠ 28. října“. Panem
Šancou bylo písemně odpovězeno na jedenáct doplňujících požadavků členů kontrolní
skupiny. Celková zpráva z kontroly je rozpracována a na základě obdržených
požadavků bude doplněna. Její součástí bude i závěrečné vyhodnocení akce, které
provede Agentura Trunda do 30.11.2012.

ad 4) V různém nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky
ad 5) Jednání výboru ukončil pan Lukáš Válka v 18.05 hod.
Ověřovatelka zápisu: paní Hana Zavřelová
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatelka zápisu:

USNESENÍ:
Kontrolní výbor schvaluje Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013.

Lukáš Válka
zastupitel města Tišnova

