Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 7 2013
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 6. listopadu 2013 v zasedací
místnosti MěÚ Tišnov
Přítomni: pan Hájek, Ing. Pásek, pan Seidl, pan Válka, paní Zavřelová, pan Sperát, Mgr.
Švábenský
Přítomno 7 z 10 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni: Ing. Komprs, Ing. Ondráček, Ing., Mgr. Sendlerová
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola usnesení ZM č. 6,7 / 2013
Kontrola usnesení RM č. 16 - 20 / 2013
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014
Různé
Závěr

Schůzi zahájil a dále řídil za nepřítomného předsedu pan Lukáš Válka – zastupitel města
Volba ověřovatele zápisu č. 7 / 2013 – byla navržena a schválena paní Hana Zavřelová
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. 6 a 7 / 2013, ke kterému nemají
připomínky
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápisy z usnesení ZM č. 6 a 7 / 2013
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 3) K projednávaným zápisům z usnesení rady města č. 15 až 20 / 2013 nemají členové

kontrolního výboru žádné připomínky.
Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova bere na vědomí zápisy z usnesení RM č. 15 až 20 / 2013
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Členové kontrolního výboru se zabývali návrhem rozpočtu města na rok 2014. Byla
projednána oblast rozpočtových příjmů v plánovaném objemu 176 452 tis. Kč. V rámci těchto
příjmů byly objasněny částky transferů v celkovém souhrnu cca 35,2 mil. Kč na:
- ostatní přijaté transfery ze SR ve výši 13 537 tis. Kč na zateplení CSS ve výši 11 571 tis. Kč
a zbytek na zateplení ZŠ Smíškova, financované z fondu soudržnosti
- transfery od regionálních rad v objemu 17 100 tis. Kč na nástavbu ZŠ Smíškova dotovanou
z ROP jihovýchod
- neinvest. tran. v objemu 3 800 tis. Kč jako dotace na regeneraci zeleně z fondu ŽP a MŽP
- částka 797 tis. Kč k zateplení CSS a ZŠ Smíškova z fondu ŽP
Dále bylo poukázáno na to, že plánované výdaje v objemu 238 253 tis. Kč budou dokryty
zdroji z FRR v objemu 24 401 tis. Kč a úvěrem ve výši 37 400 tis. Kč. V další části byly
probrány rozpočtové výdaje města podle jednotlivých paragrafů a oddílů s jejich komentářem
a rozpis investic dle jednotlivých paragrafů města.
U podrobného členění jednotlivých výdajů se řešily připomínky členů KV, o kterých bylo
samostatně hlasováno. Kontrolní výbor doporučuje:
- dokončit rekonstrukci ulice Družstevní
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

- zvýšit příspěvek sportovním oddílům o 200 tis. Kč na 1.700 tis. Kč
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

- zvýšit náklady na drobnou údržbu chodníků
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

- zařadit do plánu parkoviště na ulici Halasova v případě pokračování výměny rozvodů plynu
po sídlišti pod Klucaninou
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

- realizovat jen ty investiční akce, jejichž provedení je neodkladné nebo by v budoucnosti
příliš zvýšilo náklady na jejich provedení

Hlasování:

pro
6

proti
0

zdržel se
1

Usnesení:
Výbor kontrolní ZM Tišnova doporučuje ZM:
dokončení rekonstrukce ulice Družstevní, zvýšení příspěvku sportovním oddílům o 200 tis.
Kč, zvýšení nákladů na drobnou údržbu chodníků, zařazení do plánu parkoviště na ulici
Halasova v případě pokračování výměny rozvodů plynu po sídlišti pod Klucaninou, realizaci
jen těch investičních akcí, jejichž provedení je neodkladné nebo by v budoucnosti příliš
zvýšilo náklady na jejich provedení
ad 5) V různém nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky členů kontrolního výboru
ad 6) Jednání výboru ukončil pan Lukáš Válka v 18. 35 hod.
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 6. listopadu 2013
A. schvaluje:
1. ověřovatelku zápisu – paní Hanu Zavřelovou
B. bere na vědomí:
1. zápisy z usnesení ZM č.6,7 / 2013
3. zápisy z usnesení RM č.15 - 20 / 2013
C. doporučuje:
- dokončit rekonstrukci ulice Družstevní
- zvýšit příspěvek sportovním oddílům o 200 tis. Kč na 1.700 tis. Kč
- zvýšit náklady na drobnou údržbu chodníků
- zařadit do plánu parkoviště na ulici Halasova v případě pokračování výměny rozvodů plynu
po sídlišti pod Klucaninou
- realizovat jen ty investiční akce, jejichž provedení je neodkladné nebo by v budoucnosti
příliš zvýšilo náklady na jejich provedení
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:

Lukáš Válka,
zastupitel města

