Z Á P I S z KV čís. 8 2012
Příloha č. 1
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 7. 11. 2012 v 17 00 hod. v
zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Hájek, Pásek, Seidl, Ondráček, Válka, Zavřelová, Komprs
Nepřítomni: Moudrý, Švábenský, Sperát, Sendlerová
Zapisovatel: Mašek
Hosté:
Poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů, jsou přijatá usnesení právoplatná.
Schůzi zahájil a řídil Ing. Tomáš Komprs – předseda kontrolního výboru
Byl schválen program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání usnesení ze schůze Zastupitelstva města Tišnova č. 6 / 2012
Kontrola usnesení RM č. 21 ze dne 10. října a č. 22 ze dne 24. října 2012
Návrh rozpočtu města na rok 2013
Vyhodnocení kontroly revitalizace ZŠ 28. října
Různé
Závěr

ad 2) K projednanému zápisu z usnesení zastupitelstva města č. 6 / 2012 nemají členové
kontrolního výboru žádné připomínky.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 3) Členové kontrolního výboru projednali usnesení RM č. 21 ze dne 10. října a č. 22 ze
dne 24. října 2012.
K projednávaným bodům Usnesení ze schůze RM č. 21 / 2012 ze dne 10. října nemají
členové kontrolního výboru žádné připomínky.
K projednávaným bodům Usnesení ze schůze RM č. 22 / 2012 ze dne 24. října nemají
členové kontrolního výboru žádné připomínky.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Členové kontrolního výboru obdrželi Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2013 a
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013

Členové KV se nemohli k předloženému návrhu rozpočtu vyjádřit pro nedostatek informací
k některým plánovaným akcím. Vzhledem k závažnosti problému navrhujeme společné
jednání KV za účasti zástupce rady města k detailnějšímu popisu jednotlivých investičních
akcí. Členové KV spatřují určité riziko v celkovém financování všech plánovaných akcí roku
2013. Dojde k dočerpání FRR a nutnosti vzít si úvěr. Vzhledem k tomu, že finanční
prostředky budou čerpány tímto způsobem, bude vhodné aby byly použity převážně na
prioritní programy města.
Hlasování:

pro
7

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Kontrolní výbor byl kontrolní skupinou informován, že má veškeré podklady k sepsání
zápisu. Je hotova kostra celého zápisu, žádné zásadní pochybení u této akce nebylo zjištěno.
Kontrolní skupina konstatovala, že nenašla odpověď na otázku do jaké míry splnila akce cíle
jako návratnost investice, úspora tepla, naplnění legislativních požadavků apod. Tyto cíle
nebyly na začátku akce nikým stanoveny.
ad 6) V různém byla vznesena otázka, zda-li je Ing. Moudrý stále členem KV. Na třetím
jednání kontrolního výboru dne 7. března 2012 byla v různém tato otázka projednána a bylo
na ni následně upozorněno. Ing. Moudrý se ze zdravotních důvodů nezúčastnil ani jednoho
jednání KV v letošním roce. Při telefonickém kontaktu dne 13. listopadu sdělil, že ve své
funkci nemůže ze zdravotních důvodů pokračovat. O případném odvolání člena výboru
rozhoduje ZM.
ad 7) Jednání výboru ukončil Ing. Tomáš Komprs v 19.05 hod.
Ověřovatel zápisu: Ing. Ondráček
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:

USNESENÍ:
bez usnesení

Ing. Tomáš Komprs
předseda kontrolního výboru

