Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 1 2015
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnov
Přítomni:
Ing., Bc. Brzobohatá, , Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Habart, pan Křehlík, pan
Kappel, JUDr. Maláska, Ing. Dušek
Přítomno: 8 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomen: pan Pilný
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté: -Program jednání:
1.

Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání).

2.

Předání jmenovacích dekretů a jejich podepsání.

3.

Dopřesnění osobních údajů o jednotlivých členech, forma rozesílání materiálů na
jednání s využitím emailových adres.

4.

Návrh jednacích dnů KV s ohledem na jednací dny jednání zastupitelstva města (ZM).

5.

Koncepce kontrolní činnosti – návrh plánu práce.

6.

Anketa k pojmenování tří nových ulic.

7.

Seznámení s jednacím řádem výborů ZM Tišnova.

8.

Závěr.

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá–předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 1 / 2015 – byl navržen a schválen Ing. Ondráček
Výsledek hlasování
-

pro
8

proti
0

hlasování k navrženému programu jednání

zdržel se
0

Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Všichni přítomní členové kontrolního výboru obdrželi svoje jmenování za členy
Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.
Bez usnesení
ad 3) Pro personální potřeby MěÚ byly dopřesněny potřebné údaje od jednotlivých členů
kontrolního výboru. Rozesílání materiálů na jednání KV společně s pozvánkou bude probíhat
převážně elektronicky, v jednom případě i poštou. Materiály budou zasílány týden před
jednáním KV.
Bez usnesení
ad 4) Členové kontrolního výboru se shodli na tom, že jednacím dnem bude středa a to vždy
od 17. 00 hod. Místo jednání bude na radnici ve velké zasedací místnosti, nebo bude využita
při jejím obsazení jiná zasedací místnost v této budově.
Jednacím dnům Zastupitelstva města Tišnova předchází vždy jednání KV v dostatečném
časovém předstihu. Projednávané materiály v kontrolním výboru se tak dostanou na
následující jednání ZM. Jedinou výjimkou je plánované jednání KV dne 2. září. Zápis
z tohoto jednání bude projednán na ZM dne 19. října.
Navržené jednací dny kontrolního výboru: 21. ledna
Jednání ZM dne: 16. února
18. února
16. března
1. dubna
27. dubna
3. června
29. června
2. září
14. září
23. září
19. října
18. listopadu
14. prosince
Při návrhu rozpočtu na rok 2016 a jeho projednávání v kontrolním výboru je možno vložit
navíc jednání KV v měsíci říjnu.
Usnesení: Výbor kontrolní bere na vědomí termíny jednání v roce 2015
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Kontrolní činnost bude na jednáních kontrolního výboru zahrnovat pravidelné body
jednání KV:
-

kontrola plnění usnesení ZM a RM
plnění dalších kontrolních úkolů, zadaných ZM
připomínky KV k připravovaným novým návrhům vyhlášek
projednávání různých námětů a připomínek členů KV a občanů k dění ve městě

Členové KV chtějí být čtvrtletně informováni na jednání KV o investicích města vedoucí
OSMI nebo některým z pověřených pracovníků tohoto odboru. Je možné se v rámci kontrolní
činnosti zaměřit na některou z vybraných investičních akcí.
Po ukončení jednotlivých čtvrtletí včetně ukončení roku budou členům KV předkládány
přehledné výsledky o hospodaření všech osmi příspěvkových organizací města s příspěvkem
od zřizovatele – města Tišnov. K dosaženému hospodaření se může KV vyjadřovat.
Členové kontrolního výboru budou informováni o přidělených dotacích města za uplynulý
rok, budou se vyjadřovat k návrhu rozpočtu.
Usnesení: Výbor kontrolní schvaluje návrh činnosti KV na rok 2015
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 6) Členové KV obdrželi materiály k anketě na pojmenování tří nově vznikajících ulic
v lokalitě „Hony za Kukýrnou“ a „Propoj ulic Mlýnská a Koráb“. Svoje návrhy mohou
uvedenými možnými způsoby předkládat do 20. února 2015.
Bez usnesení
ad 7) Členové KV obdrželi rovněž Jednací řád výborů Zastupitelstva města Tišnova, ke
kterému se mohou vyjadřovat písemně tajemníkovi KV do konce měsíce února 2015.
Bez usnesení
ad 8)
Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá
v 18. 03 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 21. ledna 2015
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloslava Ondráčka
2. návrh činnosti kontrolního výboru na rok 2015
B. bere na vědomí:
1. termíny jeho jednání v roce 2015
C. doporučuje:
D. nedoporučuje:
E: ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:

Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá
předsedkyně kontrolního výboru

