Z Á P I S čís. 2 2014
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti
MěÚ Tišnov
Přítomni: pan Hájek, Ing. Pásek, pan Seidl, Ing. Ondráček, pan Válka, paní Zavřelová, pan
Schneider, Mgr. Babák, Ing., Mgr. Sendlerová
Přítomno: 9 z 11 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomen: Mgr. Švábenský – omluven, pan Sperát – neomluven
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté:
Návrh programu jednání:
1.

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

2.

Plán práce na 2. pololetí roku 2014

3.

Kontrola usnesení ZM č. 1,2,3 / 2014

4.

Kontrola usnesení RM č. 1-10 / 2014

5.

Návrh vyhlášky č. 5/2014, kterou se zrušuje vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o
místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011

6.

Dotazy, podněty, připomínky

Schůzi zahájil a dále ji řídil Jan Schneider – předseda kontrolního výboru
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 2 / 2014 – byl navržen a schválen pan Zdeněk Hájek
Výsledek hlasování
-

pro
9

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
9

proti
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník VK, Ing. Mašek

zdržel se
0

ad 2) členové VK si stanovili plán práce na 2. pololetí roku 2014. Plán práce je přílohou k
zápisu jednání VK O plánu práce na 2. pololetí roku 2014 bylo hlasováno.
Usnesení: Výbor kontrolní schvaluje plán práce na 2. pololetí roku 2014 dle přílohy.
Výsledek hlasování
pro
proti
zdržel se
9
0
0
ad 3) proběhlo seznámení členů VK s usneseními ZM č. 1,2,3 / 2014, členové kontrolního
výboru zašlou svoje náměty ke kontrole vybraných bodů usnesení tajemníkovi KV
v termínu do 29.6.2014
Bez usnesení
ad 4) proběhlo seznámení členů VK s usneseními RM č. 1 - 10 / 2014, členové kontrolního
výboru zašlou svoje náměty ke kontrole vybraných bodů usnesení tajemníkovi VK v termínu
do 29.6.2014
Bez usnesení
ad 5) proběhla diskuse o zrušení vyhlášky, není dostatečně prováděna kontrola dodržování
vyhlášky ze strany odpovědných orgánů MěÚ. Bude zahájena kontrola ze strany VK.
Tajemník VK zajistí prostřednictvím tajemníků III. obcí v JMK informaci o existenci
obdobných vyhlášek.
Usnesení: Výbor kontrolní nedoporučuje ZMT přijetí Návrhu vyhlášky č. 5/2014,
kterou se zrušuje vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve
znění vyhlášky č. 9/2011.
Výsledek hlasování
pro
proti
zdržel se
8
0
1
Usnesení: Výbor kontrolní ukládá předsedovi VK a tajemníkovi VK připravit podklady
k zahájení kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2011, o
místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011.
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
1

ad 6) v rozpravě vystoupili členové VK s těmito připomínkami:
Ing. Mgr. Sendlerová poukázala na zajišťování pořádku v okolí cyklostezky u nového
hřbitova v souvislosti s výskytem přerostlé trávy. Bylo konstatováno, že kosení trávy by mělo
mít přednostní místa, např. na zvláště velkých plochách a na frekventovaných místech. VK
spatřuje zásadní problém v neexistenci kvalitního plánu letní údržby a nedostatků v organizaci
práce ze strany odpovědných pracovníků MěÚ.
Ing. Ondráček vznesl dotaz na přípravu parkovacích míst na ulici Halasova v souvislosti se
stavbou rozvodné skříně, jejíž nevhodné umístění zasahuje do prostor uvažovaného
parkoviště. Členové VK dále diskutovali o špatném stavu veřejného prostranství po provedení
přeložek el. vedení v lokalitě Klucanina. V žádném případě nelze aktuální stav považovat za
uvedení prostoru do původního stavu, jak by měl považovat souhlas s provedením stavby ze

strany města. V případě, že souhlas tuto podmínku obsahuje a stavba je již ukončena, nebyla
provedena důsledná kontrola ze strany odpovědných pracovníků MěÚ.
Úkol pro tajemníka KV: požádat pana Dvořáčka o krátkou písemnou zprávu,
následně rozeslat členům VK
Ing. Pásek poukázal na neudržovanou plochu pod schody u nákupního centra Tesco.
Úkol pro tajemníka KV: požádat Ing. Suchomela aby členům KV odpověděl,
komu majetkově tento prostor patří, kdo za úklid odpovídá a proč není úklid
prováděn kvalitně, následně rozeslat členům VK
Jednání výboru ukončil předseda KV Jan Schneider v 18.35 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 11. června 2014
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Hájka
2. plán práce KV na 2. pololetí roku 2014
B. bere na vědomí:
C. doporučuje:
D. nedoporučuje:
1. přijetí Návrhu vyhlášky č. 5/2014, kterou se
zrušuje vyhláška města Tišnova č.
2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011
E. ukládá:
1. předsedovi VK a tajemníkovi VK připravit podklady k zahájení kontroly dodržování
obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného,
ve znění vyhlášky č. 9/2011.

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:
Jan Schneider
předseda kontrolního výboru

