Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 2 2015
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni:

Ing., Bc. Brzobohatá, , Ing. Ondráček, pan Hájek, JUDr. Maláska, pan Pilný

Přítomno: 5 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: pan Habart, pan Křehlík, pan Kappel, Ing. Dušek
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté: -Návrh programu jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Kontrola plnění usnesení ZM a RM
3) Názvy tří nových ulic
4) Připomínky KV k návrhu rozpočtu na rok 2015
5) Hospodaření PO za rok 2014 s prostředky od města
6) Poskytnuté neinvestiční a investiční dotace za rok 2014

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá–předsedkyně kontrolního výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 2 / 2015 – byl navržen a schválen pan Zdeněk Hájek
Výsledek hlasování
-

pro
5

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) Všichni přítomní členové kontrolního výboru obdrželi materiál Zpráva o kontrole
plnění usnesení a úkolů ke dni 10.2.2015, ve kterém jsou popsány čtyři trvající a nesplněné
úkoly.
Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 10.2.2015.

Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 3)
Členové kontrolního výboru se vyjádřili k pojmenování tří nových ulic v Tišnově.
Možných názvů se vyskytlo u některé z ulic více, proto jsou níže uvedeny všechny jejich
navržené názvy.
- ulice č. 1
- ulice č. 2
- ulice č. 3

Spojovací, Boženy Škrabálkové
Sučkova
Obchodní, Lomená, K Dianě, Řezáčova

Kontrolní výbor doporučuje pojmenovat nové ulice některým z těchto názvů.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 4) V návrhu rozpočtu města na rok 2015 členové KV doporučují provést po opravě
veřejného osvětlení rekonstrukci chodníku za bytovkami na ulici Horova, vedle MŠ Horova.
Dále se členové KV zajímali o možnost částečného financování přeložky komunikace
III/3771 z dotačního titulu. Přeložka komunikace bude hrazena pouze z rozpočtu města, bez
dotace. Jedná se o úsek spojující kruhový objezd u vlakového nádraží s mostem přes řeku
Svratku do Předklášteří. Součástí silnice III/3771 je vozovka, levostranné parkovací zálivy,
obousměrný pás pro cyklisty a chodník.
Kontrolní výbor navrhuje doplnit do § 2219 rekonstrukci chodníku za bytovkami na ulici
Horova.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Členové kontrolního výboru byli seznámeni s podrobným členěním nákladů a výnosů u
příspěvkových organizací včetně dosaženého hospodářského výsledku. Všech osm
příspěvkových organizací města dosáhlo v roce 2014 kladného hospodářského výsledku
hospodaření s prostředky města Tišnova.
Kontrolní výbor bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014
s prostředky od města Tišnova.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

ad 6)
K poskytnutým neinvestičním a investičním dotacím za rok 2014 podal zprávu
tajemník kontrolního výboru, který určité činnosti v této agendě zpracovává.

Žadatelům o dotace bylo za rok 2014 vyhověno u 109 podaných žádostí v 98 případech.
Z nich 94 příjemců vyčerpalo celou poskytnutou dotaci. U zbývajících čtyř případů jednomu
příjemci nebyla schválená dotace ani vyplacena, po schválení žádosti bylo zřejmé, že se
projekt neuskuteční. Jeden příjemce vrátil část nevyčerpané dotace ve výši 11 100,- Kč. Ve
dvou případech byla celá dotace pro její nečerpání vrácena. Jednalo se o částky 30 000,- Kč a
15 000,- Kč.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o poskytnutých neinvestičních a investičních
dotacích za rok 2014.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se
0

Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá v 18. 40
hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 18. února 2015
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Hájka
B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 10.2.2015
2. hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 s prostředky od města Tišnova
3. zprávu o poskytnutých neinvestičních a investičních dotacích za rok 2014
C. doporučuje:
1. pojmenování tří nových ulic některým z uvedených názvů
D. nedoporučuje:
E. navrhuje:
1. doplnit do § 2219 rekonstrukci chodníku za bytovkami na ulici Horova
F. ukládá:
Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:
Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

