Z Á P I S čís. 3 2014
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnov
Přítomni: pan Hájek, Ing. Pásek, pan Seidl, Ing. Ondráček, paní Zavřelová, pan Schneider,
Mgr. Babák, Mgr. Švábenský
Přítomno: 8 z 11 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni: p. Válka – omluven, Ing., Mgr. Sendlerová, p. Sperát - neomluveni
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté: -Návrh programu jednání:
1. Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2. Provedení kontroly užívání služebního silničního motorového vozidla města bývalým
starostou města Janem Schneiderem v období od 1.1.2011 do 10.2.2014
3. Dotazy, podněty, připomínky
Schůzi zahájil a dále ji řídil Jan Schneider – předseda kontrolního výboru
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 3 / 2014 – byl navržen a schválen Ing. Ondráček
Výsledek hlasování
-

pro
8

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek
ad 2) ZM na svém jednání dne 23.června 2014 v bodě 38 pověřilo Výbor kontrolní
provedením kontroly v rozsahu, který je uveden - viz níže.
45/04/2014 Zastupitelstvo města Tišnova pověřuje v souladu s ust. § 119 z.č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění a také v souladu s informací uvedenou auditorem ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Výbor kontrolní provedením kontroly

užívání služebního silničního motorového vozidla města bývalým starostou města Janem
Schneiderem v období od 1.1.2011 do 10.2.2014 a to tak, že součástí výsledku kontroly
budou konstatování, zda:
1) byla či nebyla řádně a úplně vedena evidence jízd vozidla;
2) bylo či nebylo užíváno služební vozidlo v souladu s právními předpisy;
3) lze či nelze z evidence jízd služebního vozidla konstatovat, zda bylo či nebylo užíváno
služební vozidlo v souladu s právními předpisy;
4) bylo či nebylo užíváno služební vozidlo pro soukromé účely;
5) lze či nelze z evidence jízd služebního vozidla konstatovat, zda bylo či nebylo užíváno pro
soukromé účely;
6) bylo či nebylo služební vozidlo využíváno hospodárně;
7) lze či nelze z evidence jízd služebního vozidla konstatovat, zda bylo či nebylo využíváno
hospodárně.
K provedení kontroly a zaslání výsledku kontroly všem členům zastupitelstva města se
stanovuje termín do 31.07.2014.
V důsledku probíhajících letních prázdnin se výbor kontrolní k zahájení provedení kontroly
sešel na svém mimořádném jednání dne 6. srpna 2014. Z tohoto důvodu byli zastupitelé města
již dříve vyrozuměni, že výsledek šetření bude předán do konce měsíce srpna 2014.
Předseda VK seznámil členy výboru s předmětem kontroly. Dále se obšírně vyjádřil ze svého
pohledu k prováděné kontrole a užívání služebního vozidla. Všichni členové výboru obdrželi
jeho písemné vyjádření. Bylo mimo jiné konstatováno že:
- u vozidla starosty města nebyla vedena kniha jízd
- pravidla neupravují povinnost vést knihu jízd u uvolněných členů zastupitelstva
- v opačném případě pak mohlo dojít k selhání osob odpovědných za kontrolu
dodržování pravidel
- služební auto starosty nebylo využíváno k cestám na dovolenou
- interní kontrola MěÚ měla konstatovat jednoznačný závěr, pověření výboru
kontrolního je pouze politickou hrou
- jedná se o snahu poškodit bývalého starostu v období před komunálními volbami
Předseda VK navrhl postup provedení kontroly, doporučil ustavení tříčlenné pracovní
skupiny, která bude využívat součinnosti příslušných pracovníků města a současných i
předchozích členů rady města. Proběhla diskuse o postupu kontroly a složení pracovní
skupiny. Z diskuse vyplynulo, že by bylo nevhodné, aby členem kontrolní skupiny nebyl
některý z bývalých či současných členů rady města nebo některý z členů výboru
nominovaných za ČSSD. Členové výboru se v diskusi shodli, že se jedná spíše o politický
problém a situace je tak pro každého, kdo bude členem pracovní skupiny, krajně nepříjemná.
Členové výboru se následně shodli na návrhu pracovní skupiny: Hana Zavřelová, Ing. Zdeněk
Pásek, Ing. Miloslav Ondráček. Poté bylo dohodnuto, že o jednotlivých navržených
kandidátech do pracovní skupiny se bude hlasovat o každém samostatně. Předseda KV
oznámil, že se z důvodu možného střetu zájmů nebude hlasování účastnit. Tajemníkem
pracovní skupiny bude právník města Mgr. Michal Knecht. Vzhledem k tomu, že předmětem
šetření bude také role pracovníka vnitřní kontroly Ing. Maška při dohledu na dodržování a
zajišťování pravidelné aktualizace vnitřních předpisů města, nebude se kontroly z důvodu
možného střetu zájmů aktivně účastnit.

Usnesení: Výbor kontrolní schvaluje vznik pracovní skupiny k provedení kontroly užívání
služebního silničního motorového vozidla města bývalým starostou města Janem
Schneiderem v období od 1.1.2011 do 10.2.2014 ve složení paní Hana Zavřelová, Ing. Zdeněk
Pásek, Ing. Miloslav Ondráček.
Výsledek hlasování pro paní Hanu Zavřelovou
pro
6
Výsledek hlasování pro Ing. Zdeňka Páska
pro
6
Výsledek hlasování pro Ing. Miloslava Ondráčka
pro
6

proti
0

zdržel se
1

proti
0

zdržel se
1

proti
0

zdržel se
1

ad 3) nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, podněty ani připomínky
Jednání výboru ukončil předseda KV Jan Schneider v 18,00 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 6. srpna 2014
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloslava Ondráčka
2 schvaluje vznik pracovní skupiny k provedení kontroly užívání služebního silničního
motorového vozidla města bývalým starostou města Janem Schneiderem v období od
1.1.2011 do 10.2.2014 ve složení paní Hana Zavřelová, Ing. Zdeněk Pásek, Ing. Miloslav
Ondráček.

B. bere na vědomí:
C. doporučuje:
D. nedoporučuje:
E. ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:

Jan Schneider
předseda Výboru kontrolního ZMT

