Z Á P I S čís. 4 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, Ing., Mgr. Sendlerová
paní Zavřelová a Ing., Mgr. Sendlerová se dostavily s mírným zpožděním
Přítomno: 9 z 11 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni: p. Válka – omluven, p. Sperát - neomluven
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté: -Návrh programu jednání:
1. Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2. Projednání protokolu o provedené kontrole užívání služebního silničního motorového
vozidla města bývalým starostou města Janem Schneiderem v období od 1.1.2011 do
10.2.2014, který zpracovala kontrolní skupina a závěr KV k této zprávě.
3. Dotazy, podněty, připomínky
Schůzi zahájil a dále ji řídil Jan Schneider – předseda kontrolního výboru
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 4 / 2014 – byl navržen a schválen pan Eduard Seidl
Výsledek hlasování
-

pro
8

proti
0

zdržel se
0
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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 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 byla ustanovena na jednání KV dne 6.8.2014 tříčlenná pracovní skupina
ve složení: Ing. Ondráček Miloslav, Ing. Pásek Zdeněk a paní Zavřelová Hana. Zastupitelé
města byli již dříve vyrozuměni, že výsledek šetření bude předán do konce měsíce srpna
2014.
Vyjádření členů pracovní skupiny
Ing. Ondráček nejdříve seznámil členy kontrolního výboru s harmonogramem postupu prací,
který si stanovila pracovní skupina. Na jednání pracovní skupiny (PS) kontrolního výboru dne
11.8.2014 členové PS stanovili otázky, které byly položeny dotčeným zaměstnancům MěÚ a
elektronickou cestou jim rozeslány. Ve dnech 13.8. a 14.8. 2014 byli tito zaměstnanci
požádáni o schůzku a dotazy jim byli předány písemně. Při osobním jednání byli požádáni o
předání odpovědí v písemné podobě. Ve dnech 18. srpna a 20. srpna 2014 proběhla kontrola
na pracovištích postupně u Ing. Jůzové, Bc. Juránkové, Mgr. Prášilové, pana Kettnera, Mgr.
Knechta a Bc. Dvořáčkové. Protokol o výsledku provedené kontroly byl dokončen na
společné schůzce PS dne 1. září 2014. Následující den byl „Protokol“ rozeslán členům KV.
Ing. Ondráček dále zdůraznil, že se zúčastní jednání ZM a odpoví na případné otázky.
Ing. Pásek hovořil o tom, že se jednalo během krátkého termínu o časově náročnou práci,
která byla kolektivní a odpovědi na otázky jsou objektivní. Vychází ze zjištěných skutečností,
které jsou předány k dalšímu postupu na jednání ZM. Paní Zavřelová podotkla, že závěr by
mělo učinit ZM, které by mělo vyžadovat po zaměstnancích a jejich vedoucích pokusit se
dohledat chybějící doklady. Členové KV nemají pravomoci jakékoliv úkoly nařizovat.
Vyjádření ostatních členů KV
Mgr. Švábenský vznesl řadu připomínek – například k: nepředložení kopií dokumentů
k provozu vozidla, nákupu PHM za vlastní prostředky, vedení a vyplňování cestovních
příkazů na MěÚ, k parkování auta v době dovolené, dispozici auta pouze starostovi a ne
místostarostům, záměrnému neoznačení vozidla starosty, vylepeným dálničním známkám,
tankováním před dovolenou a svátky a následným tankováním po dovolené, srovnání
stanovené spotřeby s průměrnou vykázanou spotřebou, ke krátkosti termínu tří dnů podat
vyjádření k „Protokolu“,.. Závěrem řekl, že zůstává mnoho otazníků a s „Protokolem“ jako
takovým nesouhlasí. Prokazování provozu služebního auta veřejného činitele musí především
platit u starosty.
Na některé připomínky Mgr. Švábenského reagoval předseda KV pan Schneider.
Pan Hájek se vyjádřil, že se zprávou kontrolní skupiny souhlasí.

Ing., Mgr Sendlerová vznesla připomínku kdo byl na MěÚ odpovědný za archivaci knih jízd.
Bylo jí odpovězeno, že při dožadování při kontrole odpovědný pracovník konstatoval, že
kniha jízd nebyla dohledána a záznam o předání do Rajhradu také není. V té době došlo
k velkému střídání pracovníků
Po ukončení rozpravy bylo přistoupeno k hlasování kontrolního výboru o Protokolu o
výsledku provedené kontroly. Nehlasoval předseda KV pan Schneider.
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Usnesení: Kontrolní výbor bere na vědomí Protokol o výsledku provedené kontroly užívání
služebního silničního motorového vozidla města bývalým starostou města Janem
Schneiderem v období od 1.1.2011 do 10.2.2014 vypracovaný kontrolní skupinou.
ad 3) předseda KV pan Schneider vznesl připomínku, že vzhledem ke končícímu období
práce KV v tomto volebním období se jeho členové setkají již jenom neformálně
v měsíci říjnu.
Jednání výboru ukončil předseda KV Jan Schneider v 17, 50 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 3. září 2014
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – pana Eduarda Seidla

B. bere na vědomí:
1. protokol o výsledku provedené kontroly užívání služebního silničního motorového
vozidla města bývalým starostou města Janem Schneiderem v období od 1.1.2011 do
10.2.2014 vypracovaný kontrolní skupinou

C. doporučuje:

D. nedoporučuje:

E. ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek
Ověřil:

Jan Schneider
předseda kontrolního výboru

