ZÁPIS č. 2/2018
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 1. 4. 2018
Přítomni: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, Ing. Miloslav Ondráček, Zdeněk Hájek, Martin Pilný,
Ing. Juraj Kytner, Jan Křehlík, Jiří Habart,
Nepřítomni a omluveni: Dagmar Rudolfová, Ing. Ivo Dušek
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: -----------Přítomno 7 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.
Program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 19. 3. 2018
3) Hospodaření města Tišnova za rok 2017
4) Předběžné výsledky kontrol provedených členy Výboru kontrolního ZM
5) Různé
6) Závěr
Zasedání zahájila v 1700 hod. a dále řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně
kontrolního výboru.
ad 1) Technický bod
Volba ověřovatele zápisu č. 2/2018 – byl navržen pan Jiří Habart.
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

Hlasování k navrženému programu jednání
Výsledek hlasování

ad 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 19. 3. 2018
Členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a úkolů ke
dni 19. 3. 2018. Byly probrány trvající, dosud nesplněné a splněné úkoly. Ing. G. Nováková
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poskytla informace k vývoji situace týkající se obrazu (olej), signováno Jambor, 1943: „Jarní
zamlžení“. Proběhla diskuze.
Výbor kontrolní ukládá Ing. Gabriele Novákové předložit členům výboru na příštím zasedání
další podrobné informace týkající se obrazu (olej), signováno Jambor, 1943: „Jarní zamlžení“.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni19. 3. 2018
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Hospodaření města Tišnova za rok 2017
Předsedkyně kontrolního výboru poskytla členům stručné informace k Závěrečnému účtu za
rok 2017 a k Účetní závěrce za rok 2017. Proběhla diskuze.
Výbor kontrolní bere na vědomí Závěrečný účet města Tišnova za rok 2017 včetně příloh
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

Výbor kontrolní bere na vědomí Účetní závěrku města Tišnova za rok 2017
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Předběžné výsledky kontrol provedených členy Výboru kontrolního ZM


Kontrola dotace poskytnuté v rámci programu Podpora trenérů mládeže v roce 2017 Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.
Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá informovala členy výboru
o průběhu a výsledcích kontroly a předložila zápis o kontrole. Proběhlo hlasování.
Zápis bude zaslán panu Zdeňku Kunickému, statutárnímu zástupci kontrolované osoby
k seznámení.
Výbor kontrolní bere na vědomí návrh zápisu o kontrole provedené u Sportovního
klubu Tenis Tišnov, z.s.
Výsledek hlasování



pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

Kontrola dotace poskytnuté v rámci dotačního programu v oblasti sport a tělovýchova
v roce 2017 - Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s
Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Miloslav Ondráček informoval členy výboru
o průběhu a výsledcích kontroly a předložil zápis o kontrole. Proběhlo hlasování.
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Zápis bude zaslán Ing. Vladimíře Knoflíčkové, statutární zástupkyni kontrolované
osoby k seznámení.
Výbor kontrolní bere na vědomí návrh zápisu o kontrole provedené u Sportovního
klubu Basketbal Tišnov, z.s.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 5) Různé
Předsedkyně kontrolního výboru požádala Ing. G. Novákovou o přípravu podkladů
k hospodaření města a příspěvkových organizací na 1. čtvrtletí roku 2018 na další zasedání.
Výbor kontrolní ukládá Ing. Gabriele Novákové předložit členům výboru na příštím zasedání
výsledky hospodaření města Tišnova a příspěvkových organizací zřízených městem
Tišnovem za 1. čtvrtletí roku 2018.
ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
6. 6. 2018 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Jednání ukončila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v 1810 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 11. dubna 2018

A.

schvaluje:

1.
2.

ověřovatele zápisu pana Jiřího Habarta a zapisovatele Ing. Gabrielu Novákovou
navržený program jednání

B.
1.
2.
3.
4.
5.

bere na vědomí:
Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 19. 3. 2018
Závěrečný účet města Tišnova za rok 2017 včetně příloh
Účetní závěrku města Tišnova za rok 2017
návrh zápisu o kontrole provedené u Sportovního klubu Tenis Tišnov, z.s.
návrh zápisu o kontrole provedené u Sportovního klubu Basketbal Tišnov, z.s.

C.

doporučuje:
bez usnesení

D.

nedoporučuje:
bez usnesení

E.

navrhuje:
bez usnesení

F.

ukládá:

1.

Ing. Gabriele Novákové předložit členům výboru na příštím zasedání další podrobné
informace týkající se obrazu (olej), signováno Jambor, 1943: „Jarní zamlžení“

2.

Ing. Gabriele Novákové předložit členům výboru na příštím zasedání výsledky
hospodaření města Tišnova a příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem za
1. čtvrtletí roku 2018

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
středu 6. 6. 2018 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Jiří Habart

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
předsedkyně kontrolního výboru
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