ZÁPIS č. 2/2019
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
konaného dne 4. 2. 2019
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Ing. Juraj Kytner, Ing. Miloslav Ondráček,
Martin Pilný, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: Štěpán Špaček
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka
Při zahájení přítomno 5 následně 6 ze 7 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova,
výbor je usnášeníschopný.
Program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Posouzení zpětvzetí žaloby proti DEA Energetická agentura, s.r.o., o 1.907.945,- Kč
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 1. 2019
4) Předběžný plán zasedání a plán kontrol Výboru kontrolního ZM v roce 2019
5) Různé
6) Závěr
Zasedání zahájila v 1730 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně kontrolního
výboru.
ad 1) Technický bod
Volba ověřovatele zápisu č. 2/2019 – byl navržen Jan Křehlík
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

Hlasování k navrženému programu jednání
Výsledek hlasování

ad 2) Posouzení zpětvzetí žaloby proti DEA Energetická agentura, s.r.o., o 1.907.945,- Kč
Informace k žalobě uplatněné u Okresního soudu Brno – venkov proti DEA Energetická agentura,
s.r.o. z titulu náhrady škody ve výši 1.907.945,- Kč podal Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka, právník
města. Poskytl důvody k zpětvzetí žaloby, vyčíslil náklady řízení, další postup při zpětvzetí žaloby
nebo při pokračování v soudním řízení a zodpověděl dotazy členů výboru. Proběhla diskuze.
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Výbor kontrolní doporučuje zpětvzetí žaloby proti DEA Energetická agentura, s.r.o., o náhradu
škody ve výši 1.907.945,- Kč.
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
1

V 1815 hod. se dostavil Ing. Martin Čechák.
Proběhla diskuze k odpisu pohledávky a znění usnesení.
Výbor kontrolní bere na vědomí, že při zastavení soudního řízení bude pohledávka města ve výši
1.907.945,- Kč odepsána.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 1. 2019
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly. Byl diskutován zejména úkol RM/41/18/2017 – dopracování Koncepce cestovního ruchu a
Koncepce kultury v Tišnově. Ing. G. Nováková poskytla důvody k prodloužení termínu plnění.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 1. 2019.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Předběžný plán zasedání a plán kontrol Výboru kontrolního ZM v roce 2019
Členové stanovili předběžné termíny jednání Výboru kontrolního ZM v roce 2019, a to:
27. 5. 2019
26. 8. 2019
14. 10. 2019
25. 11. 2019
s obvyklým začátkem jednání v 1700 hod.
Dále členové výboru podávali návrhy na možné kontroly, které lze uskutečnit v roce 2019. Závěrem
bylo schváleno provedení kontroly investiční akce „Klimatizace kinosálu“ pracovní skupinou ve
složení PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Ing. Juraj Kytner, Ing. Miloslav Ondráček, Martin
Pilný, Ing. Martin Čechák a Štěpán Špaček.
Výbor kontrolní schvaluje provedení kontroly investiční akce města „Klimatizace kinosálu“
pracovní skupinou složenou z členů výboru.
Výsledek hlasování

pro
6
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proti
0

zdržel se hlasování
0

Výbor kontrolní schvaluje vedoucím pracovní skupiny ke kontrole investiční akce „Klimatizace
kinosálu“ Jana Křehlíka.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
1

ad 5) Různé
Členové Výboru kontrolního ZM byli poučeni o zásadách a povinnostech v oblasti ochrany
osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním dle GDPR.
Na základě podnětu Jana Křehlíka vznikla debata nad pomocnými kritérii, které jsou součástí
Kritérií hodnocení pro žadatele dotací, jsou stanoveny komisemi rady města pro jednotlivé oblasti, a
které jsou nápomocny při rozhodování o přidělení a určení výše dotace.
Členové výboru diskutovali nad problematikou drog ve městě Tišnově.
Výbor kontrolní ukládá Ing. Gabriele Novákové zajistit informace k prevenci sociálněpatologických jevů mládeže v rámci působnosti města Tišnova.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na 27. 5. 2019
v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Jednání ukončila předsedkyně kontrolního výboru PaedDr. Radmila Zhořová v 1930 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 4. února 2019
A.

schvaluje:

1.
2.
3.
4.

ověřovatele zápisu p. Jana Křehlíka a zapisovatele Ing. G. Novákovou
navržený program jednání
provedení kontroly investiční akce města „Klimatizace kinosálu“ pracovní skupinou složenou
z členů výboru
vedoucím pracovní skupiny ke kontrole investiční akce „Klimatizace kinosálu“ Jana Křehlíka

B.

bere na vědomí:

1.
2.

že při zastavení soudního řízení bude pohledávka města ve výši 1.907.945,- Kč odepsána
Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 8. 1. 2019

C.

doporučuje:

1.

zpětvzetí žaloby proti DEA Energetická agentura, s.r.o., o náhradu škody ve výši 1.907.945,Kč

D.

nedoporučuje:
bez usnesení

E.

navrhuje:
bez usnesení

F.

ukládá:

1.

Ing. Gabriele Novákové zajistit informace k prevenci sociálně-patologických jevů mládeže
v rámci působnosti města Tišnova

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
27. 5. 2019 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Jan Křehlík

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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