ZÁPIS č. 3/2019
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
konaného dne 27. 5. 2019
Přítomni: Jan Křehlík, Ing. Miloslav Ondráček, Martin Pilný, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Juraj Kytner, Štěpán Špaček
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka
Při zahájení přítomno 4 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 961.305,26 Kč
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 3. 5. 2019
4) Projednání návrhu zprávy z kontroly investiční akce „Klimatizace kinosálu“
5) Prevence sociálně-patologických jevů mládeže v rámci působnosti města Tišnova
6) Různé
7) Závěr
Zasedání zahájil v 1710 hod. a dále řídil Jan Křehlík – místopředseda kontrolního výboru. Prohlásil,
že zasedání výboru bylo řádně svoláno, oznámil přítomnost nadpoloviční většiny všech členů výboru
a oznámil jména omluvených členů výboru. Dále sdělil, že zápis ze zasedání č. 2/2019 byl řádně
ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 3/2019 – byl navržen Martin Pilný
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

pro
4

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 961.305,26 Kč
Informace k žalobě uplatněné u Okresního soudu Brno – venkov proti DEA Energetická agentura,
s.r.o. z titulu náhrady škody ve výši 961.305,26 Kč podal Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka, právník
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města. Seznámil členy s právním názorem mediátora JUDr. Filipa Horáka a advokátky Mgr. Evy
Klimánkové, která město Tišnov zastupuje v této věci. Podle názoru Mgr. et Mgr. Salajky, vzhledem
k významnému riziku neúspěchu ve věci před soudem, je v souladu se zásadou péče řádného
hospodáře, vzít žalobu zpět. To vše za situace, kdy si obě strany ponesou své náklady řízení.
Výbor kontrolní doporučuje pokračovat v jednání s protistranou DEA Energetická agentura, s.r.o.
o finanční náhradě, která je nižší než žalovaná částka, dále doporučuje zpětvzetí žaloby proti DEA
Energetická agentura, s.r.o. o náhradu škody ve výši 961.305,26 Kč a doporučuje po případném
zastavení soudního řízení odepsání pohledávky města ve výši 961.305,26 Kč
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 3. 5. 2019
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými úkoly.
Byl diskutován zejména úkol RM/10/8/2019 – dotace na nákup nové či repasované cisterny
(informace poskytla Ing. G. Nováková) a úkol RM/09/12/2019 – investiční záměr společnosti T –
Mobil Czech republik a.s. (informace poskytl J. Křehlík a Ing. M. Čechák, který se projednání tohoto
úkolu účastnil na Komisi majetkové Rady města Tišnova).
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 3. 5. 2019
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Projednání návrhu zprávy z kontroly investiční akce „Klimatizace kinosálu“
Kontrolní skupina zahájila kontrolu investiční akce „Klimatizace kinosálu“ dne 16. 5. 2019 u Ing.
Zbyňka Košťála, referenta investic na Odboru investic a projektové přípravy MěÚ Tišnov.
Ing. Košťál poskytl na místě informace k investiční akci a kontrolní skupina si vyžádala další
informace e-mailem včetně naskenovaných podkladových materiálů. Tyto podklady ke kontrole
nebyly do jednání výboru předloženy.
Kontrolní skupina se rozhodla doplnit kontrolu návštěvou kina v průběhu měsíce června za
přítomnosti Mgr. Jana Brdíčka, který zodpoví dotazy členů na provoz klimatizace.
Vzhledem k pokračování kontroly bude návrh zprávy o kontrole předložen na dalším jednání výboru.
ad 5) Prevence sociálně-patologických jevů mládeže v rámci působnosti města Tišnova
Místopředseda výboru poděkoval tajemnici výboru za předložené informace k této tématice a navrhl
přesunout tento bod na další jednání výboru vzhledem k nepřítomnosti PaedDr. Radmily Zhořové
a Ing. Juraje Kytnera. Dále požádal o pozvání Mgr. Michala Kudláčka, DiS, vedoucího Odboru
sociálního MěÚ Tišnov, který působí také jako protidrogový koordinátor ve městě Tišnově. Proběhla
diskuze.
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Členové výboru diskutovali následující oblasti a vznesli tyto dotazy, které budou více projednány na
příštím jednání:
 Koncepce cestovního ruchu včetně navazujícího Strategického plánu – prezentace města
Tišnova jako města piva (možnost negativního ovlivnění mládeže)
 Jak jsou evidovány, vyhodnocovány a sdíleny podněty, výsledky a úspěchy jednotlivých
škol a školek v oblasti prevence sociálně-patologických jevů mládeže?
 Šikana vůči učitelům
 Kvalita programů pro mládež s tématikou prevence sociálně-patologických jevů mládeže
(cena programu x kvalita)
 Může být Výbor kontrolní nápomocen v této oblasti?

ad 6) Různé
V bodě Různém nebyly předloženy žádné informace ani připomínky členů Výboru kontrolního.
ad 7) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na 26. 8. 2019
v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Jednání ukončil místopředseda kontrolního výboru Jan Křehlík v 1835 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 27. května 2019
A.

schvaluje:

1.
2.

ověřovatele zápisu p. Martina Pilného
navržený program jednání

B.

bere na vědomí:

1.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 3. 5. 2019

C.

doporučuje:

1.

pokračovat v jednání s protistranou DEA Energetická agentura, s.r.o. o finanční náhradě, která
je nižší než žalovaná částka, dále doporučuje zpětvzetí žaloby proti DEA Energetická agentura,
s.r.o. o náhradu škody ve výši 961.305,26 Kč a doporučuje po případném zastavení soudního
řízení odepsání pohledávky města ve výši 961.305,26 Kč

D.

nedoporučuje:
bez usnesení

E.

navrhuje:
bez usnesení

F.

ukládá:
bez usnesení

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
26. 8. 2019 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Martin Pilný

Jan Křehlík
místopředseda kontrolního výboru
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