ZÁPIS č. 4/2019
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
konaného dne 26. 8. 2019
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Juraj Kytner, Štěpán Špaček, Jan Křehlík, Ing. Miloslav
Ondráček, Martin Pilný, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: --Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Mgr. Michal Kudláček, DiS
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Při zahájení přítomno 7 ze 7 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.
Program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Prevence sociálně-patologických jevů mládeže v rámci působnosti města Tišnova
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 6. 8. 2019
4) Kontrola investiční akce města „Klimatizace kinosálu“ – návrh zápisu z kontroly
5) Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2020
6) Různé
7) Závěr
Zasedání zahájila v 1710 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně kontrolního
výboru. Prohlásila, že zasedání výboru bylo řádně svoláno, oznámila přítomnost všech členů výboru.
Zápis ze zasedání č. 3/2019 byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 4/2019 – byl navržen Ing. Miloslav Ondráček
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) Prevence sociálně-patologických jevů mládeže v rámci působnosti města Tišnova
Na jednání byl na žádost členů výboru přizván Mgr. Michal Kudláček, DiS – protidrogový
koordinátor města Tišnova a vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ, který představil členům svou
práci a zodpověděl následující dotazy vznesené na minulém jednání:
1/4

 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?
a další dotazy členů podané v průběhu jednání. Mgr. Michal Kudláček se vyjádřil mj., že jako
protidrogový koordinátor je proti propagaci alkoholu z veřejných prostředků. Závěrem poděkoval
výboru za zájem a vyhodnotil, že město Tišnov má systém prevence dobře nastavený, zejména školy.
Předsedkyně výboru poděkovala Mgr. Michalu Kudláčkovi, DiS za jeho prezentaci. Následně Mgr.
Michal Kudláček, DiS společně s Mgr. Martinem Seberou, Ph.D. opustili jednání.
ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 6. 8. 2019
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými úkoly.
Proběhla diskuze nad činností komisí, jejich programem a plánováním jednání. Dále byly
diskutovány úkoly týkající se příspěvkových organizací. Informace poskytla Ing. Nováková.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 6. 8. 2019.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Kontrola investiční akce města „Klimatizace kinosálu“ – návrh zápisu z kontroly
Kontrolní skupina zahájila kontrolu investiční akce města „Klimatizace kinosálu“ dne 16. 5. 2019
u Ing. Zbyňka Košťála, referenta investic na Odboru investic a projektové přípravy MěÚ Tišnov.
Následně byla provedena fyzická prohlídka klimatizace v kině Svratka Městského kulturního
střediska, Tišnov, Mlýnská 152 za účasti ředitele příspěvkové organizace Mgr. Jana Brdíčka. Dále
byly dožádány další informace od Ing. Zbyňka Košťála a od Martiny Pavlíčkové, ekonomky
příspěvkové organizace.
Členové výboru na jednání upřesnili zápis z kontroly a dohodli termín ukončení kontroly. Po doplnění
zápisu bude tento předán na Odbor investic a projektové přípravy MěÚ Tišnov a bude vyžádáno jejich
vyjádření.
ad 5) Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2020
Členové kontrolního výboru se seznámili s časovým harmonogramem rozpočtového procesu města
Tišnova na rok 2020 a termínem předložení požadavků na rozpočet do 13. 9. 2019. Proběhla diskuze
nad prioritami města, které nejsou v současné době členům známy a dále nad možnými požadavky.
Výbor kontrolní doporučuje zahrnout do rozpočtu města na rok 2020 požadavek na zpracování studie
bezpečnosti silničního provozu, zejména těžké dopravy, v blízkosti škol a velkých křižovatek.
Výsledek hlasování

pro
7
2/4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 6) Různé
Vzhledem k předloženému Harmonogramu rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2020
a termínu projednání návrhu rozpočtu v komisích a výborech bylo přesunuto plánované jednání
Výboru kontrolního z 25. 11. 2019 na termín 11. 11. 2019.
ad 7) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na 14. 10. 2019
v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Jednání ukončila předsedkyně kontrolního výboru PaedDr. Radmila Zhořová v 1920 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 26. srpna 2019
A.

schvaluje:

1.
2.

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Ondráčka
navržený program jednání

B.

bere na vědomí:

1.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 6. 8. 2019

C.

doporučuje:

1.

zahrnout do rozpočtu města na rok 2020 požadavek na zpracování studie bezpečnosti silničního
provozu, zejména těžké dopravy, v blízkosti škol a velkých křižovatek

D.

nedoporučuje:
bez usnesení

E.

navrhuje:
bez usnesení

F.

ukládá:
bez usnesení

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
14. 10. 2019 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Ing. Miloslav Ondráček

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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