ZÁPIS č. 5/2019
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 14. 10. 2019
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Juraj Kytner, Jan Křehlík, Martin Pilný, Ing.
Miloslav Ondráček
Nepřítomni a omluveni: Štěpán Špaček, Ing. Martin Čechák
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Aleš Navrátil
Při zahájení přítomno 5 ze 7 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.
Program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Kontrola investiční akce „Klimatizace kinosálu“ – Protokol o výsledku provedené kontroly
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 2. 10. 2019
4) Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2019
5) Různé
6) Závěr
Zasedání zahájila v 1705 hod. PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně kontrolního výboru.
Vzhledem k hlasové indispozici požádala o převzetí jednání místopředsedu výboru Jana
Křehlíka, který souhlasil, a dále řídil zasedání výboru. Prohlásil, že toto zasedání bylo řádně
svoláno, oznámil nadpoloviční přítomnost členů výboru a sdělil jména nepřítomných
a omluvených členů. Dál sdělil, že zápis ze zasedání č. 4/2019 byl řádně ověřen a nebyly proti
němu podány námitky.
ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 5/2019 – byl navržen Ing. Juraj Kytner.
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
1

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

Hlasování k navrženému programu jednání
Výsledek hlasování

Místopředseda výboru přivítal na zasedání Aleše Navrátila – člena rady a zastupitele města
Tišnova.
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ad 2) Kontrola investiční akce „Klimatizace kinosálu“ – Protokol o výsledku provedené
kontroly
Informace ke kontrole podal Jan Křehlík. Ostatním členům výboru sdělil, že dořešil účinnost
klimatizace přímo s dodavatelskou firmou. Účinnost lze zjistit, avšak je to finančně náročné.
Dodavatel účinnost uvádí pro vnitřní i vnější jednotku klimatizace. Proběhla diskuze.
Jan Křehlík, jako vedoucí kontrolní skupiny, poděkoval všem za spolupráci na kontrole,
zejména Ing. Ondráčkovi za zpracování protokolu, a konstatoval, že příští kontrolu je vhodné
realizovat dle přesně stanoveného časového harmonogramu.
Výbor kontrolní schvaluje Protokol o výsledku provedené kontroly dle Přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 2. 10. 2019
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly. Dotazy týkající se především křižovatky u Humpolky (křížení silnic Dvořákova
a Brněnská), těžké dopravy ve městě a kamenolomu Rosa v Předklášteří zodpověděl Aleš
Navrátil.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni
2. 10. 2019.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2019
Členům výboru byl v rámci pozvánky poskytnut materiál Hospodaření příspěvkových
organizací k 30. 6. 2019, který obsahoval zdůvodnění hospodářského výsledku k danému datu
a výkazy zisků a ztrát jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem.
Byla diskutována zejména ztráta Městského kulturního střediska, Tišnov, Mlýnská 152.
Doplňující informace poskytla Ing. Nováková.
Výbor kontrolní bere na vědomí materiál Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2019.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 5) Různé
V rámci bodu Různé byl řešen program dalšího jednání výboru a náměty na příští kontrolu.
Ing. Nováková opětně poučila přítomné členy výboru, jak zacházet s dokumenty obsahující
osobní údaje včetně dokumentů, na které se vztahuje autorský zákon (GDRR).
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ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
11. 11. 2019 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Jednání Výboru kontrolního bylo ukončeno v 1820 hod.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 Protokol o výsledku provedené kontroly
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 14. října 2019
A.

schvaluje:

1.
2.
3.

ověřovatele zápisu Ing. Juraj Kytner
navržený program jednání
Protokol o výsledku provedené kontroly dle Přílohy č. 1 tohoto zápisu.

B.

bere na vědomí:

1.
2.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 2. 10. 2019
materiál Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2019

C.

doporučuje:
bez usnesení

D.

nedoporučuje:
bez usnesení

E.

navrhuje:
bez usnesení

F.

ukládá:
bez usnesení

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
pondělí 11. 11. 2019 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Ing. Juraj Kytner

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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