ZÁPIS č. 6/2019
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 11. 11. 2019
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Ing. Štěpán Špaček, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: Miloslav Ondráček, Ing. Juraj Kytner, Ing. Martin Pilný
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Při zahájení přítomni 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) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2020
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 15. 10. 2019
4) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 3.1 Výbory a komise
orgánů územních samosprávných celků
5) Různé
6) Závěr
Zasedání zahájila v 1710 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně kontrolního
výboru. Prohlásila, že zasedání výboru bylo řádně svoláno, oznámila nadpoloviční přítomnost
členů výboru a sdělila jména nepřítomných a omluvených členů. Zápis ze zasedání č. 5/2019
byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 6/2019 – byl navržen Ing. Štěpán Špaček.
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) Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2020
Všichni členové obdrželi v elektronické podobě navrhované rozpočtové příjmy v celkovém
objemu 232 902,3 tis. Kč, rozpočtové výdaje ve výši 294 104,4 tis. Kč - z toho běžné výdaje ve
výši 199 434,4 tis. Kč a kapitálové (investiční) výdaje 94 670 tis. Kč, členěné do jednotlivých
položek, paragrafů a oddílů. Investice jsou členěny podle jednotlivých investičních akcí. Rozdíl
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příjmové a výdajové části rozpočtu bude dokryt zůstatkem (úsporou) finančních prostředků
z letošního roku a minulých let.
Byly diskutovány zejména následující investice uvedené v návrhu rozpočtu:
 Parkoviště u nádraží;
 Nová MŠ Na Honech;
 Hotel Květnice – byty v 1. a 2. patře;
 Rekonstrukce letního kina.
Pan Křehlík doporučoval navýšit finance na úklid a do údržby. O tomto návrhu nebylo
hlasováno.
Výbor kontrolní bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 a nemá připomínek.
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 15. 10. 2019
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly. Proběhla diskuze ke splněnému úkolu RM/19/13/2019 – řešení realizace biokoridoru
v lokalitě Hony za Kukýrnou.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni
15. 10. 2019.
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 3.1 Výbory
a komise orgánů územních samosprávných celků
Ministerstvo vnitra ČR v rámci svého metodického působení vůči obcím a krajům vydalo
Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 3.1 Výbory a komise orgánů
územních samosprávných celků věnujícím se výborům zastupitelstva a komisím rady obce.
Členové kontrolního výboru se seznámili s tímto metodickým doporučením a řešili činnost
výboru, zejména možné okruhy kontroly.
V 1800 hod. odešel Ing. Martin Čechák.
ad 5) Různé
V bodě Různém nebyly předloženy žádné informace ani připomínky členů Výboru kontrolního.
ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
13. 1. 2020 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Jednání ukončila předsedkyně kontrolního výboru PaedDr. Radmila Zhořová v 1810 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 11. listopadu 2019
A.

schvaluje:

1.
2.

ověřovatele zápisu Ing. Štěpána Špačka
navržený program jednání

B.

bere na vědomí:

1.
2.

návrh rozpočtu na rok 2020 a nemá připomínek
Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 15. 10. 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 13. 1. 2020 v 1700 hod. v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Ing. Štěpán Špaček

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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