ZÁPIS č. 1/2020
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 13. 1. 2020
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Štěpán Špaček, Miloslav Ondráček,
Ing. Juraj Kytner, Ing. Martin Pilný
Nepřítomni a omluveni: Ing. Martin Čechák
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
- omluvena
Hosté: Bc. Jiří Dospíšil
Při zahájení přítomni 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) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4.12.2019
3) Kontrola projektu „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“ u příjemce dotace
Sportovní klub Tenis Tišnov. z.s., složení kontrolní skupiny, vedoucí kontrolní skupiny
PaedDr. Radmila Zhořová
4) Předběžný plán zasedání Výboru kontrolního ZM v roce 2020
5) Různé
6) Závěr
Zasedání zahájila v 1700 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. 6/2019
byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byl určen Štěpán Špaček.
Volba ověřovatele zápisu č. 1/2020 – byl navržen Ing. Juraj Kytner.
Místopředseda Jan Křehlík požádal o zaznamenání do zápisu nejasnost vzniklou přítomností
hosta Bc. Jiřího Dospíšila, zdali z funkce starosty může být přítomen jako host jednání
Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
1

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

Hlasování k navrženému programu jednání
Výsledek hlasování
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ad 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4. 12. 2019
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4. 12.
2019.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Kontrola projektu „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“ u příjemce
dotace Sportovní klub Tenis Tišnov. z.s.
Členové výboru byli seznámeni s problematikou týkající se poskytnutí dotace na projekt
„Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“. Členové Ing. Kytner a Křehlík využili
přítomnosti a položili několikero otázek panu starostovi Bc. Jiřímu Dospíšilovi. Ing. Kytner se
ptal na obecné shrnutí celého problému a pan Křehlík vedl debatu týkající se otázky porušení
podmínek žádosti o dotaci a posuzování nepovolené stavby v tomto konkrétním případě.
Pan Křehlík shrnuje závěrem, že z dosavadních informací a dnešní rozpravy má obavy, že od
jistého procesního momentu se jednalo o poskytnutí peněz na černou stavbu.
Dále členové Výboru kontrolního diskutovali na téma, jaký cíl by měla mít případně schválená
kontrolní akce a jaký výstup by měla přinést.
Předsedkyně navrhuje schválit všechny přítomné členy Výboru kontrolního členy kontrolní
skupiny pro kontrolní akci „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“ a zároveň
navrhuje schválit samotné provedení kontrolní akce „Přestavba travnaté plochy na dva nové
tenisové kurty“.
Výbor kontrolní schvaluje návrh na složení kontrolní skupiny a provedení kontrolní akce
„Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“, vedoucí skupiny – PaedDr. Radmila
Zhořová.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

Kontrolní výbor následně vedl diskuzi ohledně časového harmonogramu kontrolní akce.
Předsedkyně navrhuje schválit termín společné schůzky s panem Kunickým na 21. 1. 2020
v 16:00 na tenisových kurtech a termín pro schválení dokumentu o kontrole na 30. 1. 2020
v 17:00 v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
Výbor kontrolní schvaluje návrh termínu pro uskutečnění schůzky s panem Kunickým na
21.1.2020 v 16:00 na tenisových kurtech a termín pro schválení dokumentu o kontrole na
30.1.2020 v 17:00 v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
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Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

Následně Výbor kontrolní telefonicky kontaktuje předsedu tenisového klubu pana Zdeňka
Kunického. Společně se domluvili na termín první kontrolní schůzky tj. 21.1. v 16:00 na
tenisových kurtech.
Po projednání tohoto bodu odešel Bc. Jiří Dospíšil.
ad 4) Předběžný plán zasedání Výboru kontrolního ZM v roce 2020
Kontrolní výbor se v tomto bodě zabýval především časovým rozvržením jednotlivých kroků
v kontrolní akci viz. bod 3. K původní podstatě tohoto bodu se hodlá Kontrolní výbor vrátit na
nejbližším řádném jednání Kontrolního výboru.
Výbor kontrolní schvaluje odložení bodu „Předběžný plán zasedání Výboru kontrolního ZM
v roce 2020“ na nejbližší řádné jednání.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 5) Různé
V bodě Různé vznesl pan Křehlík jisté obavy týkající se dosud neschválené žádosti o dotaci
Sportovního klubu Tenis Tišnov. z.s. na 400 000 Kč a v souvislosti s tím navrhl Výboru
kontrolnímu uložit tajemnici KV Ing. Gabriele Novákové poskytnout výše zmíněnou žádost o
dotaci Výboru kontrolnímu do příštího řádného zasedání.
Výbor kontrolní ukládá tajemnici KV Ing. Gabriele Novákové poskytnout výše zmíněnou žádost
o dotaci Výboru kontrolnímu do příštího řádného zasedání.
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova bude dodatečně
naplánováno a svoláno předsedkyní výboru v závislosti na vývoji kontrolní akce.
Jednání ukončila předsedkyně kontrolního výboru PaedDr. Radmila Zhořová v 1845 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 13. ledna 2020
A.

schvaluje:

1.
2.
3.

ověřovatele zápisu Ing. Juraje Kytnera
navržený program jednání
provedení kontroly projektu „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“ u
příjemce dotace Sportovní klub Tenis Tišnov. z.s.
návrh termínu pro uskutečnění schůzky s panem Kunickým na 21.1.2020 v 16:00 na
tenisových kurtech a termín pro schválení dokumentu o kontrole na 30.1.2020 v 17:00
v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.
odložení bodu „Předběžný plán zasedání Výboru kontrolního ZM v roce 2020“ na
nejbližší řádné jednání.

4.

5.
B.

bere na vědomí:

1.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4. 12. 2019

C.

doporučuje:
bez usnesení

D.

nedoporučuje:
bez usnesení

E.

navrhuje:
bez usnesení

F.
1.

ukládá:
tajemnici KV Ing. Gabriele Novákové poskytnout výše zmíněnou žádost o dotaci Výboru
kontrolnímu do příštího řádného zasedání.

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova bude dodatečně
naplánováno a svoláno předsedkyní výboru v závislosti na vývoji kontrolní akce.
Zapsal: Štěpán Špaček
Ověřil: Ing. Juraj Kytner

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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