ZÁPIS č. 3/2020
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 3. 6. 2020
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Ing. Martin Čechák, Ing. Juraj Kytner,
Ing. Martin Pilný
Nepřítomni a omluveni: Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Štěpán Špaček
Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Při zahájení přítomni 4 následně 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) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 11. 5. 2020
3) Předběžný plán zasedání Výboru kontrolního ZM na 2. pololetí 2020
4) Zaměření kontrolní činnosti Výboru kontrolního ZM v 2. pololetí 2020
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. 2/2020
byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.

ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 3/2020 – byl navržen Ing. 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
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ad 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 11. 5. 2020
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly a dlouhodobými úkoly.
Probírali jednotlivé úkoly a jejich řešení. Předsedkyně výboru objasnila úkol č. RM/21/34/2018
a bylo vysvětleno z jakého důvodu je tento úkol stále uváděn ve zprávě. Proběhla diskuze
k úkolu týkajícímu se Dětské skupiny Potůček v Tišnově. Tajemnice výboru také poskytla
informace k odvodům financí z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu
města.
V 1725 hod. se dostavil Ing. Čechák.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni
11. 5. 2020
Výsledek hlasování

pro
5

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Předběžný plán zasedání Výboru kontrolního ZM na 2. pololetí 2020
Členové stanovili předběžné termíny jednání Výboru kontrolního ZM na 2. pololetí 2020, a to
2. 9. 2020 a 25. 11. 2020 s obvyklým začátkem v 1700 hod. Místnost, kde se jednání výboru
uskuteční, bude upřesněna v pozvánce. Bylo domluveno, že v průběhu kontroly, která
proběhne na podzim tohoto roku, se bude kontrolní skupina scházet dle potřeby.
ad 4) Zaměření kontrolní činnosti Výboru kontrolního ZM v 2. pololetí 2020
Bylo podáno několik návrhů možných kontrol, které by se mohly uskutečnit v 2. pololetí 2020,
zejména:



Činnost Městské policie Tišnov;
Usnesení Rady a Zastupitelstva města Tišnova k pandemii covid-19 (povinnosti
a připravenost města včetně následků pandemie);
 Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných
protipovodňových opatření.
Závěrem bylo dojednáno, že předmět kontroly bude upřesněn a schválen na dalším jednání
výboru v návaznosti na aktuální situaci týkající se pandemie covid-19.
ad 5) Různé
Na základě podnětu pana Křehlíka vznikla debata vztahující se k anketě POTŘEBUJE TIŠNOV
„HOSPODSKOU VYHLÁŠKU“? Jedná se o obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2018,
kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova a navazující
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova
č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova.
Členové výboru se pozastavili nad smyslem a názvem ankety.
ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
2. 9. 2020 v 1700 hod. v zasedací místnosti č. 109, 1. podzemní patro, nám. Míru 111 (krizová
místnost).
Jednání ukončila předsedkyně kontrolního výboru PaedDr. Radmila Zhořová v 1830 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 3. června 2020
A.

schvaluje:

1.
2.

ověřovatele zápisu Ing. Martina Pilného
navržený program jednání

B.

bere na vědomí:

1.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 11. 5. 2020

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 středu
2. 9. 2020 v 1700 hod. v zasedací místnosti č. 109, 1. podzemní patro, nám. Míru 111.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková

Ověřil: Ing. Martin Pilný

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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