ZÁPIS č. 1/2021
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 19. 1. 2021
formou videokonference
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Juraj Kytner, Ing. Martin
Pilný, Ing. Štěpán Špaček, Jan Křehlík, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Při zahájení přítomni 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) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4. 1. 2021
3) Předběžný plán zasedání a plán kontrol Výboru kontrolního ZMT v roce 2021
4) Různé
5) Závěr

Zasedání zahájila v 19:05 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně Výboru
kontrolního. Zasedání výboru bylo řádně svoláno, sešli se všichni členové výboru. Zápis ze
zasedání č. 6/2020 byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.

ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 1/2021 – byl navržen Jan Křehlík
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) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4. 1. 2021
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly. Proběhla diskuze k otázce, proč zůstávání úkoly s termínem trvale ve zprávě i po více
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letech. Informace k odvodu finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací
zřízeným městem Tišnovem podala Ing. Nováková.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni
4. 1. 2021.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Předběžný plán zasedání a plán kontrol Výboru kontrolního ZMT v roce 2021
Konkrétní plán zasedání výboru nebyl stanoven. Bylo řešeno, zda může výbor zasedat i jiný
den než úřední, a to ve večerních hodinách a formou videokonference i mimo nouzový stav
vzniklý pandemií Covid 19. Více k tomu zjistí do příštího jednání tajemnice výboru. Členové
výboru se prozatím usnesli, že výbor bude zasedat minimálně vždy měsíc před jednáním
Zastupitelstva města Tišnova v návaznosti na Plán práce na rok 2021.
Výbor kontrolní schvaluje termíny svého jednání minimálně vždy měsíc před konáním
Zastupitelstva města Tišnova v návaznosti na Plán práce na rok 2021.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

Dále byly probrány návrhy možných kontrol, které by výbor mohl vykonat během roku 2021.
Proběhla diskuze, zda mohou probíhat kontroly v současném stavu, kdy je vyhlášen nouzový
stav a stanovena k tomu příslušná omezující opatření k potlačení nákazy Covid 19. Členové
výboru se shodli, že kontrola bude provedena za lepší epidemické situace. Předsedkyně
výboru navrhla, že by mohly být provedeny dvě kontroly za rok 2021, a to rozložené do 1.
a 2. pololetí.
Předběžné návrhy kontrol v roce 2021:
 Dotační program Podpora trenérů mládeže
 Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova (střet zájmů, četnost a délka jednání)
 Prominutí poplatku z prodlení z nájmu bytů
 Schvalování rozpočtu města Tišnova
Předmět kontroly bude schválen na následujícím jednání výboru.

ad 4) Různé
V bodě Různém byl komentován e-mail, kterým byla členům výboru rozeslána informace
Mgr. Martina Sebery, Ph.D. o podávání připomínek k analytické části studie - Místní strategie
adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova. Vzhledem k zaslání této
informace den před jednáním výboru se členové nebudou k tomuto vyjadřovat. Tajemnice
výboru vysvětlila, že se nejedná o bod k projednání, pouze o možnost podat své připomínky
a podněty k této studii. Pan Křehlík poskytl bližší informace o zpracování studie, jejím
rozpočtu a časovém harmonogramu.
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Dále pan Křehlík seznámil členy výboru se stanoviskem Odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly MV ČR k účasti starosty na jednání kontrolního výboru a slíbil jeho zaslání emailem jednotlivým členům výboru.

ad 5) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova se uskuteční v březnu
2021. Přesné datum a forma jednání budou upřesněny v návaznosti na opatření související
s pandemií Covid 19.
Jednání ukončila předsedkyně Výboru kontrolního PaedDr. Radmila Zhořová ve 20:10 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 19. ledna 2021
A.

schvaluje:

1.
2.
3.

ověřovatele zápisu Jana Křehlíka
navržený program jednání
termíny svého jednání minimálně vždy měsíc před konáním Zastupitelstva města
Tišnova v návaznosti na Plán práce na rok 2021.

B.

bere na vědomí:

1.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 4. 1. 2021

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
březen 2021.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Jan Křehlík

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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