ZÁPIS č. 2/2021
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 30. 3. 2021
formou videokonference
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Juraj Kytner, Ing. Martin
Pilný, Štěpán Špaček, Jan Křehlík, Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: Tajemník KV: Ing. Gabriela Nováková
Hosté: Při zahájení přítomno 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 15. 3. 2021
3) Kontrola realizovaná Výborem kontrolním ZMT (předmět, stanovení kontrolní
skupiny, harmonogram)
4) Stanovisko MV ČR k účasti starosty na jednání výboru kontrolního
5) Různé
6) Závěr

Zasedání zahájila v 18:35 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně Výboru
kontrolního. Zasedání výboru bylo řádně svoláno, sešli se všichni členové. Zápis ze zasedání
č. 1/2021 byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.

ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 2/2021 – byl navržen Ing. Juraj Kytner
Výsledek hlasování

pro
6

proti
0

zdržel se hlasování
1

pro
7

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 15. 3. 2021
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly. Pan Křehlík se dotazoval na odvody z investičního fondu příspěvkových organizací
zejména, jak je stanovena jejich výše. Paní předsedkyně se dotázala na stanovení závazných
ukazatelů – mzdových prostředků u některých příspěvkových organizací. Informace podala
Ing. Nováková. Dále proběhla diskuze nad mapou korupčních rizik a protikorupční strategií;
jak je nastaveno v rámci úřadu a u jednotlivých firem členů výboru. Pan Křehlík dohledal
informace k protikorupční strategii na webových stránkách města. Dále byla probírána
otázka Etického kodexu zastupitele v souvislosti s podjatým chováním na zastupitelstvu.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni
15. 3. 2021.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Kontrola realizovaná Výborem kontrolním ZMT (předmět, stanovení kontrolní
skupiny, harmonogram)
Předsedkyně výboru PaedDr. Zhořová shrnula závěry z minulého jednání výboru, kdy byly
navrženy následující kontroly:
 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
Nový podnět na možnou kontrolu nebyl členy výboru podán. Proběhla diskuze nad otázkou,
jak provést kontrolu 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 by
bylo vhodnější kontrolu provést přímo na místě, tj. „face to face“. Z tohoto důvodu nebyl
stanoven přesný harmonogram kontroly. Předpokladem je ukončení kontroly do konce srpna
2021 tak, aby byl zápis z kontroly předložen na zářijovém zastupitelstvu města.
Po prodiskutování jednotlivých témat kontrol bylo schváleno provedení kontroly
s předmětem Prověření usnesení schvalující prominutí dlužné částky za poplatek z prodlení
a následně byla schválena kontrolní skupina ve složení PaedDr. Radmila Zhořová, Jan
Křehlík, Ing. Juraj Kytner, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Martin Pilný, Ing. Martin Čechák
a Štěpán Špaček. Předsedou kontrolní skupiny byl navržen pan Křehlík, který vybrané téma
kontroly navrhl.
Výbor kontrolní schvaluje provedení kontroly s předmětem Prověření usnesení schvalující
prominutí dlužné částky za poplatek z prodlení.
Výsledek hlasování

pro
7
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proti
0

zdržel se hlasování
0

Výbor kontrolní schvaluje kontrolní skupinu ve složení PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík,
Ing. Juraj Kytner, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Martin Pilný, Ing. Martin Čechák a Štěpán
Špaček a dále schvaluje vedoucím kontrolní skupiny Jana Křehlíka.
Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Stanovisko MV ČR k účasti starosty na jednání výboru kontrolního
Jednotliví členové kontrolního výboru se seznámili se stanoviskem Odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly MV ČR týkající se účasti starosty na jednání kontrolního výboru. Tento bod
shrnula předsedkyně výboru a další informace doplnil pan Křehlík. Bylo diskutováno, zda je
třeba měnit Jednací řád výborů. Členové kontrolního výboru souhlasí se stanoviskem,
zejména s následujícím textem: „Bez rozhodnutí výboru či zastupitelstva však starosta na
účast na jednání výboru nárok nemá, tedy nemůže se jej bez takového rozhodnutí účastnit
sám, o svém vlastním rozhodnutí.“. Toto téma bylo následně uzavřeno bez usnesení.

ad 5) Různé
V bodě Různém pan Křehlík seznámil ostatní členy výboru s výsledkem předložení materiálu
"Návrh na projednání žádostí o dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč
v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám Výborem finančním Zastupitelstva
města Tišnova" na posledním jednání zastupitelstva města (usnesení nebylo přijato).

ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova se uskuteční v květnu
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 v 19:55 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 30. března 2021
A.

schvaluje:

1.
2.
3.

ověřovatele zápisu Ing. Juraje Kytnera
navržený program jednání
provedení kontroly s předmětem Prověření usnesení schvalující prominutí dlužné
částky za poplatek z prodlení.
kontrolní skupinu ve složení PaedDr. Radmila Zhořová, Jan Křehlík, Ing. Juraj Kytner,
Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Martin Pilný, Ing. Martin Čechák a Štěpán Špaček a dále
schvaluje vedoucím kontrolní skupiny Jana Křehlíka.

4.

B.

bere na vědomí:

1.

Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 15. 3. 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
květen 2021.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Ing. Juraj Kytner

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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