ZÁPIS č. 3/2021
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova konaného dne 2. 6. 2021
Přítomni: PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Miloslav Ondráček, Ing. Martin Pilný, Jan Křehlík,
Ing. Martin Čechák
Nepřítomni a omluveni: Štěpán Špaček, Ing. Juraj Kytner
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 19. 5. 2021
3) Kontrola „Prověření usnesení schvalující prominutí dlužné částky za poplatek z prodlení“
 seznámení s výsledky kontrolní skupiny
 stanovení dalšího průběhu
 zpráva o kontrole
4) Různé
5) Závěr

Zasedání zahájila v 1705 hod. a dále řídila PaedDr. Radmila Zhořová – předsedkyně Výboru
kontrolního. Zasedání výboru bylo řádně svoláno, sešli se všichni členové. Zápis ze zasedání
č. 2/2021 byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky.

ad 1) Technický bod
Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková.
Volba ověřovatele zápisu č. 3/2021 – byl navržen Ing. Miloslav Ondráček
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

Předsedkyně výboru navrhla zařazení nového bodu na program jednání - Demografická studie
Tišnovska 2030 jako bod č. 2.
Upravený program jednání:
1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
2) Demografická studie Tišnovska 2030
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 19. 5. 2021
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4) Kontrola „Prověření usnesení schvalující prominutí dlužné částky za poplatek z prodlení“
 seznámení s výsledky kontrolní skupiny
 stanovení dalšího průběhu
 zpráva o kontrole
5) Různé
6) Závěr
Hlasování k navrženému novému programu jednání
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 2) Demografická studie Tišnovska 2030
Předsedkyně výboru seznámila členy výboru s Demografickou studií Tišnovska 2030, zmínila
zejména důvody zpracování, obsah studie a její členění. Dle studie bude stále stoupat počet
dětí ve věkové kategorii 6 – 15 let. Dále uvedla možnost zřízení nové školy a lokality, které jsou
zvažovány pro její vybudování. Proběhla diskuze.
Výbor kontrolní bere na vědomí Demografickou studii Tišnovska 2030.
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 19. 5. 2021
Členové výboru byli seznámeni s trvajícími a nesplněnými úkoly, dlouhodobými a splněnými
úkoly. Proběhla diskuze ke schvalování kácení dřevin v Komisi životního prostředí Rady města
Tišnova.
Výbor kontrolní bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni
19. 5. 2021.
Výsledek hlasování

pro
4

proti
0

zdržel se hlasování
0

ad 4) Kontrola „Prověření usnesení schvalující prominutí dlužné částky za poplatek
z prodlení“
Seznámení s výsledky kontrolní skupiny:
Jan Křehlík seznámil členy výboru s průběhem kontroly a s předběžným Zápisem o výsledku
provedené kontroly (dále jen Zápis), který zpracoval. Popsal obsah, vysvětlil uvedená
doporučení a závěry kontrolního šetření. Dále p. Křehlík seznámil ostatní se svou účastí na
jednání v Komisi bytové, která se uskutečnila dne 26. 5. 2021.
V 1740 hod. se dostavil Ing. Martin Čechák.
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Stanovení dalšího průběhu:
Byly řešeny termíny zahájení a ukončení kontroly. Zápis bude dokončen do konce června 2021
a projednán na dalším jednání výboru dne 1. 9. 2021. Předložen pak bude spolu se zápisem
z kontrolního výboru na zářijovém jednání Zastupitelstva města Tišnova.
Zpráva o kontrole
Členové výboru diskutovali nad stanovením kontrolované osoby, předáním zápisu a formulací
textu ve zjištění kontroly včetně případné anonymizace. Dále p. Křehlík upozornil na
formulování usnesení výboru k jednotlivým doporučením z kontroly.

ad 5) Různé
V bodě různém připomenul p. Křehlík provedení další kontroly ve druhém pololetí 2021.
Proběhla diskuze. Členové výboru podají během prázdnin náměty na možné kontroly.
Předmět kontroly bude upřesněn na dalším jednání výboru.

ad 6) Závěr
Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova se uskuteční 1. 9. 2021
od 1700 hod. v zasedací místnosti č. 109, 1. podzemní patro, nám. Míru 111.
Jednání ukončila předsedkyně Výboru kontrolního PaedDr. Radmila Zhořová v 1820 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 2. června 2021
A.

schvaluje:

1.
2.

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Ondráčka
navržený nový program jednání

B.

bere na vědomí:

1.
2.

Demografickou studii Tišnovska 2030
Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů RM ke dni 19. 5. 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 středu
1. 9. 2021 od 1700 hod. v zasedací místnosti č. 109, 1. podzemní patro, nám. Míru 111.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková
Ověřil: Ing. Miloslav Ondráček

PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně kontrolního výboru
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