
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 26.9.2016

Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

Kontrolní výbor se sešel 23.3.2016, 20.4.2016, 1.6.2016, 24.8.2016, 7.9.2016. Zápisy z jednotlivých jednání 
jsou přílohou tohoto materiálu. Součástí materiálu jsou i protokoly o provedných kontrolách - Kontrola 
společnosti TS služby s.r.o., namátková Kontrola mobilní nádrže v areálu TS služby s.r.o. a Kontrola č.1/2016 - 
Plnění usnesení Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za rok 2015.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
dosavadní činnost kontrolního výboru, včetně výsledků provedených kontrol.

Předkladatel: Věra Buchtová

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Aneta Linková

Vyjádření: Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený 
materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Na jednání se kontrolní výbor v souladu s usnesením zastupitelstva 
města přijatým na 8. zasedání dne 22.2.2016 pod usnesením č. 
21/8/ZM/2016 zabýval:
-  kontrolou společnosti TS služby s.r.o. -  kontrola společnosti byla 
zahájena 25.3.2015 a ukončena 7.9.2016. Po předložení závěrečného 
výsledku hospodaření překladiště, včetně hospodaření střediska svozu 
komunálního odpadu a přizvání jednatele Ing. Františka Laštovičky k 
bodu na jednání, bylo schváleno členy kontrolního výboru uzavření 
kontroly.
- namátkovou kontrolou mobilní nádrže v areálu TS služby s.r.o.
- v návaznosti na řešenou stížnost č.j. 33849/2015 provedl kontrolní 
výbor opakovanou namátkovou kontrolu nárže. viz protokol o kontrole.
- kontrolou č. 1/2016 Plnění usnesení ZM za rok 2015 - kontroly 
byly proveden u následujících usnesení - Žádost pobočného spolku OREL 
jednota Nové Město na Moravě, Komunitní dům seniorů Nové Město na 
Moravě, Záměr provozování restaurace v Kulturním domě v Novém Městě 
na Moravě, Zvýšení základního kapitálu Novoměstské teplárenské a.s., 
Dispozice s majetkem - odporodej části p.č. 3086/13 v k.ú. Nové Město 
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na Moravě ( u Ski), Smlouva zakládající právo provést stavbu pro " 
Zásobník sněhu Sportovního klubu lyžování" , Žádost o dotaci na 
zbudování nástupního místa sportovních tras ve Vysočina Areně 
( Sportovní klub Nové Město na Moravě) viz přílohy
- kontrolou č. 2/2016 Novoměstské služby s.r.o. - tato kontrola 
doposud nebyla ukončena
- kontrolou č. 3/2016 investiční akce stavba Městkých lázní - 
tato kontrola nebyla doposud ukončena

Materiál obsahuje: Příloha - 10. KV zápis (Veřejná)
Příloha - 11.KV zápis (Veřejná)
Příloha - 12. KV zápis (Veřejná)
Příloha - 13.KV zápis (Veřejná)
Příloha - 14. KV zápis (Veřejná)
Příloha - zápis z kontroly TS sllužby s.r.o. (Veřejná)
Příloha - protokol o kontrole mobilní nádže (Veřejná)
Příloha - zápisy z kontroly 1/2016 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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